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 Önsöz
 “Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemi ve Sosyal 
Hayata Uyumu” adlı KA2 projesi Bursa Uludağ Üniversitesi 
koordinatörlüğünde Romanya, Ukrayna ve Fransa ortaklığında 
çalışılmıştır. Proje çalışmaları kapsamında uluslararası 
öğrencilere, öğrenim gördükleri ülkelerdeki imkânları ve bunlara 
nasıl ulaşabileceğini gösteren bir mobil rehber (SOS app) ve 
dijital/basılı bir rehber kitap ile yapılan çalışmaları anlatan kısa 
filmler üretilmiştir.

 Proje ile uluslararası öğrencilere Türkiye, Fransa, 
Romanya ve Ukrayna’daki yükseköğrenim sistemleri hakkında 
bilgiler (öğrenim vizesi, sınavlar, kayıt için gerekli belgeler ve kayıt 
süreci, yurt, burs imkânları, denklik, üniversite tanıtımları vb.) 
verilmektedir. Proje çıktılarında ABD, İngiltere, Almanya, Malezya 
ve Kanada gibi yükseköğrenim konusunda rağbet edilen ülkelerin 
yükseköğrenim sistemi ve sosyo-ekonomik şartları hakkında 
özet bilgiler de bulunmaktadır.

 Proje çalışmaları Aralık 2019 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 
2022 tarihine kadar devam etmiştir. Bu süreçte proje yöneticileri, 
teknik destek ekipleri, yazılımcı ve görsel çalışma ekipleri, gençlik 
çalışanları, çevirmenler, hukukçular, araştırmacılar, eğitmen ve 
öğretmenler çalışmıştır.

 SOS mobil uygulama ve rehber kitaplarına proje web 
sayfasından, Salto, E+ link ve proje sosyal medya sayfalarından 
erişilebilmektedir.
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 Projemiz Hakkında

 Projenin Konusu

 “Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal 
Hayata Uyum Rehberi” Projesinin kısaltılmış ismi “SOS” tur ve 
Öğrenci Yazılımı (Software of Student) anlamına gelir. Uluslararası 
öğrencilerin daha rahat bir yaşam sürmeleri için farklı bir ülkede 
yaşamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
        
        Projenin genel amacı, ortaklık yapısı kurulan ülkelerdeki 
uluslararası öğrencilere eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel 
hayat hakkında rehberlik etmektir. Bu kapsamda Türkiye- 
Romanya, Ukrayna ve Fransa’daki eğitim hayatı ile sosyal şartlara 
odaklanılmıştır. Proje çalışmaları esnasında ortak kuruluşların 
gönüllü çabaları ile ABD, İngiltere, Almanya ve Uzak Doğu 
ülkelerindeki üniversite okuma şartları ile sosyo ekonomik ve 
kültürel şartlar hakkında da rehberlik edilmiştir.  Proje çıktısı olan 
SOS mobil uygulama, SOS kısa filmler ve elinizdeki bu rehber kitap 
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Romence ve Ukraynaca dillerinde 
hazırlanmıştır. SOS mobil uygulama ile kendi ülkesi dışında 
okumak isteyen öğrencilere bir çok alanda yol gösterilecektir.

 
 Projenin Amaçları

 1. Uluslararası öğrencilerin ihtiyaç, sorun ve öneri analizlerini 
ortaya koymak.

 
 2. İhtiyaç analizi sonuçlarına dayalı olarak uluslararası 
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öğrencilerin eğitim hayatını ve sosyal uyumunu kolaylaştıracak 
bir mobil uygulama oluşturmak.

 
 3. Kamuoyuna proje çalışmaları hakkında bilgi verecek 

ve fikri çıktıların görünürlüğünü/indirilmesini sağlayacak 
platformlar oluşturmak, toplantılar düzenlemek.

 4. Proje web sayfası, sosyal medya hesapları, basılı broşür 
ve diğer tanıtıcı araçlar yoluyla projenin yaygınlaştırılmasını 
sağlamak.

 5. Mobil uygulamanın kullanımı anlatmak ve mobil araçlara 
erişemeyenler için mobil içerğin bulunduğu 5 dilde rehber 
kitaplar hazırlamak.

 
 6. Uluslararası öğrencilerin eğitimsel ve sosyal uyumu ile 

ilgili görseller / kısa filmler üremek.

 7. Ortak STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşlarla üretilen fikri 
çıktıları yaygınlaştırmak.

 8. Çalıştaylar aracılığıyla uluslararası öğrencilerin sorunları ve 
önerileri hakkında bilgi toplyarak projenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak.

 9. Proje çıktılarının uluslararası yaygınlaştırma çalışmalarının 
yapmak.

 10. Dezavantajlı uluslararası öğrencileri proje faaliyetlerine 
dahil ederek kapsayıcılık ilkesine uymak.

 Öğrenme, Öğretme, Eğitim- LTT
 Tarih: 3-8 Temmuz 2021
 Mekan: Bursa

 Bursa Uludağ Üniversitesi koordinatörlüğünde yapılan 
LTT faaliyeti, uluslararası öğrencilerin ve proje çalışanı gençlerin 
katılımı ile gerçekleşmiştir.

 Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetler

 Ulusötesi Yönetim Toplantısı - TPM
 Tarih: 15-16 Şubat 2020
 Mekan: Bursa

 İlk ulusötesi toplantıya Türk ortaklar ile Fransa, Ukrayna 
ve Romanyalı ortaklarımız katılmıştır. Toplantıda 2 yıllık proje 
sürecinin planlaması yapılarak bir yol haritası çizilmiştir.
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 Yaygınlaştırma Faaliyeti- Multiplier Event
 Tarih: 1 Kasım 2021
 Mekan: Ankara 

 01 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da Onyx Hotel’de Bursa 
Uludağ Üniversitesi tarafından Fransa, Lübnan, Macaristan, 
Bulgaristan, Finlandiya, Türkiye, Ukrayna, Letonya ve Hollandalı 
50 uluslararası öğrenciye proje çıktısı olan SOS mobil uygulama 
tanıtıldı. Tanıtım sonucunda katılımcılara bir anket uygulanarak 
geri bildirim alındı. Geri bildirim sonuçlarına göre mobil 
uygulamada revizyonlar yapıldı.
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 Sos programının farklı ülke vatandaşları tarafından nasıl 
algılandığı ve ulusların ihtiyaçlarına göre nasıl geliştirilebilirliği 
amacıyla 1 Kasım 2021'de yaptığımız yaygınlaştırma faaliyetine 
katılan 21 farklı ülkeden 40 yetişkin gönüllü birey üzerinde 
projemizin anketi uygulanmıştır. 

 Araştırma örnekleminde yer alacak birey sayısını 
belirlemek amacıyla (NCSS PASS 2008 yazılımı) power analizi 
yapılmıştır. Alfa (α)=0.05 ve güç (1-β)=0.90 alınarak yapılan 
analiz sonucunda örneklemin 40 bireyden oluşması gerektiği 
hesaplanmıştır Ankette yer alan tüm sorulara eksik ve/veya 
yanıt vermeyen bireyler, çalışmaya dahil edilmemiştir. Bireylere 
anket çalışmamıza katıldıkları için herhangi bir ücret ödenmemiş 
tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde katılımcılar 
belirlenmiştir. Araştırmamıza geliştirdiğimiz anket çalışmamızın 
sonuçlarının genellenebiliriliği ve netliği açısından katılımcıların 
Sos uygulamasını kullanıyor olmalarına ve de kullanmalarına 
özen gösterdik. Bu yüzden amacımız fazla katılımcı  havuzuna 
sahip olmak değil halihazırda uygulamayı her anlamıyla bilen ve 
kullanan katılımcılara erişip bu katılımcı profilinin izlenimlerini 
almak olmuştur. Bu yüzden örneklemimizi 40 kişi olarak 
belirlemiştik. Fakat exclusion kritleri nedeniyle eksik cevap 
ve rasgele cevapların çalışmamızı etkilememesi amacıyla 3 
katılımcı analizimize dahil edilmemiştir. Uygulamamızın ilerleyen 
safhalarında daha fazla katılımcıya erişim sağlayıp Spss Boostrap 
yöntemi kullanılarak daha geniş ve kapsamlı sonuçlar almak 
hedeflenmektedir.
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Araştırma Genel Planı ve Yöntem

 Projemizin ihtiyaç analizi çalışmaları için geliştirilen 
anket sorularımızın Google form veritabanına aktarım işlemi 
tamamlandıktan sonra SOS uygulamasının mevcut yeterliliğini 
ve geliştirilebilirlik yönlerini değerlendirmek amacı ile 
kullanıcılarımıza google formlar aracılığı ile çeşitli sosyal media 
mecraları aracılığı ile ilettik (Facebook, Instagram ve Twittter ). 
SOS uygulamasının uluslararası olması özelliğinden ötürü anket 
sorularımızıda İngilizce olarak geliştirdik ve sunduk. Anketimizi 
doldurma süresi 5-10 dakika arasında sürmüştür.Araştırmamızın 
verileri IBM SPSS 28. versiyonu ile analiz edilmiştir. 

Demografik Ülke Bilgisi

 Anket çalışmamıza 40 kişi katılmıştır ve 3'ü soruları 
rastgele cevapladığı tespit edilip outliers olarak analizmizde 
rapor edilmiştir. .Anket sorularına verilecek olan her türlü rastgele 
ve eksik cevaplar çalışmamızın hariç tutulma ( exclusion criteria ) 
kriterlerinden birisidir. Anket çalışmamıza toplamda 21 ülkeden 
katılım sağlanmıştır. Katılımcılarımızın yaş ortalaması 23'tür.
Tablo 1 Anket katılımcılarımızn ülkelerini göstermektedir. 
Bangladeş %2.7, Cambodia %2.7, Etiyopya %2,7 Finlandiya %2.7 
Fransa %4.8, Gambiya %2,7 , Macaristan %5,4, ırak %2,7, Iran 
%2,7 ,Litvanya %5,4 Lübnan %8,1 , Malezya %2,7 Filistin % 2,7 
Suriye %2,7 Türkiye %.8 1 Uganda %2.7 Ukrayna %2,7 Uygur %2.7, 
ürdün %2,7. Tanımlayıcı analiz sonucumuzda Sos uygulaması 
anketine katılan 37 ülke vardır. Uygulamıza %8.1 oranıyla 
Lübnanlı öğrenciler arasında popular olduğunu Lübnandan sonra 
Yerel Türk öğrenciler taradından da yaygın olarak kullanıldığını 
anlamaktayız.  Litvanya %5.4  ve Macar öğrenciler  %5.4 ile 
3.sırada yer almaktaıdr.. Yaptığımız anket çalışmaları sonucunda 
Ülke profillerine baktığımızda bu ülke öğrencilerinin YTB burs 
ülkeleri arasında olduğunu ve YTB araclığı ile gelmiş ve ülke, kültür 
adaptasyonu ve gerekli resmi belgelerin hazırlanması konusunda 
uygulamamızdan faydalandığını öngörmekteyiz (YTB, 2021).

Katılımcı Yaş Aralığı

 Elde ettiğimiz veriler neticesinde uygulamamızı kullanan 
yaş aralığının ortalaması 22,29 bulunmuştur. Ortalamanın  22 
olması uygulamamızın üniversite öğrencileri tarafından daha sık 
kullanıldığını göstermektedir.  Uygulamamız seçeneklerinde yer 
alan bilgiler ve özellikler konaklama bulma, yol bulma, Erasmus 
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imkanları, ülke adaptosyonunu hızlandırıcı bilgiler ve gidilen 
ülkenin resmi belgelerinin naısl elde edileceği üzerinedir. Örneğin 
oturum kartı yenileme, sağlık sigortası için gerekli olan bilgiler 
ve vergi numarası başvurusu yapma gibi yabancı öğrencilerin 
ihtiyacı olan bilgileri içermektedir.

 

Anket Sorularına Verilen Cevaplar

Soru 1: Eğitimsel zorluklar sizler için nedir? 

A. Bürokrasi
B. Dİl
C. Ekonomik zorluklar
D. Kültürel farklılıklar ve adaptasyon problemleri
E. Diğer

 
Anketimizin ilk sorusu eğitim sürecinde öğrencilerin en fazla 
karşılaştığı problemlere hitap etmektedir. Elimizdeki verilerden 
elde ettiğimiz sonuçlara göre öğrencilerin en fazla zorluk yaşadığı 
durumun %32'lik oranla dil problemi olduğunu görmekteyiz, 
ikinci zorluğun %29.73'lük oran ile ekonomik zorluklar, %16 oran 
ile bürokratik zorluklar, %16.22 diğer problemler, %5,41 kültürel 
zorluklar  ve %2.70 oranında akademik problemler olduğunu 
görmekteyiz. Anket sonuçlarımızı dahada detaylandırdığımız da 
akademik zorlukları ifade eden %2.70 ile Macar Dil problemini 
yurt dışında okuyan ortadoğu ve afrika ülkelerinin tecrübe ettiğini 
görmekteyiz (Litvanya,Etiyopya, Gambia, Filistin, Kamboçya, 
Uganda, Irak,Kazakistan ,Irak ve İran. Ekonomik zorluklar ile ise 
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daha çok Türk, fransız,lübnan,litvanya ve Macar öğrencilerinin 
karşılaştığını anlamaktayız.  Kültürel zorlukları daha çok 
yaşayanlar ise Türkler ve Ukraynalılardır. Anket sonuçlarımızdan 
da anlaşılacağı gibi dil probleminin diğer problemler arasında 
en yüksek sırada olduğunu görmekteyiz. Dil problemi yaşayan 
öğrencilerin Orta doğu ve Afrika ülke vatandaşları oldukları 
yukarıda  belirtilmiştir.  Türkiye ye yurt dısından okumaya 
gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dil problemi yaşadığını 
işaretleyen ülke vatandaşlarıdır. Anket sonuçlarımız Türkçenin 
üzerine daha çok durulması gerektiğini işaret etmektedir. Bu 
durumun üniversitelere bildirilmesi yabancı öğrencilerin eğitim 
kaygısını azaltacağı düşünülmektedir.

 T-Test İstatiksel Yorumlama

 
T-test analiz sonuçlarımıza göre 21-22 yas grubu akademik ve 
kültürün 22-23 yaş grubu bürokrasi, ekonomi ve dil eğitiminde 
yaşanan engeller olduğunu belirtmişlerdir.

Soru 2: Deneyimlediğiniz  en büyük zorluk neydi?
A. Çalışma olanakların azlığı
B. Burs bulma
C. Dil zorluğu
D. Öğretmen-öğrenci ilişkisinden kaynaklı zorluklar 

(öğretmenlerle iletişim, öğrenme yöntemleri ve öğretim 
elemanlarının etkileşimleri, ödev ve sınavların işlevselliği 
vb.)

E. Kayıt için gerekli olan belgeler
F. Kültürel zorluklar
G. Ulaşım
H. Oturum kartı alma
I. Konaklama
J. Denklik
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 Deneyimlediğiniz en büyük zorluk neydi sorusuna 
katılımcılarımızın %35,4'ü burs bulma konusunda zorluk 
yaşadıklarını belirtmişlerdir %13.5'i dil problemleri %10.8'i okul 
eğitimi %8.1'i eğitim verenler ile anlaşma konusunda kültürel 
anlamda veya ödevler anlamında, zorluk yaşadıklarını % 5,4 ü 
konaklama bulma, oturum kartı alma,resmi dökümanlar,denklik 
konularında %2,7'si ulaşım, politik engeller konusunda en sık 
problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir.  Uygulamamızın gelişim 
süresince en fazla burs olanaklarının geliştirilmesi konusuna 
ağırlık vermemiz gerektiğini anlamaktayız. Hali hazırda 
uygulamamız çeşitli burs olanaklarını öğrencilerimize Lisans, 
Yüksek lisans ve Doktora bursları olarak sağlamaktadır.

Soru 3: Öğrencilerin ihtiyaçlarını kolaylaştıracak bir mobil 
yazılımda neler olmalı?

A. Nasıl burs bulunacağı 
B. Nasıl konaklama bulunacağı
C. Kültürel entegresyon bilgisi
D. Üniversitelerin tanıtılması 
E. Vize,oturum kartı bilgisi
F. Öğrenci haklarını kazınma ve kaybetme
G. Dil bilgisi
H. Üniversiteler hakkında bilgi

 

 
 Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda Sos mobil 
uygulamamızın hangi yönde daha fazla geliştirmemiz gerektiği 
noktasında öncelikli olarak %62.1 ile burs bulma olanakları % 
13.51 ile dil kolaylaştırıcı bilgileri, %8.1Universite  bilgileri, %5.41 
vize ve oturum kartı bilgileri %2.4 kültürel entengresyon bilgileri 
%2.4 öğrenci hakları bilgisidir.
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Soru 4: Taslak aşamasında olan SOS başvurusu için puanınız 
nedir?

 Taslak aşamasında olan Sos mobil uygulamasının 
şuanki verimliliğini test etmek amacıyla katılımcılarımıza 
sorduğumuz soruda katılımcılarımızın %44,12'si 4 puan ,% 
32,5'i  5 puan, %11,76'sı 3 puan, %8,82'si 1 puan ve % 2,94'ü 2 
puan vermiştir. Güncel değerlendirme skorlarına baktığımızda 
ve uygulamamızın taslak halinde olduğunuda göz önünde 
bulundurduğumuzda şuanlık faydalı olduğunu anlamaktayız. 
Taslak halinden sonrakatılımcılarımızın da verdiği cevağlara göre 
Sos mobil uygulamamızı revise edip en yüksek şekilde fayda 
sağlayabilmesini hedeflemekteyiz.

 Projenin Çıktıları

 SOS Mobil Uygulaması

 Uluslararası öğrencilerin, 
öğrenim gördükleri veya görmeyi 
planladıkları ülkelerde daha 
rahat bir yaşam sürmelerine 
destek olma adına “SOS Mobil 
Uygulaması” tasarlanmıştır. 

Uygulama ile uluslararası 
öğrencilere Türkiye, Fransa, 
Romanya ve Ukrayna’daki 
yükseköğrenim sistemleri 
hakkında bilgiler (öğrenim vizesi, 
sınavlar, kayıt için gerekli belgeler 
ve kayıt süreci, yurt, burs imkânları, 
denklik, üniversite tanıtımları vb.) 
verilmektedir. Proje çıktılarında 
ABD, İngiltere, Almanya, Malezya 
ve Kanada gibi yükseköğrenim 
konusunda rağbet edilen ülkelerin yükseköğrenim sistemi ve 
sosyo-ekonomik şartları hakkında özet bilgiler de bulunmaktadır. 
SOS uygulaması, ortaklık yapısı kurulan ülkelerdeki uluslararası 
öğrencilere eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel hayat hakkında 
rehberlik etmektedir.
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 SOS Rehber Kitabı

 “Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal 
Hayata Uyum Rehberi” projesinin konusu, amaçları, ortakları 
ve çıktıları hakkında bilgilendiren ve de hazırlanan SOS Mobil 
Uygulaması’nın kullanım kılavuzu niteliği taşıyan bir kitap 
hazırlanmıştır. Kitap Türkçe, İngilizce, Fransızca, Romence ve 
Ukraynaca dillerinde hazırlanmıştır.

 SOS Tanıtım Filmi 

 Projemizin tanıtıcı filmi niteliğinde hazırlanan “SOS 
Tanıtım Filmi”, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Romence ve Ukraynaca 
dillerinde alt yazı seçeneğine sahiptir.
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 Projeyi Yürüten Kurum ve Kuruluşlar

 Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yürütülen SOS adlı 
projenin ortakları; Türkiye’den Ankara Student Youth Group, 
Polar A.Ş. ve Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK), 
Romanya’dan Köstence Ovidius Üniversitesi, Fransa’dan Solution 
Solidarité & Inclusion, Ukrayna’dan Pereiaslav-Khmelnytskyi 
Hryhorii Skovoroda Pedagoji Devlet Üniversitesidir. Toplam 7 
kurumun ortaklık yapısı ile oluşturulan bir konsorsiyum SOS 
projesini çalışmaktadır. 

1) Bursa Uludağ Üniversitesi
 

1975 yılında Bursa Üniversitesi 
adıyla kurulmuş, 1982 yılında Uludağ 
Üniversitesi adını almıştır. Aklın 
ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, 
demokratik, özgür düşünceli ve 
kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, 
toplumun inanç ve değerlerine 
saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini 

benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi 
amaç edinen üniversitede 15 fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek 
yüksekokulu, 1 konservatuar, 4 enstitü, 27 uygulama ve 
araştırma merkezi ile 1 araştırma merkezi ve rektörlüğe bağlı 
olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır. 

 Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye’deki genç uluslararası 
öğrenci sayısı açısından 5. sırada yer alıyor. Üniversitenin vizyonu 
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Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar 
yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan 
üniversite olmaktır. Misyonu bilimsel ve meslekî bilgi birikimi 
ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi 
üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle iş birliği yaparak 
kalkınmaya katkı sağlamaktır. 

Özlüce Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/Bursa
https://www.uludag.edu.tr/english/ 
https://www.facebook.com/uludagunvrsty 
+90 (0224) 294 0000
Sorumlu kişi: A. Saim Kılavuz (Rektör)

Kızılay, Meşrutiyet Mah, Konur Sok. No:36/15
Çankaya/Ankara
http://www.karvak.com/
www.facebook.com/karvaksirf/
(0312) 4255009
Sorumlu kişi: Adem Alper Adıgüzel

2) Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK) 
 

Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk 
Vakfı (KARVAK), 1995 yılında kurulmuş 
bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf başta 
ülkemize öğrenim görmek amacıyla 
gelen uluslararası öğrencilere olmak 
üzere tüm farklı kültürlere mensup 
insanlar arasında dostluk barış sevgi 
ortamı oluşturmak üzere kurulmuş bir 

gönüllü kültür kuruluşudur. Milli, tarihi ve kültürel değerlerimizin 
korunması için üniversiteler, enstitüler, vakıflar, dernekler ve 
benzeri gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak vakfın kuruluş 
amaçları arasındadır. KARVAK, Türkiye’ye öncelikli olarak eğitim 
ve diğer amaçlarla gelen uluslararası öğrencilere gönüllü hizmet 
vermeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 

3) Ankara Öğrenci Gençlik Grubu 
(Ankara Student Youth Group -ASYG) 
 

Ankara Öğrenci Gençlik Grubu 2017 
yılında Ankara’da ikamet eden 
öğrenci ve çeşitli meslek dallarında 
çalışan gençler tarafından kurulan 
gayriresmi gençlik grubudur. ASYG, 
Türkiye genelinde proje yapmaya 
istekli ve deneyim sahibi gençleri 
Ankara’da buluşturan etkinlikler 

düzenlemektedir. Grup üyeleri; beden dili, mülteci ve 
göçmenler, kültürel ve sosyal etiketleme üzerine Erasmus+ 
projeleri yapmaktadır.  ASYG deneyimli bir Erasmus ekibinden 
oluşmaktadır. Grupta AB tarafından tanınan eğitmen eğitimi 
sertifikasına sahip 3 eğitmen bulunmaktadır. Grup üyeleri, farklı 
kurum ve kuruluşların projelerine eğitmen göndererek gönüllü 
çalışmalar da yapmaktadır. ASYG, yerel ve AB projeleri üzerinde 
çalışmaya devam etmektedir. 
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Gölbaşı-Ankara
https://insaniliskileri06.wixsite.com/asyg
https://twitter.com/STUDENTYOUTH06
(+90) 5394241330
Sorumlu kişi: Hamza Erdem Çataltaş

4) Polar Araştırma Teknoloji A.Ş. 
 

Polar Araştırma Teknoloji A.Ş. 1998 
yılında kurulmuş, yazılım ve donanım 
alanındaki AR-GE çalışmalarıyla 
faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. 
Polar Teknoloji, yönetim ve güvenlik, 
sistemleri (ServisCELL), Filo, Akıllı 
Otobüs Durak Yönetimi, Araç Takip 
Sistemleri (PolarCELL) gibi birçok 

farklı alanda  bilişim teknolojileri alanında sektörel çözümlerin 
Türkiye’de yerleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaşmasında öncü bir 
rol üstlenmiştir.

 Polar Teknoloji, güçlü, dinamik yapısıyla insana yararlı ve 
çevre dostu sistemleriyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda 
hizmetlerine devam etmektedir. Polar Teknoloji, Dijital Gelecek: 
Yapay Zekâ temasıyla gerçekleşen 36. Ulusal Bilişim Kurultayında 
millî ve yerli yazılım alanında, sektörel çözümümüz Serviscell 
ödül almıştır. Vizyonu, bilişim teknolojileri alanında yenilikçi ve 
akıllı sektörel çözümlerimizle ulusal alanda öncü marka olmak 

ve uluslararası alanda faaliyetlerimizi artırmak; misyonu ülkemiz 
ekonomisine ve ihtiyaca yönelik katma değerler sağlarken, 
donanım ve yazılım alanında yeni teknolojiler geliştirmektir. 

Çetin Emeç Bul, 1372 Sk. N0: 3/4, Kat 5, Çankaya/Ankara
https://www.polarteknoloji.com/
https://www.facebook.com/polararge/ 
+90 (312) 9990606
Sorumlu kişi: Yusuf Diker (Proje Koordinatörü)

5) Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi 
(Universitatea Ovidius)
 

Köstence’de bulunan Ovidius 
Üniversitesi, Romanya'da 1961 yılında 
kurulmuş ve 1990 yılında kapsamlı bir 
üniversiteye dönüştürülmüş bir devlet 
yüksek öğretim kurumudur. Dobruca 
ve Romanya’nın en büyük şehri olan 
Köstence’de yer alan üniversite, Doğu 
ve Batı arasında bir kültürel köprü, 

Avrupa Birliğine doğu kapısı olan ekonomik açıdan güçlü bir 
bölgede yer almaktadır. Ovidius Üniversitesi, Avrupa düzeyinde 
eğitim ve bilimsel araştırma yoluyla bilgiyi yaratmayı, korumayı 
ve yaymayı amaçlar.

 Üniversite yerel topluluğa hizmet eder, ancak Avrupa 
sınırlarının içinde ve ötesinde tüm Karadeniz bölgesi üzerinde 
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bir etkiye sahiptir. Üniversitenin vizyonu, yükseköğretim ve 
araştırma alanında bölgesel lider olarak tanınmak, Karadeniz ve 
ötesinden öğrencilerin akıllarında ilk tercih olmaktır.

Bulevardul Mamaia 124, Constanța 900527, Romanya
http://en.univ-ovidius.ro/ 
+40 241 606 407
Sorumlu kişi: Denis Ibadula (Proje Koordinatörü)

6) Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State 
Pedagogical University (Ukrayna) 
 

Pereyaslav’daki Hryhoriy 
Skovoroda Üniversitesi, 
faaliyeti Ukrayna’nın 
Pereyaslav bölgesindeki 
derin asırlık eğitim geliştirme 
geleneklerine dayanan ve yerli 
yüksekokulun en iyi örnekleri 
olan bilgi toplumunun modern 

gereksinimlerini karşılayan modern bir bölgesel yüksek öğretim 
kurumudur. 

 23 Haziran 1986 tarihinde Kiev Devlet Pedagoji 
Enstitüsünün Peresyaslav-Khmelnytsky şubesi olarak faaliyete 
başlamıştır. 2002 yılında Ukrayna Bakanlar Kurulunun emriyle, 
Hryhoriy Skovoroda’nın adını taşıyan Pereyaslav-Khmelnytsky 

7) Solution Solidarité & Inclusion (Fransa)
 

Solution Solidarité & Inclusion, 
art 2019’da Paris’te kurulmuş 
kâr amacı gütmeyen bir STK’dır. 
Hedefleri, yoksul bölgelerden 
gelen insanlar ve göçmenler 

gibi dezavantajlı gruplara yaygın eğitim araçları sağlamak, 
kültürlerarası diyalog ve karşılıklı anlayış ve takdiri teşvik etmek, 
Avrupa’da ve AB Komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa 
eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerine aktif katılımı teşvik etmektir. 

Devlet Pedagoji Üniversitesi, 2004 ve 2010 yıllarında IV 
akreditasyon düzeyinde akredite edilen enstitü temelinde 
kurulmuştur. Üniversitede 6 fakülte bulunmaktadır: Pedagoji 
Fakültesi, Sosyotarih Fakültesi, Filoloji Fakültesi, Doğa ve 
Teknolojik Bilimler Fakültesi, Maliye ve İktisat Fakültesi, Spor 
Bilimleri Fakültesi. Üniversite, yenilikçi gelişim temelinde eğitim 
kalitesini ve mevcut kaynakların verimli kullanımını sağlayan 
yeni bilimsel, metodolojik ve örgütsel-ekonomik mekanizmaları 
sürekli ve ısrarla uygulamıştır.

Sukhomlyns’koho St, 30, Pereiaslav, Kyiv Oblast, Ukrayna
https://uhsp.edu.ua/ 
https://www.facebook.com/pereiaslavuniversity/ 
+3845675565
Sorumlu kişi: Oksana Kovtun (Proje Koordinatörü)
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 Çözüm, fırsatları daha az olan gençlere uluslararası eğitim 
yoluyla yeni yetkinlikler edinmeleri için Avrupa girişimlerinden 
yararlanma şansı vermek için adına Erasmus+ KA1 ve KA2 
projesine dahil olmaktadır. Bazı Erasmus+ KA1 projeleri şunlardır; 
MOMS@WORK (2021), Faces (2020), EU-IN (2020), YES (2020). 
Bazı KA2 projeleri ise şunlardır; Solution Not Polution (2019), 
SOS (2019), Influencers (2019), Idea (2019). Simgesel Şiddet 
(2020), İnternet Bağımlılığı (2020).

Paris / Fransa
https://www.facebook.com/Solution1985/ 
 Sorumlu kişi: Hadrien Fiere (Başkan)
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 1. Anket Çalışmaları
 
 “Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal 
Hayata Uyum Rehberi” projesinin ihtiyaç analizi kapsamında 
Türkiye, Ukrayna, Fransa ve Romanya'daki uluslararası 
öğrencilerin sorunları ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik anket 
çalışmaları yapılmıştır. Anket çalışmalarımızın sonuçları aşağıdaki 
gibidir.

 

Türkiye’deki anket çalışmasına 56 farklı ülke, 28 farklı 
üniversiteden 417 öğrenci katılmıştır.

LİTERATÜR 
VE İHTİYAÇ 
ANALİZİ 
ÇALIŞMALARI
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Katılımcılardan 228 kişi 19-21, 93 kişi 22-24, 55 kişi 25-27, 19 
kişi 28-30, 9 kişi 31-34 yaş aralığındadır. 13 kişi ise 34 yaş ve 
üstündedir.

Katılımcıların 131’i kız, 284’ü erkektir. 2 katılımcı cinsiyetini 
belirtmemiştir

Üniversitenizin diploması kendi ülkenizde geçerli mi sorusuna 
katılımcılardan 346 kişi evet, 31 kişi hayır, 40 kişi bilgim yok 
cevabını vermiştir.

214 katılımcının masrafları ailesi tarafından, 79 katılımcının 
masrafları yarı zamanlı işte çalışmayla ve 108 katılımcının 
masrafları burslarla karşılanmaktadır.
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Katılımcılardan 218 kişi kiralık dairede, 106 kişi devlet, 49 kişi 
özel yurtta kalmaktadır.

137 katılımcı öğrenci derneklerine üyedir, 280 katılımcı öğrenci 
derneklerine üye değildir.

Katılımcılardan 157 kişi üniversitenin kendi sınavıyla, 133 kişi 
YÖS ile, 61 kişi diploma puanıyla, 31 kişi sınavsız, 35 kişi Erasmus, 
TOEFL gibi sınavlarla üniversitelerine kayıt olmuştur.

Katılımcılardan 167 kişi hiç zorluk yaşamamıştır. 113 kişi 
dil sorunları, 57 kişi eğitim ve yaşama masrafları yaşadığını 
belirtmiştir. 18 kişi müfredat farkı konusunda sorun yaşamıştır.
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Dil sorununu çözmek için 218 katılımcı bir üniversitede dil kursu 
almıştır/önermiştir, 82 katılımcı özel bir kursa gitmiş/önermiştir, 
112 katılımcı ders almadığını belirtmiş ve 5 katılımcı internetten 
yardım almıştır.

Üniversitelerinin uluslararası öğrencilere tutumu hakkında 
katılımcıların 144’ü çok olumlu, 255’i olumlu ve 18 tanesi 
olumsuz/ çok olumsuz yanıtını vermiştir.

Sağlık ve sigorta işlemlerinden 111 kişi memnun değildirve 306 
kişi memnundur.

Karşılaştığınız en büyük zorluk nedir sorusuna 144 katılımcı 
burs bulmak ve ekonomik zorluklar, 76 katılımcı dil sorunları, 49 
katılımcı konaklama, 72 kişi okula adaptasyon ve öğretmenlerle 
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iletişim sorunları, 14 kişi çalışma fırsatı eksikliği ve 8 kişi de 
öğrenci vizesi ve kayıt için belgeler cevabını vermiştir.

 

334 katılımcının yıllık eğitim maliyeti 5000 Euro’dan az, 63 
kişinin 5000 ve 10.000 arasında, 15 katılımcının 10.000 ve 
15.000 arasında, 3 katılımcının 15.000 ve 20.000 arasındadır. 2 
katılımcının yıllık eğitim maliyeti ise 20.000 Euro’dan fazladır.

2. Makale

 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği 
tarafından hazırlanan "I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür 
Eğitim Sempozyumu"nda “Uluslararası Öğrencilerin Eğitim 
Sistemine ve Sosyal Hayata Uyum Rehberi” Projesi kapsamında 
bir makale, Dr. Harun ŞAHİN tarafından yayınlanmıştır.
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 Uygulama Arayüzü

 SOS mobil uygulama, 
uluslararası öğrencilerin sorun 
ve ihtiyaclarına göre tasarlandı. 
Öğrencilerin gitmek istedikleri 
ülke ile ilgili eğitimden barınmaya 
kadar tüm ihtiyaçları ve ülkelerle 
ilgili ulaşabilecekleri tüm bilgiler 
bu uygulamada bir araya getirildi. 
SOS mobil uygulamanın çevrimiçi 
kullanımı sayesinde öğrenciler 
birbirleriyle iletişime geçebilecek, 
profillerini ihtiyaçları doğrultusunda 
kişiselleştirebileceklerdir.

SOS MOBİL 
UYGULAMASI 
TANITIMI

Ugulamayı 
kullanmaya 
başladığınızda, 

ana ekranının 
sağ üst köşesinde 

dünya şeklinde bir buton 
göreceksiniz.

Dünya butonuna  
tıkladığınızda 

ekrana gelen diller 
seçeneğinden kendi 
dilinizi seçebilirsiniz.
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Sağlık Hizmetleri

Bu bölüm bulunduğunuz ülkedeki sağlık hizmetleri 
ve uluslararası öğrenciler için sağlık bakım hizmetleri 

olanaklarını anlatan iki bölümden oluşmaktadır.

Şehirler

Bu bölümde gitmek istediğiniz ülkedeki büyük 
şehirler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. 

Eğitim

Bu bölümde eğitim 
fırsatlarını takip etmek 

istediğiniz ülke ile ilgili detaylı bilgi 
edinebilirsiniz. Eğitim için geçerli 
olan belgeler, adımlar, burslar gibi başlıklar bu bölümde yer alıyor.

Barınma

Barınma bölümünde konaklama ve yerleşik düzenle 
ilgili bulunduğunuz ülke çerisindeki olanaklardan 

oluşan başlıklar mevcuttur.

Sosyal Yaşam

Burada ülkelerdeki kültürel ve yaşamsal faaliyetlerle 
ilgili detaylı bilgiye ve merak ettiklerize ulaşabilirsiniz.

Ülkeler

Uygulamanın ülkeler seçeneğinde 
gitmek istediğiniz ülkeyle ilgili 
merak ettiklerinize, gidiş amacınız 
doğrultusunda ihtiyacınız olan bilgilere 
ulaşabilirsiniz.    

Uygulamada bulabileceğiniz diğer başlıklar:

Çalışma İzni ve
İş İmkanları

Online Müzleler

Türkiye Ulusal 
Ajansı

Hukuki İşlemler

Örnek Belge ve 
Formlar

Sık Sorulan
Sorular (S.S.S.)

Kütüphaneler

Acil ve Önemli 
Telefonlar

Faydalı Linkler

M
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Uluslararası Sınavlar

Uygulamanın bu bölümünde 
geçerliliği uluslararası olarak 
değerlendirilen sınavlara dair 
ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

- ABITUR   - GMAT
- ACT    - GRE
- AP    - SAT
- GCE    - YÖS

Profil

Bu alan sizin Sos aplikasyondaki profil 
sayfanızdır. Bu alanı özelleştirmek için 
güncel bir profil fotoğrafınızı koyabilir ve 
ülkenizi seçebilirsiniz.  Aplikasyon aracılıyla 
gitmek istediğiniz ve bulunduğunuz 
ülkedeki diğer kullanıcılarla etkileşim 
içerisinde olabilirsiniz.

 Sayfa altındaki sosyal medya 
butonlarından SOS’un sosyal medya 
hesaplarına  ulaşabilirsiniz.

Uygulamada bulunan “Haberler” 
bölümünde ise Ulusal Ajansla ilgili ve 
uluslararası öğrenci faliyetleriyle 
ilgili güncel bilgilere erişebilirsiniz. 

Favoriler seçeneği ile 
uygulamada ilginizi çeken, 
sizin için önemli olan yazıları  
ve içerikleri  favorilerinize 
ekleyip bu içeriklere daha kolay 
erişebilirsiniz.

Profildeki ayarlar kısmında 
bulununan dil seçeneği ile 
uygulamayı kendi dilinizde 
kullanabilirsiniz. !

Uluslararası Burslar

Bu bölümde, uluslararası burs 
veren kurum ve  kuruluşlarla ilgili 
detaylı bir bilgilendirme yazısı  
bulunmaktadır.

Buna ek olarak yazılanlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi ve merak  edilen 
sorularla ilgili linkler de eklenmiştir.
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 Uygulama Yönergeleri

 Kitabın bu bölümünde, uygulamanın bölümleri, bu 
bölümlerin ekran görüntüleri ve hangi bölüme ya da bilgiye nasıl 
ulaşabileceğinize dair ipuçları bulunmaktadır.

SOS MOBİL 
UYGULAMA 
YÖNERGELERİ

Uygulamaya girdiğinizde 
yandaki görselde bulunan ana 

sayfa ile karşılaşacaksınız.

Bu sayfadaki 1.bölümden 
hakkında bilgi almak 

istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz.

2.bölümü seçerek uluslararası 
sınavlar hakkında bilgi 

edinebilirsiniz.

3.bölümü seçerek uluslararası 
burslar hakkında bilgi 

edinebilirsiniz.

Uygulama Ana Sayfası
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Ana sayfadaki ülkeler bölümünden 
hakkında bilgi almak istediğiniz ülkeyi 

seçebilirsiniz. 

Bu bölümden "Tümünü Görüntüle" 
butonuna tıkladığınız takdirde 

aşağıdaki sayfa ile karşılaşacaksınız.

Sayfadaki ilk bölüm olan "Türkiye 
Hakkında Kısa Bilgi" bölümüne 

tıkladığınız takdirde bu ülke hakkında 
ülkenin dili, para birimi, uluslararası 
telefon kodu, çalışma saatleri, milli 

bayramları, mutfağı vb. kısa ve yararlı 
bilgilere ulaşacaksınız.

Uygulama Ana Sayfası

Türkiye Hakkında 
Kısa Bilgi Sayfası

Tümünü görüntüle butonuna 
tıkladıktan sonra bu sayfadan 

hakkında bilgi almak istediğiniz 
ülkeyi seçerek o ülkenin sayfasına 

ulaşabilirsiniz.

Ülkeler sayfasından herhangi bir 
ülkeyi (Örn. Türkiye) seçtiğiniz 

takdirde yandaki sayfa ile 
karşılaşacaksınız.

Ülkeler Sayfası

Türkiye Sayfası

Ana Sayfa > Ülkeler (Tümünü Görüntüle)

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye > Türkiye Hakkında 
Kısa Bilgi
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Türkiye sayfasında 2.bölüm olan 
"Eğitim" bölümüne tıkladığınız 

takdirde yandaki sayfa ile 
karşılaşacaksınız.

Bu sayfada kayıt öncesi logosuna tıkladığınız 
takdirde bu ülkede okumak için kayıt öncesinde 
ihtiyaç duyabileceğiniz; öğrenci vizesi, bu ülkenin 
kabul ettiği sınavlar, kabul için gerekli belgeler, dil 
yeterliliği, okul ücretleri, ülkenin yükseköğrenim 

sistemi hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz bölüme ulaşacaksınız. 
Burada istediğiniz konuya tıklayarak o konu hakkında bilgi 
edinebilirsiniz.

Kayıt sonrası logosuna tıkladığınız takdirde bu 
ülkede kayıt sonrası bilmeniz gereken konular olan 
sağlık sigortası ve ikamet izni ile ilgili bölümlere 
ulaşabilirsiniz. 

Uygulama Ana Sayfası

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye > Eğitim

Burslar logosuna tıkladığınız takdirde bu ülkede 
verilen burslar hakkında bilgi alabileceğiniz sayfaya 
ulaşacaksınız. Buradan ilgilendiğiniz çeşitli bursları 
seçebilirsiniz. 

Üniversiteler logosuna tıkladığınız takdirde bu ülkede 
bulunan üniversiteler hakkında bilgi alabileceğiniz 
sayfaya ulaşacaksınız. Buradan ilgilendiğiniz çeşitli 
üniversiteleri seçebilirsiniz.

Mezuniyet İşlemleri logosuna tıkladığınız takdirde bu 
ülkede mezuniyetiniz sonrası yapmanız gerekenler 
ve üniversiteden ayrılış (ilişik kesme) hakkında bilgi
edinebileceğiniz sayfa ile karşılaşacaksınız. 

Denklik logosuna tıkladığınız takdirde bu 
ülkedeki denklik süreci, denklik işlemleri, denklik 
koşulları hakkında bilgi edinebileceğiniz sayfa ile 
karşılaşacaksınız.

Yurtdışında Türk Öğrenciler logosuna tıkladığınız 
takdirde yurtdışındaki Türk öğrenciler için geçerli 
olan burs imkanları, yatay geçiş imkanları, gerekli 
üniversite belgeleri ve sağlık sigortası hakkında bilgi 
edinebileceğiniz sayfa ile karşılaşacaksınız.
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Türkiye sayfasında 3.bölüm olan 
Barınma bölümüne tıkladığınız 

takdirde aşağıdaki sayfa ile 
karşılaşacaksınız.  

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye > Barınma

Bu sayfada "Ev Kiralama", "Devlet Yurtları"nda veya "Özel 
Yurt"ta Kalma, "Apart Kiralama" hakkında bilgi alabileceğiniz 
sayfaya ulaşacaksınız. Buradan ilgilendiğiniz barınma türünü 
seçebilirsiniz.

Buradaki yönergeler uygulamadaki 
"Türkiye" sayfası üzerinden hazırlanmıştır. 
Sizler gitmek istediğiniz ülkeyi seçip, aynı 
basamakları uygulayarak o ülke hakkında 
istediğini bilgiye ulaşabilirsiniz.!

Ülke seçimi yaptığınız takdirde 
karşılaşacağınız sayfada aşağı 

inerseniz yandaki telefon ekranında 
görünen kategorilere ulaşacaksınız.

Türkiye Sayfasından Bir 
Görüntü

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

Burada ilk bölüm olan "Sağlık Hizmetleri" bölümüne tıkladığınız 
takdirde bu ülkede mevcut Sağlık Hizmetleri ve Uluslararası 
Öğrenciler Sağlık Bakım Hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

2. bölüm olan "Sosyal Yaşam" bölümüne tıkladığınız takdirde 
ülkedeki sosyal yaşam, kültürel hassasiyetler, yaşam rehberi, cep 
telefonu kullanımı ile ilgili bilgiler, yeme-içme, ulaşım bölümlerine 
tıklayarak ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 

3. bölüm olan "Şehirler" bölümüne tıkladığınız takdirde bu 
ülkedeki şehirler hakkında bilgi alabilirsiniz. Seçtiğiniz şehirdeki 
üniversiteler, bu şehrin tarihi, iklimi, turistik yerleri hakkında 
bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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Ülkenin sayfasında aşağı inmeye 
devam ederseniz yandaki 
kategorilere ulaşacaksınız.

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

Türkiye Sayfasının
Orta Kısmı

Yukarıdaki ekranda görünen ilk bölüm olan "Çalışma İzni ve İş 
İmkanları" bölümüne tıkladığınız takdirde bu ülkede Uluslararası 
Öğrencilerin Çalışma İznive İş İmkanları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Ekrandaki 2. bölüm olan "Hukuk İşleri" bölümüne tıkladığınız 
takdirde bu ülkedeki öğrenci disiplin cezaları ve itiraz süreci, adli 
destek, idari destek, tüketici hakları bölümlerine tıklayarak ilgili 
bilgilere ulaşabilirsiniz. 

3. bölüm olan "Kütüphaneler" bölümüne tıkladığınız takdirde bu 
ülkedeki kütüphaneler hakkında bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda 
Uluslararası Online Arşivlere, Türkiye’deki Online Arşivlere de 
buradaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Sayfada aşağı inmeye devam 
ederseniz sağdaki kategorilere 

ulaşacaksınız.

Türkiye Sayfası'nın
Alt Kısmı

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

Burada ilk bölüm olan "Online Müzeler" bölümüne tıkladığınız 
takdirde Türkiye’deki sanal müzelerin linklerine ulaşabileceksiniz. 

"Örnek Belge ve Formlar" bölümüne tıkladığınız takdirde 
Türkiye’de okuyacak olan uluslararası öğrencilerin ihtiyacının 
olabileceği formların ve belgelerin şablonlarına ulaşacaksınız. 
Aynı zamanda bu bölümde ilgili formlara eklenecek belgelere de 
yer verilmiştir. 

"Acil ve Önemli Telefonlar" bölümüne tıkladığınız takdirde bu 
ülkedeki Polis, Acil Çağrı Servisi, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim 
Kurulu vb. uluslararası öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği telefon 
numaralarına ulaşacaksınız.

7170

SO
S 

M
ob

il U
yg

ul
am

a 
Yö

ne
rg

el
er

i

SO
S 

M
ob

il U
yg

ul
am

a 
Yö

ne
rg

el
er

i



Ülkenin sayfasında aşağı inmeye 
devam ederseniz yandaki 
kategorilere ulaşacaksınız.

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

Türkiye Sayfası'nın
Alt Kısmı

"Türkiye Ulusal Ajansı" bölümüne tıkladığınız takdirde 
Türkiye Ulusal Ajansı hakkında bilgi alabileceğiniz sayfaya 
ulaşabileceksiniz.  

Ekranda görünen 2. bölüm olan "Sık Sorulan Sorular (SSS)" 
bölümüne tıkladığınız takdirde Türkiye’de okuyacak olan 
uluslararası öğrencilerin sıkça sorduğu soruların cevaplandığı 
bölüme ulaşacaksınız.

"Faydalı Linkler" bölümüne tıkladığınız takdirdeTürkiye’de 
uluslararası öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği E-Devlet, CİMER, 
YÖK, Göç İdaresi vb. sitelerin linklerine ulaşacaksınız.

Bulunduğunuz ülkenin sayfasında 
aşağı inmeye devam ederseniz 

sayfanın sonunda yandaki 
kategorilere ulaşacaksınız.

Türkiye Sayfası'nın
En Alt Kısmı

Ana Sayfa > Ülkeler > Türkiye

"Uygulamalar" bölümüne tıkladığınız takdirde Türkiye’de 
okuyacak olan uluslararası öğrencilerin yararlanabilecekleri 
uygulamaların bulunduğu bölüme ulaşacaksınız.

Son bölüm olan "Türkiye" bölümüne tıkladığınız takdirde ise 
Türkiye’de uluslararası öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği içinde 
günlük Türkçe ifadelerin yer aldığı bir sözlüğe ulaşacaksınız.
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Uygulamanın ana sayfasındaki 
"Uluslararası Sınavlar" sekmesine 

tıkladığınız takdirde çeşitli 
uluslararası sınavların logoları 

ile karşılaşacaksınız, bu logolara 
tıklayarak teker teker bu sınavlar 

hakkındaki bilgileri okuyabilirsiniz. 

Uygulama Ana Sayfası

Uygulama Ana Sayfası

Ana sayfadaki "Burslar" 
sekmesindeki ilk logoya tıklayarak 
çeşitli ülkelerin burs imkanlarının 

linklerine, 2. Logoya tıklayarak 
bu bölümdeki linkler yardımı ile 
çeşitli ülkelerdeki üniversiteleri 

karşılaştırabilir, bu üniversitelerin 
dünya sıralamalarını görebilir, 

üniversite eğitimleri konusunda 
bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Ana Sayfa > Uluslararası Burslar

Ana Sayfa > Uluslararası Sınavlar

4. logo olan profil bölümüne 
tıkladığınız takdirde uygulamaya 

kayıt olabilir ve/veya giriş 
yapabilirsiniz. 

Profil Sayfası

Uygulamaya giriş yaptığınızda 
açılan ekranda aşağıdaki menüden 

2.sıradaki haberler logosuna 
tıkladığınız takdirde SOS Projesi 

hakkında haberlere ulaşabilirsiniz.

Yine aynı menüden 3.logo olan 
favorilere tıkladığınız takdirde favori 

makalelerinize ulaşabilirsiniz.

Haberler Sayfası
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1. Türkiye
Hakkında Kısa Bilgi

Resmi Adı: Türkiye Cumhuriyeti
Dili: Türkçe
Para Birimi: Türk Lirası (₺)
Nüfus: 84.680.273 (4 Şubat 2022)
Başkent: Ankara
Uluslararası Telefon Kodu: +90

Çalışma Saatleri
Taşradaki kamu kurumları: 08:00 - 17:00
Merkez Teşkilatlar: 09:00 - 18:00

Milli Bayramlar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Diğer Önemli Günler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Ocak Yılbaşı
15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü        

Dini Bayramlar
Ramazan Bayramı (3 gün)
Kurban Bayramı (4 gün)

SOS MOBİL 
UYGULAMA 
İÇERİĞİ

TÜRKİYE
77
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Elektrik

 Türkiye’de elektrikli aletler 220v iki uçlu prizlerle 
kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 Türkiye konumu itibariyle, Avrupa-Asya-Arap 
Yarımadası’nın ortasında bulunan ve bu 3 coğrafyayı birbirine 
bağlayan bir köprü durumundadır. Doğusunda İran, Gürcistan, 
Ermenistan ve Nahcivan (Azerbaycan’a bağlı özerk bölge); 
güneydoğusunda Irak; güneyinde Suriye; kuzeybatısında 
Bulgaristan ve Yunanistan’a komşudur. Türkiye’de ana karayı 
çevreleyen 3 ve 1 adet iç deniz olmak üzere 4 deniz bulunur. 
Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’dir. 
Ülkede bulunan Çanakkale ve İstanbul boğazlar ise Asya ile 
Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Türkiye 4 mevsimin yaşandığı 
bir ülkedir. 

Turizm

 Türkiye etrafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması 
bakımından yaz turizmine; iç bölgelerin kışın sert karasal iklime 
sahip olması bakımından kış turizmine; coğrafi olarak tarih 
boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapması bakımından kültür 
turizmine; termal kaynakları, yayla ve ormanları bakımından 
sağlık turizmine; zengin mutfağı sayesinde ise gurme turizmine 
olanak sağlar. Türkiye’de gezilecek bazı yerlerin adları şu 

şekildedir:

• İstanbul (Ayasofya, Sultan Ahmet, Fatih/Tarihi yarımada - 
Kültür turizmi)

• İzmir (Meryem Ana & Efes – Kültür ve din turizmi)
• Aydın (Kuşadası & Didim – Kültür ve Yaz turizmi)
• Muğla (Fethiye, Bodrum, Marmaris – Yaz & kültür turizmi)
• Antalya (Deniz turizmi)
• Mardin (Taş evler - Kültür turizmi)
• Adıyaman (Nemrut - Kültür turizmi))
• Konya (Mevlana Müzesi - Kültür turizmi)
• Nevşehir (Hacı Bektaş Veli Türbesi, Peri Bacaları - Kültür 

turizmi)
• Bursa (Uludağ) – Erzurum (Palandöken) (Kış Turizm)
• Trabzon (Sümela Manastırı & Uzungöl – Kültür ve yaz turizmi)

Türk Mutfağı

 Türkiye, bulunduğu coğrafya ve tarih boyu beraber 
yaşadığı farklı etnik kökenlerin de etkisiyle çok zengin bir mutfağa 
sahip olmuştur. Ülkedeki her bir şehrin kendine has yiyeceklerinin 
olması da bu zenginliğin temel kaynağıdır. Bu zenginlik sayesinde 
Türkiye’de her türlü damak tadına ve beslenme tercihe uygun 
yiyecekler bulmak mümkündür. Kısaca açıklarsak;

 Geleneksel Türk mutfağında başlangıç olarak çorba 
tüketilir. Çorbalar sulu ve hafif yemeklerdir. Türk mutfağında 
çorbanın sayısız çeşidi bulunur. En çok tüketilen çorbalar ise 
mercimek, tarhana, tavuk ve ezogelin çorbalarıdır. Ana yemekler 
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ise mutfağın en zengin olan kısmıdır. Bu yemeklerden bazıları;

 Et yemekleri olarak köfteler, dönerler, kebaplar, yahniler, 
tavuk yemekleri, balık yemekleri vd; sebze yemekleri olarak etli/
etsiz dolmalar, sarmalar, kızartmalar, pirinç yemekleri, baklagiller, 
patlıcan yemekleri, zeytinyağlılar vd; hamur işleri olarak 
lahmacunlar, pideler, mantı, makarnalar, börekler, poğaçalar vb.

 Türk mutfağının tatlılar konusundaki başarısı dünyanın 
neredeyse her köşesinde bilinmektedir. Bunlar arasında baklava, 
künefe, sütlaç, muhallebi, kadayıf tatlıları, lokma tatlıları, 
şekerpare, kompostolar, helva, kabak tatlısı gibi hamurlu, sütlü 
ve sulu birçok tatlı çeşidi bulunmaktadır. Türklerin milli içecekleri 
ise; Türk kahvesi, çay ve ayrandır.

 Türkiye’deki restoranlarda; çorba, ana yemek (örneğin, 
kebab), salata, içecek (ayran, meyve suyu) ve tatlı servisinin 
fiyatları 80-150 TL (2022 yılı) arasında değişmektedir. Ayrıca 
her yemeğin kendi içinde farklı çeşitleri de vardır. Bu   çeşitlilik   
Türk mutfağını dünyanın sayılı mutfaklarından biri haline 
getirmektedir.

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

 Türkiye konumu itibariyle, Avrupa-Asya-Arap 
Yarımadası’nın ortasında bulunan ve bu 3 coğrafyayı birbirine 
bağlayan bir köprü durumundadır. Doğusunda İran, Gürcistan, 
Ermenistan ve Nahcivan (Azerbaycan’a bağlı özerk bölge); 
güneydoğusunda Irak; güneyinde Suriye; kuzeybatısında 

Bulgaristan ve Yunanistan’a komşudur. Türkiye’de ana karayı 
çevreleyen 3 ve 1 adet iç deniz olmak üzere 4 deniz bulunur. 
Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’dir. 
Ülkede bulunan Çanakkale ve İstanbul boğazlar ise Asya ile 
Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Türkiye 4 mevsimin yaşandığı 
bir ülkedir.

Türkiye Tanıtım Linkleri:

https://www.kulturportali.gov.tr/

https://www.ktb.gov.tr/TR-264925/turkiye39nin-renklerini-
yeniden-kesfet.html

https://www.goc.gov.tr/yasam-rehberi 

Türkiye'de resmî işlemlerin yapıldığı adres:
https://www.turkiye.gov.tr/
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2. Türkiye’de Eğitim

2.1. Yükseköğrenime Kayıt Öncesi 

2.1.1. Yurtdışında Eğitim

 Yurt dışında eğitim almak isteyenler öncelikle aşağıdaki 
konularda bilgi edinmeliler:

 1. Hangi ülkede hangi bölüm daha iyi bir eğitim sağlar.
 
 2. Tercih edilen üniversitenin diploma denkliği durumu,
 
 3. Gideceğiniz ülkenin ekonomik koşulları, okul ücretleri, burs 

ve çalışma imkanları,

 4. Gidilecek ülkenin sağlık sistemi, sosyo-kültürel yapısı ve 
kültürel yakınlık durumu,

 5. Dil öğrenme koşulları (kurslar, ücretler ve dilin geçerliliği 
vb.)

 
 6. Öğrenci vizesi, okul kaydı ve burs başvurularında gerekli 

belgeler,
 
 7. Barınma, beslenme ve ulaşım bilgileri,

 8. Mezuniyet sonrasında iş ve kariyer imkanları,
 
 9. Gidilen ülkenin resmi işlem süreçleri

2.1.2. Türkiye’de Öğrenim Vizesi

 Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda 
öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden 
önce “öğrenim vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi, 
uluslararası öğrencinin vatandaşı olduğu ülkenin veya ikamet 
izni ile ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği 
tarafından verilmektedir. Öğrenim vizesi alacak öğrenciler 
üniversiteden gelen “kabul yazısını” Türk Dış Temsilciliklerine 
sunmaları gerekmektedir. Öğrenim amaçlı E-Vize başvurusu 
yapılamaz.

 Türkiye’de öğrenim görecek yabancıların Dış 
Temsilciliklerden öğrenim vizesi alarak gelmeleri esastır. Ancak; 
Türkiye’de daha önce en az altı (6) ay süreli (Turistik ikametler 
hariç) ve halen geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancıların 
öğrenim görmek istediklerine dair belge ibraz etmeleri halinde 
öğrenim amaçlı ikamet tezkereleri, öğrenim vizesi şartı 
aranmaksızın düzenlenir. Bu istisnanın dışında Türkiye’deki 
üniversitelere kabul edilen öğrenciler öğrenim vizesi dışında 
bir vize ile Türkiye’ye geldikleri taktirde üniversiteye kayıtları 
mümkün olmamaktadır.

 Öğrenim vizesi ile Türkiye’ye gelip üniversiteye kayıt 

 
 10. Üniversitenin sağladığı imkânlar (kütüphane, sosyal ve 

sportif tesisler, öğrenci değişim programları, kariyer imkanları 
vb.) 
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yaptıran uluslararası öğrenciler öğrenim amaçlı ikamet izni 
başvurusunda bulunmalıdır.

 Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği tarafından verilen 
öğrenim vizesinin süresi 30 veya 90 gün şeklindedir. Uluslararası 
öğrencinin bu süreyi doldurmadan ikamet ettiği İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü’ne müracaatta bulunarak öğrenim amaçlı ikamet izni 
alması gerekmektedir.

Öğrenim Vizesi için Gerekli Evraklar

• Öğrenci Vizesi Başvuru Formu; (Örnek form)
• En az 1 yıl geçerli pasaport;
• Yabancının üniversiteye kabul edildiğine dair yazı (kabul 

mektubu);
• 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf;
• Maddi yeterlilik belgesi (banka hesap cüzdanı, burs belgesi, 

aile garantörlük belgesi vb.);
• Vize harcı ((Vize harçlarını Göç İdaresinin web sayfasından 

öğrenebilirsiniz: www.goc.gov.tr/harc-miktarlari)
 
 Türk Dışişleri Bakanlığı öğrenim vizesinde yukarıdakileri 
destekleyecek ek belgeler de isteyebilmektedir. Bu durum 
başvuru esnasında belirtilmektedir.

 Öğrenci vizeleri tek girişli olup, öğrenci vizesi ile ülkeye 
giriş yaptıktan sonra uluslararası öğrencinin öğrenim amaçlı 
ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Öğrenim 
amaçlı ikamet izni başvurusu yapmadan yabancının Türkiye’den 
çıkış yapması durumunda, öğrenim vizesi iptal olacaktır. Vizesi 

iptal olan yabancı Türkiye’ye vize muafiyeti kapsamında tekrar 
giriş yapsa dahi öğrenim amaçlı ikamet izni alamayacaktır. Bu 
durumda, yabancının tekrar ülkesine dönerek öğrenci vizesi 
alması gerekecektir.

Özel üniversitelere kabul edilen öğrenciler:

Gerekli belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri üniversitelerle yaptıkları sözleşme,
• Davetiye,
• İlgili üniversitelerin Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısı,
• Eğitim ücretli ise öğrenim harçlarının ödendiğine dair makbuz,
• Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,
• Pasaport,
• Kimlik,
• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Sponsorluk belgesi (Maaş bordrosu veya banka hesabı).

Üniversiteler arasında imzalanan protokol gereği öğrenci 
değişim programlarına kabul edilen öğrenciler için gerekli 
belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri üniversitelerin Büyükelçiliği muhatap alan 
davet yazısı,

• Üniversiteler arası yapılan protokol (Türkçe veya yerel dilde 
fotokopisi olabilir.)

• Eğitim ücretli ise öğrenim harçlarının ödendiğine dair makbuz,
• Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin Büyükelçiliğimize 

muhatap öğrenci durum belgesi,
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• Pasaport,
• Kimlik,
• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Sponsorluk belgesi (Maaş bordrosu veya banka hesabı).

Türkiye’de TÖMER eğitim kurumlarına kabul edilen öğrenciler 
için gerekli belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri TÖMER ile yaptıkları sözleşme,
• Davetiye,
• Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
• Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,
• Pasaport,
• Kimlik,
• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Sponsorluk belgesi (maaş bordrosu veya banka hesabı).

Türkiye’de Türkçe dil kursuna kabul edilen öğrenciler:

 Konsolosluklara şahsi başvuru zorunludur. Emniyet Genel 
Müdürlüğü (EGM) ile yapılan istizan sonucu vizeleri verilmektedir.

Gerekli belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri eğitim kurumu ile yaptıkları sözleşme,
• Davetiye, öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
• En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve 

fotokopisi,
• Pasaport,
• Nüfus cüzdanı,

• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (Maaş bordrosu 

veya banka hesabı).

Türkiye’de farklı kurslara kabul edilen öğrenciler:

 Konsolosluklara şahsi başvuru zorunludur. EGM ile 
yapılan istizan sonucu vizeleri verilmektedir.

Gerekli belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri eğitim kurumu ile yaptıkları sözleşme,
• Davetiye,
• Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,
• En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve 

fotokopisi,
• Pasaport,
• Nüfus cüzdanı,
• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (Maaş bordrosu 

veya banka hesabı).

AIESEC (Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi 
Derneği) staj programı çerçevesinde eğitim görecek öğrenciler:

Gerekli belge ve şartlar:

• Kabul edildikleri AIESEC programının Büyükelçiliği muhatap 
davet yazısı,

• Çalışan kişiler için kurumdan alınacak izin belgesi,
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• En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve 
fotokopisi,

• Pasaport,
• Kimlik,
• 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,
• Sponsorluk belgesi (maaş bordrosu veya banka hesabı).

Öğrenci Vizesi İstenmeyen Kişiler

• 5203 Sayılı Kanun çerçevesinde Mavi Kart sahibi olan 
yabancılar,

• Türkiye’de çalışma izni veya ikamet izni ile ikamet eden 
ebeveynlerin çocukları,

• Orta ve Yüksek Öğretimini Türkiye’de tamamlayan ve 1 yıldan 
fazla ara vermemek kaydıyla lisans ve(ya) yüksek lisans 
eğitimine başlayan uluslararası öğrenciler,

 Türkiye’de bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, daha 
önce öğrenci vizesi alan ve öğrenim amaçlı ikamet  izni bulunan 
uluslararası öğrencilerin ara vermeden bölüm veya üniversite 
değişikliği yaptığı durumlarda öğrenci vizesi talep edilmez.

2.1.3. Türkiye’nin Kabul Ettiği Sınavlar

 Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğrenime 
Kabulu İçin Gerekli Sınav ve Puan Şartları

 Üniversiteler uluslararası öğrencileri hangi şartlarla ve 
kaç puanla kabul edeceğini web sayfalarında duyurmaktadır. 
Uluslararası öğrencilerin kabul durumu onlar için ayırılan 

kontenjanla sınırlıdır. Her üniversite kendi web sayfasında 
uluslararası öğrenci kabul şartlarını ilan etmektedir. Türkiye’de 
üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler genellikle 
üç yoldan Türkiye’deki üniversitelere kabul edilmektedir. 
Bunlardan ilki YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı), ikincisi YTB 
(Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) aracılığıyla ve 
sonuncusu da uluslararası diplomalar ve sınavlardır. Türkiye’deki 
üniversitelerin kabul ettiği sınav, diploma puan şartları ile 
Uluslararası yükseköğrenim sınavlarından bazıları şöyle 
sıralanmıştır:

• Baccalaureate Libanais (Lübnan Bakaloryası): Türkiye’deki 
üniversiteler kabul şartı olarak genellikle Fen dalında 
(Scientific Stream)  en az 13 puan diploma notu istemektedir.

• Bangladeş: Lise diploma notu olarak 100 üzerinden en az 70 
puan şartı aranmaktadır.

• Diplome Debirestan / Pişdaneşgahi (İran Lise Bitirme 
Sınavı): İran Lise diploma not ortalaması en az 17/20 ve 
“Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 17/20 olan adaylar kabul 
edilir.

• GAOKAO (Çin Halk Cumhuriyeti): Çin merkezi ünivesite 
giriş sınavı (GAOKAO) sonucu ile ilgili olarak; Türkiye’de 
üniversiteler genellikle 750 toplam puan üzerinden en az 500 
puan almış olma şartı aramaktadır. GAOKAO puanları iki yıl 
geçerlidir.

• Uluslararası Bakalorya (IB) Programı (International 
Baccalaureate): IB, 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, 
geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Bu 
programı seçen lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda 
uluslararası geçerliliği olan IB Diploması alırlar. Türkiye’deki 
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üniversiteler kabul için genellikle  en az 28 puan diploma notu 
istemektedir.

• Kosova, Makedonya ve Yunanistan:  Türkiye’deki üniversiteler 
kabul için, Makedonya merkezi ünivesite sınavından toplam 
puanın en az % 50’sini; Kosova ve Yunanistan’da ise toplam 
puanın en az % 40’ını almış olmak şartını aramaktadır. 

• Hindistan ve Pakistan Lise Bitirme Diploması (Higher 
Secondary Certificate HSC / Intermediate): Türkiye’deki 
üniversiteler genellikle başvurulan programla ilgili en az 60 / 
100 puan şartı aramaktadır.

• Senegal Bakaloryası: Türkiye’deki üniversiteler genellikle 
başvurulan programın puan türünde en az 12/20 puan şartı 
aramaktadır.

• TAWJIHI (Ürdün ve Filistin): Ürdün ve Filistin’de yapılan 
Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan 
sınav notu ortalaması en az 80 puan aranır.

• TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve AkrabaToplulukları 
Sınavı): 40 puan ve üzeri geçerlidir. Sınav sonuçları puanları 
iki yıl geçerlidir.

• TQDK (Azerbaycan Üniversite Sınavı): Azerbaycan’da TQDK 
tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında girmek 
istediği bölümle ilgili olarak 700 puan üzerinden en az 200 
puan alma şartı aranmaktadır. Sınav sonuçları puanları iki yıl 
geçerlidir.

• Ujian Nasional (UN) Sınavı (Endonezya): 60 puan ve üzeri 
geçerlidir.

• YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı): YÖS hakkındaki daha 
fazla bilgiyi “uluslararası sınavlar” linki altında bulabilirsiniz.

 Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Kabulu İle İlgili 
Örnek Kabul Puanları

• Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Uluslararası Öğrenci Kabul 
Puanları (2021-2022)

YÖS: 100 puan üzerinden en az 55 puan

SAT :1600 üzerinden en az 1200 toplam puan + (Matematik 
bölümünden 800 üzerinden en az 640 puan)

ACT: 36 üzerinden en az 29 puan

ABITUR: En fazla 3 puan (1-3 puan arası)

Fransa Bakaloryası: (Gine Bakaloryası, Çad Bakaloryası, Fas 
Bakaloryası, Mali Bakaloryası, Kamerun Bakaloryası, Nijer 
Bakaloryası, Togo Bakaloryası, Burkina Faso Bakaloryası, Benin 
Bakaloryası, Senegal Bakaloryası, Morocco Bakaloryası): 20 
üzerinden en az 14 puan 

Matura (Avusturya): En fazla 3 puan (1-3 puan arası)

Uluslararası Bakalorya: 45 puan üzerinden en az 33 puan

ÇİN HALK CUMHURİYETİ : GAOKAO sınavından 750 üzerinden 
en az 600 puan

ARJANTİN: Titulo de Bachiler- 10 üzerinden minimum 7 diploma 
notu
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MEKSİKA: Bachillerato- 10 üzerinden minimum 7 diploma notu

FİNLANDİYA: Ylioppilastutkinto/ studenteksamen (National 
Matriculation Examination) 7 üzerinden Minimum 5

İSPANYA: Titulo de Bachiller- 10 üzerinden minimum 7 diploma 
notu

LİTVANYA: Brandos Atestatas (Certificate of Maturity) 10 
üzerinden minimum 7 diploma notu

GÜNEY AFRİKA: National Senior Certificate 7 üzerinden minimum 
5 diploma notu

GÜNEY KORE: College Scholastic Aptitude Test (CSAT) 800 
üzerinden minimum 500 puan

JAPONYA: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (Upper Secondary 
School Leaving Certificate) 5 üzerinden minimum 3,5 diploma 
notu

ENDONEZYA: Ujian Nasional (UN) sınavı Matematik Puanı 100 
üzerinden minimum 55

• Türkiye Uluslararası Avrasya Üniversitesinin Uluslararası 
Öğrenci Kabul Puan Şartları

SAT I: En az toplam 1000 puan ve en az 500 Matematik puanı

ACT: En az 21,

GCE (A Level) Sınavı: En az biri başvurulan programla ilgili olarak 
2 A seviyesi puan

Uluslararası Bakalorya IB: Diploma notu en az 28,

Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (TQDK): Başvurulan 
programla ilgili olmak üzere en az iki sınavın her birinden 100 
üzerinden en az 26 puan ve “Grup I” konularından 700 üzerinden 
en az 200 veya “Grup II-IV” konularından 700 üzerinden en az 
250 alan adaylar, Azerbaycan Certificate of Complete Secondary 
Education5 üzerinden 3

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı: 
Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13/20; 65/100

Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları: Tüm derslerden 
alınan sınav notu ortalaması en az 80 Scientific Stream

Abitur Sınavı (Alman Bakaloryası): en fazla 4,

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) 
Sınavı: Fen dalında 240 üzerinden Mühendislik bölümleri için en 
az 190 / 240 diğer bölümler için en az 175 / 240 puan

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı 
(Gaokao): Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden 
en az 490,
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İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan): Ortalaması en 
az 14 / 20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 14 / 20

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: En az 90 / 120

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları 
Altın, gümüş ve bronz madalya Fransız Bakalorya: Diploma 
notu en az 10 / 20,

Matura: Diploma notu en fazla 2

Hindistan’da lise bitirme diploması (Higher Secondary 
Certificate - Indian School Certificate (ISC) / Intermediate 
Certificate / Higher School Certificate / Higher Secondary 
Certificate / All India Senior School Certificate / Pre-University 
Course-awarded on compeltion of Standard xıı): Başvurulan 
programla ilgili dalda en az 60 / 100

Pakistan Lise Bitirme Diploması (12 yıllık lise eğitim sonucunda 
verilen Higher Secondary Certificate HSC / Intermediate): Notu 
başvurulan programla ilgili dalda en az 60 / 100

Senegal Bakaloryası: Başvurulan programın puan türünde en az 
12 / 20

Avrasya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Sınavı: En az 50 puan.

2.1.4. Türkiye’de Yükseköğrenime Kabul Edilen Uluslararası 
Öğrencilerin Kayıt Süreci

 2.1.4.1. Lisans Kabul Kayıt İşlemi

 Türkiye’deki üniversitelerin lisans programlarına kabul 
edilen uluslararası öğrenciler aşağıdaki belgeleri ve gereklilikleri 
karşılamak zorundadır.

 Sınav

 Sınav sonuç belgesi (SAT, ACT, YÖS, GCE-AL, ABITUR 
vb.) ya da diploma (IB - International Baccalaureate Diploma - 
Uluslararası Bakalorya Diploma- vb.) / transkript belgesinin aslı 
(Lise bitirme sınavı olan Abitur, International Baccalaureate, 
GCE, Tawjihi vb. sınavların geçerlilik süre sınırı yoktur. YÖS vb. 
üniversiteye giriş sınavlarının geçerlilik süresi ise iki yıldır.

 Önemli not: Bazı üniversiteler belgelerin noter onaylı 
Türkçe tercümesini isteyebilir.

 Öğrenci Kabul Formu

 Her üniversitenin kendi kabul formu bulunmakta ve 
bu formların eksiksiz şekilde doldurularak teslim edilmesi 
gerekmektedir.

 Lise veya Dengi Okul Diploması

 Lise diploması; Türk Dış Temsilcilikler (eğitim müşavirliği/
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eğitim ataşeliği) veya noter tarafından onaylanmış ve Türkçeye 
çevrilmiş olmalıdır. Denklik belgesi öğrencinin sunduğu diploma/
mezuniyet belgesinin Türk okulları tarafından verilen diploma/
mezuniyet belgeleri ile denk olduğunu teyit eden resmi bir belgedir. 
Denklik Belgesi yurtdışındaki en yakın Türk konsolosluğu/
Büyükelçiliklerinden alınabilir. Denklik belgenizi kendi ülkenizde 
alamamanız halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alabilirsiniz. 
Denklik belgesi alamayanlar Türk Üniversitelerine kayıt olamazlar. 
Geçici kayıtlı olanlar ise okuma hakkını kaybederler.

 Transkript – Not Çizelgesi

 Transkript aslı (not dökümü) ile Türkiye’de noter tarafından 
onaylanmış ya da Yurtdışında Türk dış temsilcikleri tarafından 
onaylanmış Türkçe transkript.

 Finansal Teminat Mektubu

 Finansal teminat mektubu, öğrenciye sağlanan mali 
desteğin içeriği, kaynağı, miktarı ve süresi hakkında bilgi içerir. Bu 
mektup, uluslararası öğrencinin üniversite süresince masraflarını 
nasıl karşılayacağına dair belgedir.

 Öğrenim Vizesi

 Gerekli belgelerini tamamlayarak sınavlara girip 
başarı gösteren ve ilgili üniversiteden “KABUL MEKTUBU” 
alan uluslararası öğrencilerin “ÖĞRENİM VİZESİ” almaları 
gerekmektedir. Yurtdışındaki uluslararası öğrenciler bu kabul 
mektubuyla Türk konsolosluklarına giderek öğrenci vizesi 

başvurusu yapabilirler. Türkiye’deki öğrenciler ise Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına öğrenci vizesi başvurusu 
yapabilirler.

 Diğer Belgeler

 Türkiye’de lisans okumaya hak kazanan uluslararası 
öğrencilerden lisans kayıt ücretinin ödendiğine dair bir ödeme 
dekontu ve Dil Yeterlilik Belgesi de talep edilebilmektedir.

 2.1.4.2. Lisansüstü Kayıt Kabul İşlemi

 Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü programlarına 
kabul edilen uluslararası öğrenciler aşağıdaki belgeleri ve 
gereklilikleri karşılamak zorundadır.

• Lisans ve lisansüstü transkript belgesinin aslı (Bazı 
üniversiteler belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümesini 
isteyebilir.)

• CV (Akademik çalışmalar ve deneyim gibi bilgileri içeren 
özgeçmişi ODTÜ gibi üniversiteler isteyebilir)

• ALES, GRE, GMAT vb. sınav sonuç belgesi
• İngilizce yeterlik sınav sonucu
• İlgili birim tarafından yapılacak yazılı/sözlü sınavı başarmak
• Referans mektubu,
• Niyet mektubu,
• İlgili anabilim dalı tarafından istenen diğer belgeler (portfolyo 

vb.)
• Öğrenim vizesi ya da vize muafiyetine sahip olmak
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• Maddi yeterlilik belgesi (Bazı üniversiteler istemektedir.)

2.1.5. Türkçe Dil Yeterliliği

 YTB tarafından Türkiye’de önlisans, lisans ve yükseklisans 
eğitimi için davet edilen öğrencilerden aşağıdaki Türkçe dil bilgisi 
yeterlilik belgeleri istenmektedir. Aşağıdaki belgeleri temin 
edemeyen uluslararası öğrenciler Türkçe dil hazırlık kursuna 
gönderilir.

 2.1.5.1. Türkçe Yeterlilik Belgeleri

• Üniversitelere bağlı Türkçe öğretim merkezleri, Yunus 
Emre Enstitüsü ve YTB tarafından uygun görülen kurum ve 
kuruluşlar tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi,

• Türkçe eğitim veren lisans veya lisansüstü bölüm/program 
mezuniyet belgesi,

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen programı 
uygulayan liselerden alınan lise diploması.

 2.1.5.2. Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Kursları

Üniversite Dil Kursları ve TÖMER

 Uluslararası öğrenciler için en iyi dil kursu kayıt 
yaptırdıkları üniversitelerde bulunmaktadır. Genellikle TÖMER 
olarak adlandırılan bu dil kursları Türkiye’de birçok üniversitede 
bulunmaktadır. Örnek olarak; Bursa Uludağ Üniversitesi 
ULUTÖMER web sayfasını, Ankara Üniversitesi TÖMER web 
sayfasını, Türkçe dil kursları sayfasını ve Marmara Üniversitesi 
Türkçe kurs sayfalarını inceleyebilirsiniz. Ankara Üniversitesi 

TÖMER, Türkçe dil kurslarının yanı sıra diğer diller için de kurs 
vermektedir. Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi online Türkçe 
kursu vermektedir. Ankara Üniversitesi de çevrimiçi Uzaktan 
Türkçe Sınavını (UTS) yapmaktadır.

 Elçilik Kursları

 Bazı elçiliklerin bünyesinde de Türkçe kursları 
verilmektedir.

 STK Kursları

 Ayrıca ülkemizdeki mülteci konumundaki kişilere de 
Türkçe dil eğitimi verilmektedir. 
Türkçe: https://multeciler.org.tr/turkce-egitim-merkezi/
İngilizce: https://multeciler.org.tr/eng/turkish-education-center/
Arapça: https://multeciler.org.tr/ar/

 Yunus Emre Enstitüsü (YEE)

 Birçok ülkede bulunan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
aracılığıyla da Türkçe öğrenilebilir. YEE web sayfasında hem Türkçe 
dil kursları hakkında bilgi (https://www.yee.org.tr/en/content/
education-programs) hem de Türkçe öğrenme materyalleri 
(https://www.yee.org.tr/en/yayinlar/dersmateryalleri) hakkında 
bilgi edinebilirsiniz. YEE Türkçe öğrenmek isteyenlere Z-kitap 
imkanı da sunmaktadır: 

https://www.yee.org.tr/sites/default/files/yayin/yedi_iklim_
turkce_z-kitap.rar

Yüz yüze dil kurları dışında online Türkçe kursları da çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Online eğitimlerde ders saatinizi kendiniz 
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belirleyebilirsiniz. Örnek olması amacıyla şu siteye bakılabilir; 
https://turacoon.com/

 2.1.5.3. Türkçe Dil Yeterliliği Hakkında Soru&Cevap

Soru: Ne kadar sürede Türkçe öğrenebilirim?
Cevap: Dil bilimciler 450 saat Türkçe kursunun yeterli olabileceğini 
belirtmektedir. Bu durum öğrencinin gayretiyle de alakalı sonuç 
doğurmaktadır.

Soru: Türkçe Dil Yeterlilik Sertifikası için Seviye Ne Olmalı?
Cevap: “Türkçe Dil Yeterlilik” sınavına katılarak C1 seviyesine 
denk gelecek puanın alınması akademik eğitim için yeterlidir.

Soru: Türkçe Nasıl Bir Dildir? Özellikleri Nelerdir?
Cevap: Türkçe eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve 
çekildiği, sondan eklemeli bir dildir. Türkçe sözcüklerde, Arapça, 
Almanca vb. dillerde görülen erillik, dişillik (yani cinsiyet ayrımı) 
özelliği yoktur. Türkçede sayı sıfatlarından sonra gelen adlar 
çoğul eki almazlar. Yani üç ağaçlar değil üç ağaç. Önlük-artlık 
(kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. İlk uyuma 
göre bir sözcükteki ünlüler ya hep art veya ön, ikinci uyuma göre 
de ya hep düz veya yuvarlak olurlar.

Soru: Türkçe öğrenmek için hangi kaynakları kullanabilirim?
Cevap: Türkçe öğrenenler için bazı okuma kitabı setlerinin linkleri:

Türkçe eğitim setleri için:

https://www.turkceogretimi.com/kitap-cd-ve-siteler/

seviyelendirilmi%c5%9f-t%c3%bcrk%c3%a7e-hik%c3%a2ye-
kitaplar%c4%b1

Yabancılar için Türkçe setleri için:

https://www.kitapyurdu.com/kategori/kitap-egitim-yabancilar-
icin-turkce/1_359_370.html

Türkçe hikayeler (A1 Seviyesi) için:

https://www.bkmkitap.com/mutlu-aile-turkce-ogrenenler-icin-
hikaye-seti-1-seviye-a1

Bazı Türkçe öğrenme web sayfaları:

http://www.dilbilimi.net/001_unite_adim_adim_turkce_
ogreniyorum_tanisma.htm

https://turkce.yee.org.tr/tr/

2.1.6. Öğrenim Ücretleri

 2.1.6.1. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de 
Ödeyecekleri Yükseköğrenim Ücretleri

 Herhangi bir anlaşma kapsamında bulunmayan 
uluslararası öğrencilerin ödeyecekleri ücretler okul, fakülte ve 
bölüme göre farklılık gösterir. Üniversiteler öğrenim ücretini 
Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilen ücretlerin 3 katından az 
olmayacak şekilde belirler. Bu ücretler yabancı dilde eğitim veren 
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okullarda 1.5 kat daha artırılır. (Bknz: https://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2020/07/20200711-15.pdf).

Not: Hazırlık Sınıfları için kazanılan bölümün ücreti (₺) ödenir

2021-2022 Ücret Tablosu

Fakülteler (Ücretler 1 dönemlik olup TL bazlıdır)

Fakülte Adı Normal Öğrenim Uzaktan ya da 2. 
Öğrenim

Tıp 706*3 -
Diş Hekimliği 590*3 -
Eczacılık 590*3 -
Veterinerlik 462*3 2549*3
Havacılık ve Uzay 
Bilimleri 562*3 5098*3

Teknik Eğitim 335*3 1370*3
Bilgisayar / Bilişim 463*3 1825*3
Elektrik Elektronik 463*3 1825*3
Mühendislik 463*3 1825*3
Mimarlık 463*3 1825*3
Fen / Edebiyat 340*3 1530*3
İnşaat 463*3 1825*3
Hukuk 374*3 1379*3
İktisat / İşletme 374*3 1379*3
Siyasal Bilgiler 374*3 1379*3
Güzel Sanatlar 377*3 2298*3
İlahiyat 340*3 1226*3

İslam Bilimleri 340*3 1226*3
Hemşirelik 340*3 1226*3
Yabancı Diller 340*3 1226*3
Eğitim Fak. 340*3 1226*3
Açıköğretim 77*3  -

Yüksekokullar (Ücretler 1 dönemlik olup TL bazlıdır)

Yüksekokul Adı Normal Öğrenim Uzaktan ya da 2. 
Öğrenim

Devlet 
Konservatuvarı 703*3 5098*3

Sivil Havacılık 
(Pilotaj) 562*3 5098*3

Bilişim Teknolojisi 271*3 2297*3
Sağlık 227*3 1379*3
Hemşirelik 227*3 1379*3
Turizm 227*3 1379*3
Açık ve Uzaktan 
Öğretim Fak.  - 855*3

Yüksek Lisans (Ücretler 1 dönemlik olup TL bazlıdır)
Tüm Bölümler için 308*3
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 2.1.6.2. Türkiye’nin Devlet Üniversitelerinin Önemli 
Fakültelerinin Ücretleri

Uluslararası Öğrenciler İçin Harç Ücretleri (Tl - ₺ )

               Üni.

Fakülte İs
ta

nb
ul

 
Ün

i.

Ha
ce

tt
ep

e 
Ün

i.

An
ka

ra
 

Ün
i.

Eg
e 

Ün
i.

On
 D

ok
uz

 
M

ay
ıs

 Ü
ni

.

OD
TÜ

Tıp (TR/ING) 40.000 /- 55.707 /- 40.000 / 
60.000 37.138 / - 28.000 / 

42.000 -

Hukuk
(TR/ING)

11.000 / 
13.000 8280 /- 13.200 / 

19.800 - - -

Eczacılık 
(TR/ING) 20.000 /- 20.094 /- 24.200 / 

36.300 13.396 /- - -

Diş Hek. 
(TR/ING) 25.000 /- 20.094 /- 26.400 / 

39.600 13.396 /- 23.760 /- -

Mühendislik 
(TR/ING) - 10.956 /- 13.200 / 

19.800 7.304 /- 5.500 /- 5.000 /-

Fen
(TR/ING) 7.000 /- 9.183 /- 8.250 / 

12.375 4.591 /- 4.600 /- 5.000 /-

Mimarlık 
(TR/ING) 11.000 /- - - - 5.500 /- 5.000 /-

Edebiyat 
(TR/ING) 6.000 /- 7.359 /- 6.050 / 

9.075 3.679 /- 3.500 /- 4.000 /-

 
 2.1.6.3. Bazı Okulların Uluslararası Öğrenciler İçin 
Öğrenim Ücretleri

• Hacettepe Üniversitesi uluslararası öğrenci öğrenim 
ücreti listesi (2021-2022) için: http://internationalstudent.

hacettepe.edu.tr/yabanciuyrukluduyuru/duyurular/
duyurular_2022.php

• İstanbul Üniversitesi uluslararası öğrenci öğrenim ücret listesi 
(2021-2022) için: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.
ashx?f=2020-21-o%CC%88g%CC%86reni%CC%87m-
u%CC%88cretleri%CC%87.pdf

• Ankara Üniversitesi uluslararası öğrenci öğrenim ücret listesi  
(2021-2022) için: http://iso.ankara.edu.tr/files/2020/08/
Tuition-Fee-2020.pdf

• Ege Üniversitesi uluslararası öğrenci öğrenim ücret listesi 
(2021-2022) için: http://oidb.ege.edu.tr/files/oidb/icerik/
Lisans_onlisans_2020_2021_Katki_payi_ogrenim_
ucretleri.docx.pdf

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslararası öğrenci öğrenim 
ücret listesi (2021-2022) için: https://oidb.omu.edu.
tr/wp-content/uploads/sites/17/2020/10/2020-
2 0 2 1 - U l u s l a r a r a s % c 4 % b 1 - % c 3 % b 6 % c 4 % 9 f r e n c i -
%c3%96%c4%9frenim-%c3%9ccreti.pdf

• ODTÜ ücret listesi (2021-2022)  ve diğer programlar için: 
http://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-miktarlari

 
 2.1.6.4. Kimler Türkiye’de Öğrenim Ücreti Ödemezler?

• Suriye’den gelen (uluslararası kuruluşlardan yardım almayan) 
öğrenciler,
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• İkili devlet anlaşması ile gelen öğrenciler,
• YTB bursu ile gelenler,
• Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı 

aracılığıyla gelenler,
• Türk öğrencilerden ücret almayan üniversitelerden gelen 

öğrenciler,
• Üniversite kararı ile ücret talep edilmeyenler.

***Önemli Bilgi: Yukarıdaki durumda olanlardan hazırlık sınıfı 
ya da bilimsel hazırlık sınıfında tekrara kalanların ücretlerini 
kendileri ödemek zorundadır.

 2.1.6.5. Öğrenim Ücretleri Hakkında Soru&Cevap

Soru: Ödenen ücret geri alınır mı?
Cevap: Alınamaz.

Soru: İkinci öğretimde indirim olur mu?
Cevap: Birinci sınıftan itibaren her dönem tüm derslerden başarılı 
olup, bu dersleri alanlar arasında yüzde onluk dilime giren 
öğrenciler bir sonraki dönemde birinci öğrenim ücreti öder.

Soru: Yabancı dil ile öğrenim yapan okulların ücretleri farklı mıdır?
Cevap: Normal ücretten bir buçuk kat daha fazladır. Örneğin 
İngilizce tıp öğrenimi (591*3)*1.5= 2.659,5 ₺’dir. Bu ücret en alt 
limiti göstermektedir.

Soru: Öğrencilerden öğrenim ücreti dışında ücret talep edilebilir 

mi?
Cevap: Talep edilmez. Ancak okullar, açık öğretim ve uzaktan 
öğretimde materyal parası talep edebilir.

Soru: Üniversiteler hakkında bilgi ve öğrenim ücretlerini nasıl 
öğrenebilirim?
Cevap: Üniversitelerin web sayfalarında ve uluslararası öğrenciler 
için hazırlanmış web içeriklerinden öğrenebilirsin.  Türkiye’deki 
diğer bazı üniversitelerin isimleri aşağıdadır:

• ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
• ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)
• BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)
• ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET)
• FIRATÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)
• MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
• LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
• BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
• BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
• AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
• HARRAN ÜNİVERSİTESİ  (ŞANLIURFA) (DEVLET)
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• SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  (DEVLET)
• T.C SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  (İSTANBUL) (DEVLET)

2.1.7. Türkiye’de Yükseköğrenim

 2.1.7.1. Türkiye’de Yükseköğrenim ve Süreleri

 Önlisans: Ön lisans için eğitim süresi iki yıldır. Önlisans 
programları üniversiteler ve meslek yüksekokulları tarafından 
sunulmaktadır.

 Lisans: Dört yıllık bir ders ve 240 AKTS eğitimin 
tamamlanmasından sonra verilir. Diş hekimliği, veteriner hekimliği 
ve eczacılık için öğrenim süresi beş yıl ve tıp fakültesinin süresi altı 
yıldır. Diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık ve tıp fakültesi 
alanındaki yeterlilikler Yüksek Lisans derecesine eşdeğer olarak 
kabul edilir. Hazırlık eğitimi alanlar lisans sürelerini +1 yıl olarak 
kabul etmelidir.

 Yüksek lisans: Yüksek Lisans (Sosyal Bilimler: MA & 
Fen Bilimleri: MS) iki yıllık bir programdır. Tezli veya tezsiz iki 
tür yüksek lisans programı vardır. Tezli yüksek lisans programı 
genellikle en az 120 AKTS ders ve ardından bir tez sunulması 
içeren iki yıllık bir programdır. Tezsiz programlar ise bir veya bir 
buçuk yılda tamamlanan ve en az 90 kredilik derslerin ve bir 
dönem projesinin tamamlanmasını kapsayan programlardır.

 Doktora: Genellikle doktora derecesine götüren sekiz 
yarıyıllık bir programdır. 180-240 AKTS, yeterlik sınavı, tez önerisi, 

tez ve sözlü savunma derslerinden oluşur. Ders çalışmasını ve 
yeterlilik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra, öğrenciler 
bir inceleme komitesinden önce tezini sunmalı ve sözlü olarak 
savunmalıdır.

 Tıpta Uzmanlık: Doktora programlarına eşdeğerdir ve tıp 
fakültelerinde, üniversite hastanelerinde ve araştırma ve eğitim 
hastanelerinde yapılır. Tıpta uzmanlık için, tıp fakültelerinden 
mezun olanlar için çeşitli tıp dallarında rekabetçi bir seçim sınavı 
vardır. Uzman adayların bir inceleme komitesinden önce bir tez 
sunmaları ve savunmaları gerekmektedir.

 Sanatta Yeterlik: Görsel ve sahne sanat dallarında en az altı 
yarıyılda yüksek lisans programıdır ve doktora derecesine eşittir. 
Orijinal bir sanat eserinin veya (müzik ve sahne sanatlarında) 
üstün, yaratıcı bir performans sergilemeyi gerektirir.

 Devam Mecburiyeti: Yükseköğrenimde öğrencilerin 
devamsızlık hakkı vardır. Fakat bu dersten derse ve üniversiteden 
üniversiteye göre değişmektedir. Genel olarak öğrencilerden 
%10-20 sınırını geçmemeleri beklenmektedir.

 Sınavlar: Sınavlar genellikle sömestır ortası ve sonu 
olmak üzere iki kere yapılır. İlk yapılan sınava vize, son sınava final 
adı verilir. Üniversitelerin kendilerine ait sistemleri bulunabilir. 
Üniversitelerin websiteleri kontrol edilmelidir.

 Özel Öğrencilik: Özel öğrencilik imkânından bir program 
süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, ciddi tedavi 
süreçleri, darp ve şiddet nedeniyle öğrenime devam edilememe 
durumu gibi şartlarda üniversitenin onaylaması halinde 
Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.
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2.1.7.2. Türkiye’deki Bazı Üniversitelerin Başarı Sıralaması
(2020 - ARWU)

Üniversite Adı Dünya Sıralaması Ulusal Sırlama

Istanbul University 01-500 1

Hacettepe University 01-700 2-3

Istanbul Technical 
University 601-700 2-3

Dokuz Eylul 
University 701-800 4-5

Ege University 701-800 4-5

Ankara University 801-900 6-8

Bilkent University 801-900 6-8

Middle East Technical 
University 801-900 6-8

Erciyes University 901-1000 9-11

Gazi University 901-1000 9-11

Marmara University 901-1000 9-11

2.2. Yükseköğrenime Kayıt Sonrası

2.2.1. Sağlık Sigortası ve Sağlık Harcamaları

 Uluslararası öğrenciler, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca  
sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Sağlık sigortası yaptıran 
öğrenciler bu durumu İl Göç İdaresine bildirmelidir. Türkiye’de 
Genel Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası olmak üzere iki 
çeşit sağlık sigortası vardır:

 2.2.1.1. Genel Sağlık Sigortası (GSS)

 Genel Sağlık Sigortası ödemesi 2022 itibariyle yıllık 
ortalama 2400-2600 ₺ arasındadır. Bu sigorta ile tüm devlet 
hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Özel 
hastanelerde çeşitli miktarlarda katkı ödemeniz gerekecektir. 

 Geçerli sağlık sigortası için öğrenci ikamet izin belgesi 
şarttır. Uluslararası öğrenciler okul kayıt tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde yabancı kimlik numaralarını aldıktan sonra genel 
sağlık sigortası (GSS) için bulundukları ildeki Sosyal Güvenlik 
Müdürlüklerine ya da Merkezlerine yazılı olarak başvurmalıdır. 3 
ay içinde başvuru yapmayan uluslararası öğrenciler öğrenimleri 
boyunca GSS yaptıramaz. Bu durumda ikamet süresi kadar özel 
sağlık sigortası yaptırmak zorundadır (Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu). Bölüm/program ve öğrenim aşaması 
(örneğin lisans programından yüksek lisansa geçiş) değişikliği 
durumunda GSS’ye başvurma hakkına yeniden sahip olursunuz. 
İkamet izni yenilemelerinde sağlık sigortası şartı aranır.
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 Anne-babası aracılığıyla veya ikili anlaşmalar çerçevesinde 
Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortasına sahip olanlar Sosyal 
Güvenlik Merkezi’nden bu durumu gösteren belgeyi Göç İdaresi’ne 
sunmak zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler aşağıdaki adreste 
yer alan Sosyal Güvenlik Merkezine gitmelidirler.

 Uluslararası öğrenciler sağlık sigortasından nasıl 
yararlanabilirler?

 Uluslararası öğrencilerin sağlık ve psikolojik sorunları 
ile ilgili olarak öğrenci kimliklerini göstererek başvuruda 
bulunacakları ilk yer üniversitelerine ait Sağlık ve Rehberlik 
Merkezleridir. Buradaki tedavi durumuna göre diğer sağlık 
kuruluşlarına sevk edilebilirler.

 Uluslararasi öğrenciler aylık ne kadar GSS öder?

 İkili anlaşmalarla gelen öğrencilerin GSS ücretini YTB 
öder. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler sağlık imkanlarından 
yararlanmak istedikleri taktirde aylık genel sağlık sigortası 13 
USD (Mayıs 2022) ödemek zorundadırlar. Sağlık imkanları için 
özel sigortaya başvuranların GSS ödeme zorunluluğu yoktur 
(5510 Sayılı Kanun 60/7. Maddesi).

 GSS için nereye başvurulur?

• Başvuruların ikamet edilen yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezi/
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılması gerekir

• GSS işlem başvurusu ve takibi e-devlet modülü üzerinden 
yapılabilmektedir: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-

guvenlik-yabanci-uyruklu-ogrencilerin-gss-basvurusu-ve-
takibi

 GSS için istenilen belgeler nelerdir?

• Öğrenci belgesi
• Öğrenci ikamet belgesi
• Kendi konsolosluğundan alınacak sosyal güvenlik durum 

belgesi
• Sosyal güvenlik başvuru formu (Başvuru yapılacak Sosyal 

Güvenlik Merkezinde bulunmaktadır.)
• Başvurudan sonra ödemeyi PTT’ye yapmanız gerekmektedir 

(yıllık ödeme)

 GSS Ödemeyecek kişiler

• Burslu uluslararası öğrenciler. (Örnek; YTB tarafından davet 
edilen öğrenciler.)

• Ülkeler arasında karşılıklı sosyal güvenlik sözleşmesi 
imzalanan ülkelerden gelen öğrenciler sağlık yardımından 
faydalanabilir. Sağlık sigorta yardımından faydalanmak 
isteyen uluslararası öğrenciler ülkelerindeki sigorta 
kurumundan “sağlık yardım hakkı belgesi” alarak Türkiye’de 
ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ 
sosyal güvenlik merkezine ve bir nüshasını da okudukları 
üniversiteye teslim etmeleri gerekir.

  2.2.1.2. Özel Sağlık Sigortası

 Özel sağlık sigortası yaptıranlar sigorta poliçesinin 
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kapsamına göre hizmet alabilir. Özel sağlık sigortası birçok 
sigorta şirketi tarafından farklı kapsamlarda ve farklı ücretlere 
göre belirlenmektedir. En uygun sigortayı seçmek için sigorta 
acenteleri ile görüşmeniz ve detaylı araştırma yapmanız faydalı 
olacaktır. 

2.2.2. Öğrenci İkamet İzni

 Öğrenim vizesi alarak Türkiye’ye gelenler veya muafiyet 
süresi yeterli olmayan öğrenciler öğrenciİl Göç İdarelerinden 
ikamet izni (öğrenci oturma izni) almalıdır. 

 2.2.2.1. Kimlere öğrenci ikamet izni verilir?

• Türkiye’deki bir üniversiteden eğitim alacak olan yabancılara 
öğrenci ikamet izni verilir.

• Bir kişinin öğrenci oturma izni sahibi olması, öğrencinin 
anne ve babasına ya da diğer yakınlarına, oturma izni alma 
konusunda herhangi bir hak sağlamaz.

• Öğrenci oturma izni süresi eğitim süresi ile sınırlıdır.

 2.2.2.2. Öğrenci İkamet İzni İçin Başvuru Belgeleri

• Uluslararası öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite aracılığıyla 
öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilir. Ayrıca İl Göç İdaresine 
bireysel başvuru da yapabilirler.

• Üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, 
kayıttan sonra, vize veya vize muafiyeti süresi içinde https://
e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit linkinden başvuru 

yapabilirler.
• İkamet izni almak şartı ile Türkiye’ye giriş yapan uluslararası 

öğrenciler 10 gün içerisinde https://e-ikamet.goc.gov.tr/
Ikamet/OnKayit linkinden başvuru yapmak zorundadır.

• Başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde aşağıdaki 
belgeler ile öğrenci ikamet işlemleri başlatılabilir. (Belgeler 
üniversitelerin Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne teslim edilebilir.)

 
 1.https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/OnKayit web 
adresinden online olarak doldurulan başvuru formunu doldurarak 
çıktısı,
 2. Geçerli pasaport aslı ve fotokopisi,
 a: Türkiye’ye giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya 
da yerine geçen belgelerin kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın 
bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalarının fotokopileri 
sunulması gerekmektedir. Fotokopi sayfalarına Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı tarafından “aslı gibidir” kaşesi vurulmalıdır.
 b: Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, 
konsolosluktan alınacak açık kimlik -ad ve soyadın ayrı ayrı 
yazıldığı- belge gerekmektedir.
 c: Latin harflerinin olmadığı durumlarda yeminli mütercim 
veya resmi makamlarca onaylı Latince çevirisi başvuruya 
eklenmelidir. 
 d: İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz 
edilmelidir. 
 e: Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı 
fotokopisi istenir.
 f: Pasaportun değiştirilmesi halinde, ikamet izni 
başvurularında gerekmesi halinde varsa önceki pasaportların 
işlem gören sayfaları da ibraz edilir.
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 3. Biyometrik fotoğraf (Son altı ayda çekilmiş 4 adet)
 4. Sağlık Sigortası: SGK’dan genel sağlık sigortası ya 
da Özel sağlık sigortası poliçesi gereklidir. Öğrenciler Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen Genel Sağlık Sigortası’na 
başvurulabilir veya özel sağlık sigortalarından birine sahip 
olunması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası’na başvuru 
yapacak olanlar üniversitelerinin Uluslararası Öğrenci Ofisi’nden 
sigorta için gerekli belgeleri imzalayarak sigorta belgelerini daha 
sonra İl Göç İdaresi’ne verebilir. İkili anlaşmalar kapsamında 
Türkiye’de sağlık sigortası bulunan öğrencilerin poliçe belgeleri 
yeterlidir. Sağlık Sigortası bölümünde detaylı açıklandı.
 5. Öğrenci Belgesi
 6. İkamet Bilgi Formu (Uluslararası Öğrenci Ofisi / Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığından alınacak),
 7. Adres belgesi:
 a: Yurtta kalanlar için, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli 
yurt belgesi,
 b: Kirada kalanlar için, noter onaylı kira sözleşmesi 

 8. İkamet İzni kart bedeli makbuzu (2022 yılı: 160 ₺, 9207 
koduyla Ziraat Bankasına yapabilirsiniz), ayrıca harç bedeli de 
talep edilebilir. Bu bedel il göç idarelerinde öğreneilebilir. ve harç 
ücreti. (YTB tarafından desteklenen öğrenciler bu ücretlerden 
muaftır.)
 9. Gelir beyanı  - Maddi yeterlilik belgesi: (Başvuru 
Formunda beyan edilir.) Eğitim süresince uluslararası öğrencinin 
masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa ilgili kurumdan belge 
alınmalıdır.

*** Önemli Bilgiler

 Eksik belgesi bulunanlara tamamlaması için 30 gün 
süre verilir. Eksik belgeyi bu süre içinde tamamlamayanların 
başvuruları işlemden kaldırılır. Uzatma başvurularında eksik 
belge olması halinde il göç idaresi müdürlüklerince bildirilen 
Türkiye’deki iletişim adresine bilgi gönderilir. Adreste bulunmama 
veya iletişim bilgilerinin doğru olmamasından başvuran 
sorumludur.

 Öğrenciler eğitim durumları ile ilgili değişiklikleri yirmi gün 
içinde ikametin bulunduğu yerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
bildirmek zorundadır. Bu bildirimi üniversitenin uluslararası 
öğrenci ofisi ile koordineli yapmalıdır. 

 2.2.2.3. Öğrenci İkamet İzni Hakkında Soru&Cevap

Soru: Bir üniversitede eğitim görürken başka bir üniversiteyi 
kazanan/yatay geçiş yapan uluslararası öğrenciler ikamet iznimin 
devamı için ne yapmalı?
Cevap: Kazanılan ya da yatay geçiş yapılan üniversiteye derhal 
kayıt yaptırılmalı ve durum yeni öğrenim görülecek şehirdeki 
il göç idaresine en geç 10 iş gününde yeni ikamet belgesi için 
bildirimde bulunulmalı. Yeni üniversite aynı şehirde olsa dahi hatta 
aynı üniversitenin farklı fakültesine geçiş yapıldığında ise 20 iş 
gününde sadece bildirim yapılmalıdır. Örneğin, Ankara Üniversitesi 
hukuk bölümünden aynı okulun sosyloji bölümüne geçseniz ya 
da eski okulunuz Ankara Üniversitesi iken yeni okulunuz Gazi 
Üniversitesi olsa bile bildirim şartı vardır. Bildirmediğiniz taktirde 
izniniz iptal edilebilir. Farklı şehirde ikamet izni başvurusu için 
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10, aynı şehirde ise sadece bildirimde bulunmak için 20 iş günü 
süre tanınmıştır.

Soru: Adres, ad/soyad ve medeni durumlarında değişiklik olan 
uluslararası öğrenciler ne yapmalıdır?
Cevap: Adres değişikliği, isim, soy isim değişikliği, evlilik durumu, 
okul değişikliği vb. tüm değişiklikleri 20 gün içerisinde göç idaresi 
müdürlüklerine, il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğe 
bildirmeleri gerekmektedir. Adres, isin ve medeni durum 
değişiklikleri önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine 
daha sonra göç idaresi müdürlüklerine bildirilmelidir.

Soru: İkamet izni alan uluslararası öğrenciler “yabancılar için 
kimlik numarası” için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Kimlik Numarasını nerden öğrenebilir?
Cevap: https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html sayfasından 
öğrenebilirler.

Soru: Öğrenci ikamet izni hakkında hazırlanmış video var mı?
Cevap: Evet, var. İlk Başvuru hakkındaki videonun linki (Türkçe): 
https://www.youtube.com/watch?v=Dv1GlidhlPA

Soru: Okul aracılığıyla ikamet izni uzatılıbiliyor mu?
Cevap:
• Uluslararası öğrenciler ikamet iznini uzatmak için 

üniversitelerinin ilgili ofislerinden yardım alabilirler.
• Uzatma işlemi süreci ikamet izni bitmeden 60 gün öncesinden 

başlatılabilir. Bunun için https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/
Basvuru/UzatmaBasvuru den randevu alınmalıdır.

• Randevu sonrasında üniversite aracılığıyla online İkamet 

Bilgi Formunu doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
teslim edilmelidir. Öğrenciler üniversitelerinden alacakları ek 
belgeleri randevu gün ve saatinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 
şahsen teslim etmelidir.

• Mezun olan öğrencilerin ikamet izni sona erer.
• İkamet Uzatma başvuru Video linki: https://www.youtube.

com/watch?v=SNJ4oxVxG0o

 2.2.2.4. İkamet İzni Uzatılmasında Gerekli Belgeler
 
• h t t p s : // e - i k a m e t . g o c . g o v . t r / I k a m e t / B a s v u r u /

UzatmaBasvuru linkinden online başvuru formu doldurulup 
çıktısı alınacak

• Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı fotokopisi (son giriş 
sayfası ve varsa vize sayfasının fotokopisi)

• 4 adet biyometrik fotoğraf
• Öğrencinin kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna 

sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. 
Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu 
kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye 
bildirilir.)

• İkamet Bilgi Formu (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 
alınacaktır.)

• Sağlık Sigortası (Öğrenciler sağlık sigortalarını belgelemek 
durumundadır. İkili anlaşmalar kapsamında Türkiye’de sağlık 
sigortası bulunan öğrencilerin başka bir sigortaya sahip 
olmasına gerek yoktur.)

• İkamet İzni kart bedeli makbuzu (160 ₺, ödemeyi 9207 
koduyla Ziraat Bankasına yapabilirsiniz) ve harç ücreti. (YTB 
tarafından desteklenen öğrenciler bu ücretlerden muaftır.)
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 2.2.2.5. Mezuniyet Sonrası

 Mezun olan uluslararası öğrenciler Türkiye’deki mezuniyet 
tarihlerinden itibaren 10 iş günü içinde ikamet randevusu 
almalıdır. Türkiye’deki mezun uluslararası öğrenciler mezun 
oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde 
bir defaya mahsus olmak üzere uygun görülürse en fazla bir yıl 
süreli ikamet izni verilebilir.

 2.2.2.6. İkamet İzninin Son Bulma Halleri

• Öğrenci ikamet izni başvurusunun reddedilmesi, iptal 
edilmesi ya da uzatılmaması

• İkamet şartlarının yerine getirilmemesi ya da ortadan 
kalkması.

• Öğrenimin sona ermesi.
• Öğrenci ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanılması.
• İzinsiz çalışma
• Hakkında geçerli sınır dışı edilme kararı ya da Türkiye’ye giriş 

yasağı bulunması.

 2.2.2.7. Göç İdaresi web sayfaları

 Her öğrenci bulunduğu ilin Göç İdaresi telefon ve mail 
adreslerini: https://www.goc.gov.tr/il-mudurlukleri linkinden 
bulabilirler.

 Göç İdaresinin ana web sayfasına https://www.goc.gov.
tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İngilizce sayfa için: https://en.goc.gov.tr/
Arapça sayfa için: https://ar.goc.gov.tr/
Farsça sayfa için: https://fa.goc.gov.tr/
Almanca sayfa için: https://de.goc.gov.tr/

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Adres: Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4,
Yenimahalle-Ankara. 
Web: http://www.goc.gov.tr  
Mail: gocidaresi@goc.gov.tr
Tel: 0 312 422 05 00 / 01 / 02

YİMER
yimer@goc.gov.tr
Tel: 312 157 11 22

 2.2.2.8. İkamet Başvuru Formu

 Üniversiteye yeni yerleşen Uluslararası Öğrenciler ilk 
kayıtta bu formu doldurarak Uluslararası Öğrenciler Ofisine 
teslim eder. Daha sonraki dönemlerde ikamet süresini uzatmak 
için Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekir. Başvuru formunun 
örneğini bir sonraki sayfada bulabilirsiniz.
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……….  ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN

İKAMET BAŞVURU FORMU

ÜNİVERSİTENİN ADI
BÖLÜMÜ VE SINIFI
ÖĞRENCİ NUMARASI
YABANCI KİMLİK NUMARASI
SOYADI, ADI
BABA ADI (İlk Adı)
ANNE ADI (İlk Adı)
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
UYRUĞU
PASAPORT NO
TÜRKİYE’YE SON GELİŞ TARİHİ
TÜRKİYE’DEKİ EV ADRESİ
MEDENİ HALİ
KAYIT TARİHİ

 

       

       İMZA

2.2.3. Burslar

 2.2.3.1. Avrupa Koleji Bursu
 
 Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne binlerce 
bürokrat yetiştirmiş olan Avrupa Koleji’ne (College of Europe / 
Collège d’Europe)  gitmek isteyen Türk öğrencilere yüksek lisans 
bursu vermeyi öngördüğünü duyurarak, İngilizce ve Fransızca 
dillerinin her ikisini de iyi derecede bilen başarılı öğrencileri Yüksek 
Lisans Burs Programı için başvurmaya davet ediyor. Avrupa Koleji, 
Avrupa çalışmaları alanında Bruges ve Natolin kampüslerinde 
Avrupa’nın en nitelikli uzmanlarını yetiştirmektedir.

Burs programına başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

• T.C. vatandaşı olmak (Yurt dışında bulunan T.C. vatandaşları 
da başvurabilir.)

• Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
• İlgili alanda üniversite mezunu ya da son sınıf öğrencisi olmak
• İngilizce ve Fransızca dillerinin iyi düzeyde konuşup yazabiliyor 

olmak

Sorular için avrupakoleji@ab.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.  
Avrupa Koleji hakkında ayrıntılı bilgi için www.coleurope.eu ve 
https://www.ab.gov.tr/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 2.2.3.2. YTB Türkiye Bursları

 Türkiye’de devlet desteğiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye Bursları adlı 
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burslar verilmektedir. Türkiye Bursları programı bünyesinde 
bulundurduğu farklı araştırma modülleri ve Türkçe dil eğitimi 
ile diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu 
personellerine de destek vermektedir.

 Burs Verilen Öğrencilere YTB’nin Verdiği Diğer Destekler:

• Ulaşım (Mezunlara da mezuniyet tarihlerinden itibaren altı ay 
ulaşım desteği verilir. Bunun için mezuniyet belgeleri ile altı 
ay içinde Türkiye’den ayrılacaklarına dair dilekçe ile başvuru 
yapmaları gerekir.)

• KYK yurtlarında barınma (Mezun öğrencilere de iki ay barınma 
desteği verilir)

• İstisnai durumlarda nakdi barınma yardımı da yapılabilir.
• Sağlık sigortası primleri ödenir.
• Öğrenim katkı payları ödenir
• Türkçe dil hazırlık eğitimleri karşılanır.
• Öğrenciler tarafından önceden ödenmiş olan yukarıdaki 

ücretler öğrenciye YTB’nin belirlediği sınırlar içerisinde geri 
ödenir.

YTB Türkiye Bursu başvuru linki:
https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ 

Sitedeki “Burs ara” butonundan koşullarınızı yazarak uygun burs 
başvurularına ait bilgileri görebilirsiniz.

Bursların Kapsamı

a. Tam zamanlı programlar (eğitim öğretim süresi boyunca)
i. Lisans Burs Programı
• Aylık cep harçlığı olarak (lisans) 1000 TL
• Üniversite harç desteği
• Türkçe dil kursu desteği (1 Yıl)
• Barınma (yurt/kira desteği)
• Sağlık sigortası (GSS desteği)
• Bir adet uçak bileti (Türkiye’ye geliş uçak bileti)

ii. Lisansüstü ve Doktora Burs Programı
• Aylık cep harçlığı olarak (yüksek lisans) 1.400 ₺
• Aylık cep harçlığı olarak (Doktora) 1.800 ₺
•  Üniversite harcı
• Türkçe dil kursu desteği (1 Yıl)
• Barınma (yurt/kira desteği)
• Sağlık sigortası (GSS desteği)
• Bir adet uçak bileti (Türkiye’ye geliş uçak bileti)

b. Kısa Süreli Burs Programları 

i. Başarı Bursu (1 yıllık )
• Aylık cep harçlığı 
• Lisans: Aylık 450 ₺
• Yüksek Lisans: Aylık 600 ₺
• Doktora: Aylık 900 ₺

ii. Araştırma Bursu Programı (3-10 ay)
• Aylık cep harçlığı: 3.000 ₺
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Başvuru İçin Temel Kriterler
Asgari Akademik Başarı Kriteri
• Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70’in üzerinde 

olmalıdır.
• Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik 

başarı: %75’in üzerinde olmalıdır.
• Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için 

minimum akademik başarı: %90’ın üzerinde olmalıdır.

Yaş Kriteri
• Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak
• Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak
• Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak

Uygun Gruplar
• Tüm ülkelerin vatandaşları
• Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun 

olacak olanlar (Eylül ayından önce)
• Araştırmacılar ve akademisyenler

Uygun Olmayan Gruplar
• Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler
• Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk 

üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler

Başvuru için Gerekli Belgeler

• Geçerli bir kimlik belgesi/kartı Veya Geçerli bir pasaport
• Adayın yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafı

• Ulusal sınav sonuçları (varsa)
• Diploma ve geçici mezuniyet belgesi
• Akademik not dökümleri
• Uluslararası sınav sonuçları (GRE, GMAT, DELF, YDS, YÖS...

vs.); seçilen program tarafında talep ediliyorsa.
• Dil sınavı sonuçları (seçilen program tarafından talep 

ediliyorsa)
• Araştırma konusu önerisi ve yapmış olduğunuz çalışmalara 

dair yazılı bir örnek (sadece doktora başvuruları için)

Nakit Barınma Yardımı

 YTB burslusu lisansüstü öğrencileri nakdi yardımdan 
da yararlanabilir. (Geçici koruma kapsamında olmayan ve ikinci 
yılında olan yüksek lisans öğrencileri. Devlet yurdunda (KYK) 
kalanlar ise, TBBS’ modülü altındaki “barınma” butonunu seçerek 
başvurabilirler.)

 YTB Nakdi barınma yardımı alanların YTB’den aldığım 
devlet yurdu (KYK) yardımı kesilmez.

İzinler

• Akademik dönem içerisinde hastalık, askerlik vb. mücbir 
sebeplerle belirli bir süreyi raporlu/ izinli olarak Türkiye 
dışında geçirmek isteyen öğrencilerden rapor/izin süresi bir 
aydan fazla olanların bursları dondurulur.

• Enstitü kararı ile tez çalışmasını yurtdışında yapacak yüksek 
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lisans ve doktora öğrencilerine, belgelerini YTB’ye ibraz 
etmeleri şartıyla öğrenimleri süresince bir yıla kadar izin 
verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere en fazla 6 aya 
kadar burs ödemesi yapılır.

• YTB’nin uygun gördüğü ulusal veya uluslararası öğrenci 
hareketliliği programları kapsamında, eğitimlerine başka bir 
yükseköğretim kurumunda devam edecek öğrencilere, ayrı 
programlarda olmak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu 
durumdaki öğrencilerin 15 gün içerisinde kabul belgeleri ile 
birlikte YTB başkanlığına bildirimde bulunmaları gereklidir.

• Ancak bunlardan, eğitimlerine yurtdışındaki bir yükseköğretim 
kurumunda devam edecek öğrencilerin aylık bursları %50 
kesintili olarak ödenir.

• Öğrenci değişim programları değişim programları 
kapsamındaki öğrencinin vatandaşı olduğu ülkelere gitmesi 
durumunda ise öğrencinin bursu ilgili öğrenim hareketliliği 
programı süresi kadar dondurulur.

• Akademik eğitime ara verilen dönemlerdeki izinlerde ve 
Akademik eğitim dönemlerinde olup 1 aydan daha kısa süreli 
kullanılan izinlerde burs ödemeleri devam eder. İzin kullanan 
öğrenciler döndüklerinde bu durumu YTB başkanlığına 
bildirmeleri gerekmektedir.

• YTB’nin onayladığı öğrenci hareketlilikleri veya proje 
faaliyetlerinden sağlanan destek/hibe programları 
kapsamında, eğitimlerine başka bir yükseköğretim 
kurumunda devam edecek öğrencilere, 15 gün içerisinde 
Başkanlığa kabul belgeleri ile birlikte bildirimde bulunmak 
kaydıyla en fazla bir yarıyıl izin verilebilir. Eğitimlerine 
yurtdışındaki bir üniversitede devam edecek öğrencilerin 
burslulukları, bursluluk süresinden sayılmak üzere ilgili 

hareketliliği programı süresi kadar dondurulur.
• Dil ve/veya bilimsel hazırlık programlarını başarıyla 

tamamlamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri, YTB’nin 
uygun görüşü ve çalışma izni ile öğrenimleriyle ilgili 
alanlarda çalışabilirler. YTB’nin yapacağı değerlendirme 
neticesinde, çalışması uygun görülen öğrencilerin bursları 
çalışma izni süresince kesintili ödenebilir veya dondurulabilir. 
Bu durumda sağlık sigorta primleri hariç burs programı 
kapsamında tanımlanmış diğer destek ve ödemeleri sürer. 
Çalışma izni sona eren bursluların bursları tam olarak ödenir. 
Çalışma izni almadan ya da öğrenim durumuyla ilgili yerlerde 
çalışmayan, YTB’nin iznine başvurmadan çalışan öğrencilerin 
bursları iptal edilir.

 Değişiklikleri Bildirme

 YTB bursu alan Öğrenciler her türlü değişikliği (kayıt 
dondurma, yatay geçiş, izin, sağlık raporu, evlilik, askerlik, adres 
değişikliği vb.) en geç 15 gün içerisinde YTB’ye veya YTB’nin 
belirlediği yerlere bildirmek zorundadırlar.

 Detaylı Bilgi İçin: https://turkiyeburslari.gov.tr/

 2.2.3.3. Türkiye Bursları Kapsamındaki Burslar

 Lisans Düzeyi

 Aşağıda verilen burs programları kapsamında sağlık 
bilimleri, ilahiyat ve Türk dili ve edebiyatı dışındaki alanlarda yer 
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alan lisans programlarındakiler faydalanabilmektedir.

a) Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı: Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan 
vatandaşlarına açıktır.

b) Anadolu Burs Programı: Ortaöğretimi ülkemizde bitirmiş 
uluslararası öğrenci adayların başvurularına açıktır.

c) Balkanlar Burs Programı: Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan, 
Slovenya ve Yunanistan vatandaşlarına açıktır.

ç) Karadeniz Burs Programı: Rusya Federasyonu, Romanya, 
Beyaz Rusya Federasyonu (Belarus), Estonya, Gürcistan, Letonya, 
Litvanya, Moldova, Slovakya, Macaristan,  Ukrayna, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti ve Ermenistan vatandaşlarına açıktır.

d) Harran Burs Programı: Afganistan, Bangladeş, Filistin, Irak, 
İran, Lübnan, Pakistan, Suriye, Tacikistan, Ürdün ve Yemen 
vatandaşlarına açıktır.

e) Türkiye-Afrika Burs Programı: Angola, Benin, Bostvana, 
Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fas, Fildişi 
Sah., Gana, Kenya, Güney Afrika, Komor, Kongo Cum., Dem. 
Kongo, Libya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Orta Afrika, 
Senegal, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ekvator Ginesi, 
Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Lesotho, Liberya, 
Malavi, Mauritius, Moritanya, Mozambik, Namibya, Seyşeller, 
Sierra Leone, Swaziland, Togo, Zambiya, Zimbabve, Mısır, Sudan, 

Güney Sudan, Eritre, Ruanda, Yeşil Burun, Sao Tome ve Principe 
vatandaşlarına açıktır.

f) Boğaziçi Burs Programı: Brezilya, Çin, Güney Kore, Hindistan, 
Japonya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Laos, Maldivler, 
Moğolistan, Myanmar, Nepal, Paraguay, Peru, Şili, Tayvan, 
Umman, Uruguay, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Venezuela, 
Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Singapur, 
Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Nepal, Sri Lanka, 
Tayland, Tuvalu, Vietnam, Brunei, Myanmar, Doğu Timor, Kiribati, 
Samoa, Solomon, Vanuatu, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, 
Barbados, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Grenada, Haiti, 
Jamaika, Küba, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
ve Grenadinler, Trinidad ve Tobago, Hong-Kong (SAR) ve Makao 
(SAR) vatandaşlarına açıktır.

 Lisansüstü Burslar

a) Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı: Tüm öğrencilere 
Fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde burs verilmektedir.

Not: Üniversitelerin ve şirketlerin verdikleri burslar için öğrenciler 
üniversite ve şirket web sayfalarından bilgi alabilirler.

2.2.3.4. Türkiye Hükümeti Bursları

a) İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı: Program 
kapsamında sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora 
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düzeylerinde burs verilmekte olup tüm ülkelerden adaylara 
açıktır.

b) İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı: Lisans düzeyinde 
verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır. Bu programda sağlık 
bilimleri alanındaki lisans programları adaylara sunulur.

c) İlahiyat Burs Programı: Lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır. Bu 
programda ilahiyat ve din bilimleri alanındaki lisans, yüksek 
lisans ve doktora programları adaylarına burs verilir.

d) Yunus Emre Türk Dili Burs Programı: Tüm ülkelerden adaylara 
açık olan bu programda Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki lisans, 
yüksek lisans ve doktora programları adaylara sunulur.

 Kısa Dönemli Hükümet Bursları

a) Araştırma Bursları: Araştırma düzeyinde verilir ve tüm 
ülkelerden adaylara açıktır. Araştırma Burslarına, doktorasını 
bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olan 
adaylardan Türkiye’deki üniversitelerin birinden araştırması için 
kabul almış ve ilgili üniversitenin eğitim dilini bildiğini gösterir 
belgelere sahip olanlar başvurabilmektedir. Araştırmacılar için 
bursluluk süresi yalnızca araştırma süresi ile sınırlıdır ve azami 
1 yıldır.

b) Başarı Burs Programı: Lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır. Başarı 

Burs Programı, Türkiye’de kendi imkânları ile öğrenim görmekte 
olan adaylardan ilgili yönergelerde belirtilen şartları taşıyanlara 
yönelik başarı temelli bir burs programıdır.

c) Destek Burs Programı: Lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeylerinde verilir ve tüm ülkelerden adaylara açıktır. Destek 
Burs Programı, Türkiye’de kendi imkânları ile öğrenim görmekte 
olan adaylardan ilgili yönergelerde belirtilen şartları taşıyanlara 
yönelik mali destek temelli bir burs programıdır.

d) Türkiye Diyanet Vakfı Bursu için vakfın web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

 2.2.3.5. Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) Bursları

a) YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu: Devlet üniversitelerinin 
doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi 
veya Dr. öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim 
elemanlarının, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında 
katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla 
verilecek burs programıdır.

b) Yurt Dışı Araştırma Bursları: Devlet yükseköğretim 
kurumlarında görev yapmakta ve doktora tez aşamasında olan 
araştırma görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin 
hükümler uygulanmaksızın en az altı ay veya en fazla bir yıl süreyle 
yurtdışına burslu ve yol giderleri karşılanarak gönderilmesine 
ilişkin verilen burs programıdır.
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c) YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/
veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurtdışındaki ülke ve 
yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve 
Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin 
vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.
Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı: 2016-2017 eğitim 
öğretim yılından başlayarak “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim 
Programı” ile YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen alanlarda 
yükseköğretim kurumlarımız tarafından hazırlanan projelerin 
Başkanlığımızca desteklenmesine ilişkin programdır.

d) YÖK Destek Bursu: 2016-2017 eğitim öğretim yılından 
başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde 
niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz 
eden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet 
üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans 
programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen 
aylık burs programıdır.

e) Uluslararası Öğrencilere Burs: Yükseköğretim kurulunun 
işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden 
gelen ve devlet yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen yabancı 
uyruklu öğrencilere verilen burs programıdır.

f) 100/2000 YÖK Doktora Bursu: Ülkemiz için öncelikli alanlarında 
nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan 
ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora 
programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için 

Başkanlığımız tarafından verilen bir doktora burs programıdır.

g) Mevlana Değişim Programı: Yurt içinde eğitim veren 
yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini öngören bir programdır. 

YÖK Burları hakkında bilgi için: 
https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri

 2.2.3.6. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yurt ve Bursları

 Uluslararası öğrenciler burs ve KYK yurdu başvurusu için 
aşağıdaki işlemleri takip etmeliler:

• Uluslararası öğrenciler öncelikle yabancı kimlik numarası 
almaları gerekir. Daha sonra Türkiye’de PTT’den, yurt dışında 
Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” 
alınmalıdır. E-devlet platformuna, www.turkiye.gov.tr veya 
e-devlet mobil uygulaması üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile 
girilebilir. 

• Yurt dışında üniversite eğitimi alan Türk uluslararası 
öğrencilerin burs/öğrenim kredi işlemleri için e devlet 
üzerinden Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 
hazırlanan “Taahhütnameyi” doldurması ve kefiline noterden 
“Kefaletname” yaptırması gerekir.

 Geri Ödeme: Öğrencinin üniversiteden ilişiğinin kesildiği 
tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar 
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sürede aylık taksitlerle ödeme başlar.

 Dikey geçiş yapan burslu öğlencilerin bursları devam eder. 
Ön lisans programından ara vermeden lisans programına geçen 
öncelikli burs öğrencilerinin bursluluğu devam eder. Müracaat 
eden diğer öğrenciler de öğrenim kredisinden yararlanabilir.

 Engelli öğrenci: Burs/öğrenim kredisi talep eden engelli 
öğrencilerden %40 ve üzeri engelli olanlar T.C. Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Engelliler Veri Bankasına raporlarını kayıt ettirmelidir.

 2.2.3.7. Yurt Dışı Eğitimde Burslar, Mülakatlar ve Kabul 
Şartları

 Yurtdışındaki üniversite/kurum ya da resmi kuruluşlara 
yapılacak burs başvurusunda her kurum farklı şartlar ve belgeler 
isteyebilmektedir. Ancak genellikle tüm kurumlarda aşağıdaki 
belgeler talep edilmektedir. 

• Mali durumu gösteren belge (Ülke dilinde ve şeffaf/net olmalı)
• Hesap cüzdanı
• Transkript (başvurulan kurumun talep ettiği dilde ve onaylı 

olmalı)
• Okul kabul mektubu
• Okul platformlarındaki ilgili yerlerin doldurulması (ilan 

tarihlerini takip etmek gerekir.)
• Referans mektupları
• Mülakat (Online)
• Referans mektubu

• Niyet mektubu (iyi bir niyet mektubu ipuçları için tıklayınız…)
• Özgeçmiş (Cv)
• Dil yeterlilik belgesi (IELTS-TOEFL)
• SAT – ACT Sınav puanı (Bazı okullar AP ya da IB diploması 

isteyebilir)
• Sertifikalar, katılım belgeler
• Mimarlar için Port folyo

Not: Yurtdışı burs başvuru sonuçları genelde 45 gün ile 3 ay 
arasında açıklanır.

 2.2.3.8. YTB Türkiye Buslarının Dondurulması, İptali ya 
da Eksik Ödenmesine Neden Olan Durumlar

Akademik Başarısızlık

• Burslu öğrencilerden öğrenimlerini uzatanlara en fazla bir yıl 
ek süre verilebilir. Sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim 
yapan tıp, diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinde ikinci defa 
sınıf tekrarı yapan öğrencilerin aylık bursları %50 kesintili 
bir yıl uzatılır. Bu öğrenciler yine sınıf tekrarına kalırsa bursu 
kesilir.

• Lisans için: İlk eğitim yılının sonunda akademik genel not 
ortalaması 4.00 üzerinden 1.80 ile 2.00 aralığında olan 
öğrenciler, bir sonraki eğitim yılından itibaren bursları %25 
kesintili ödenir.

• Genel not ortalaması 1.80’in altında kalan veya sınıf tekrarı 
yapan öğrencilerin bir sonraki eğitim yılı başlangıcında %50 
kesintili olarak ödenir.

137136

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

e 
Eğ

iti
m

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

e 
Eğ

iti
m



• Ağırlıklı genel ortalaması 1.00’in altında kalanlar YTB 
başkanlığı tarafından ayrıca değerlendirilir ve başarılı 
olamayacağı tespit edilirse burs iptal edilir.

• Yüksek lisans için: Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç iki 
yarıyıl sonunda ilgili Enstitünün belirlemiş olduğu zorunlu 
kredi ve seminer derslerini başarı ile tamamlayamamış 
olanların aylık bursu bir yarıyıl boyunca %25 kesintili ödenir. 
Üç yarıyıl sonunda da zorunlu kredi ve seminer derslerini 
tamamlayamamış olan öğrencilerin bursu ise iptal edilir.

• Doktora için: Bilimsel hazırlık dersleri alanlar hariç üç yarıyıl 
sonunda yeterlik sınavı aşamasına geçmek için gerekli krediyi 
tamamlayamamış olanların aylık bursu bir dönem boyunca 
%25 kesintili ödenir. Dördüncü yarıyılın sonunda da ders 
aşamasını tamamlayamayanların bursu bir dönem boyunca 
%50 kesintili ödenir. Beşinci yarıyıl sonunda yeterlilik sınavına 
girememiş olanların bursu iptal edilir.

• Tez dönemine geçip dört yarıyıl sonunda tezini teslim 
etmeyenlerin bursu iptal edilir.

 
Devamsızlık

• Üniversite eğitimine başlandıktan sonrasında bir dönemde iki 
aydan fazla sürekli veya aralıklı olarak öğrenimine mazeretsiz 
devam etmeyen öğrenciler ile final ve bütünleme sınavlarının 
tamamına geçerli bir mazeret bulmaksızın girmeyen 
öğrencilerin bursları iptal edilir.

• Vize, final veya bütünleme sınavlarından birine geçerli 
bir mazereti bulunmaksızın girmeyen veya devamsızlık 
nedeniyle sınavlara girme hakkını kaybeden öğrencilerin 
bursları durumun tespitinden itibaren üç ay süreyle % 25 

kesintili ödenir

Kayıt yaptırmamak veya yenilememek

 Geçerli bir mazereti bulunmaksızın üniversite kaydını 
yapmayan/yenilemeyen ve dil hazırlık sınıfları hariç ders kaydı 
yapmayan öğrencilerin bursları iptal edilir

Kayıt Dondurma

 Öğrenim gördüğü kurumca kaydı dondurulan öğrencinin 
bursu, aralıklı veya toplam olarak en fazla bir öğretim yılı 
dondurulur. Bir öğretim yılından fazla kayıt donduran öğrencinin 
bursu iptal edilir.

Üniversitelerin disiplin kurallarına uymama

• Öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerden; 
cezası 1 haftadan 1 aya kadar olan öğrencinin üç ay boyunca 
aylık bursu %50 kesintili ödenir.

• 1 aydan 1 yarıyıla kadar uzaklaştırma disiplin cezası alan 
öğrencinin altı ay boyunca bursu dondurulur.

• Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma veya öğretim kurumundan 
çıkarma cezası alanların ise burslulukları iptal edilir.

Diğer nedenler

• Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir aşamasında 
yanlış bilgi veya belge beyanında bulunduğu tespit edilen 
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.
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• Bursluluğun herhangi bir aşamasında Türk vatandaşlığına 
geçen öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

• Haklarında idari-adli kovuşturma açılmış bulunan 
öğrencilerin bursluluk durumları Başkanlık tarafından ayrıca 
değerlendirilir.

• Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen 
öğrencilerin burslulukları iptal edilir.

• Çalışma izni kapsamında çalışan öğrecilerin bursları 
çalışma sürelerince dondurulur. (Dil ve/veya bilimsel 
hazırlık programlarını başarıyla tamamlamış yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri, YTB’nin uygun görüşü ve çalışma 
izni ile öğrenimleriyle ilgili alanlarda çalışabilirler. YTB’nin 
yapacağı değerlendirme neticesinde, çalışması uygun 
görülen öğrencilerin bursları çalışma izni süresince kesintili 
ödenebilir veya dondurulabilir. Bu durumda sağlık sigorta 
primleri hariç burs programı kapsamında tanımlanmış diğer 
destek ve ödemeleri sürer. Çalışma izni sona eren bursluların 
bursları tam olarak ödenir. Çalışma izni almadan ya da 
öğrenim durumuyla ilgili yerlerde çalışmayan, YTB’nin iznine 
başvurmadan çalışan öğrencilerin bursları iptal edilir.)

• Bursu kesilen öğrenci sağlık primi, okul harcı ve yurt parasını 
kendisi ödemek zorundadır.

Hazırlık, Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimine göre Burs 
İptal & kesinti Nedenleri

• İki yıl dil yeterliliği alamamak (dil hazırlık öğrencileri için),
• Türkçe hazırlık eğitimi alanların aylık devamsızlığı 20 saati 

geçerse, üç ay boyunca burstan % 25 kesinti yapılır. Toplam 
100 ders saatinden fazla mazeretsiz/izinsiz devamsızlıkta 

burs iptal edilir.
• Yabancı dil hazırlık eğitimine iki aydan fazla devam etmeyen 

veya yeterlilik sınavına girmeyenlerin bursları iptal edilir
• Bilimsel yeterliliği alamamak (bilimsel hazırlık öğrencileri)
• İlk yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 

üzerinden 1,00’ın altında kalması (Ön lisans öğrencileri),
• İlk yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 

2,00’nin altında kalması ve sınıf tekrarı halinde aylık bursun 
%25’i kesilir (Ön lisans öğrencileri),

• İlk yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 
üzerinden 1,00’ın altında kalması halinde aylık bursun %50’si 
kesilir (Lisans öğrencileri),

• İlk eğitim yılından sonraki yıllarda (+2 sınıflarda) ağırlıklı genel 
not ortalaması 4,00 üzerinden 1,00’ın altına düşmesi halinde 
burs iptal edilir (Lisans öğrencileri),

• İlk eğitim yılından sonraki yıllarda (+2 sınıflarda) ağırlıklı genel 
not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00’ın altına düşen veya sınıf 
tekrarı yapanların aylık bursları %50 kesilir (Lisans öğrencileri),

• İkinci kez tekrarında burs iptal edilir (Lisans öğrencileri),
• Sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan tıp, diş 

hekimliği ve eczacılık bölümlerinde ikinci kez sınıf tekrarı 
yapanların aylık bursları %50 kesilir. Üçüncü kez sınıf tekrarı 
halinde burs iptal edilir.

• Bir dönemde iki aydan fazla mazeretsiz devamsızlar ile final ve 
bütünleme sınavlarının tamamına mazeretsiz girmeyenlerin 
bursları iptal edilir (Ön lisans/Lisans öğrencileri),

• Öğretim kurumundan 1 haftadan 1 aya kadar veya 1 ay ile 1 
aydan bir yarıyıla kadar uzaklaştırma cezası alan öğrencilere 
ceza süresince burs ödenmez (Ön lisans/Lisans/Y.Lisans 
öğrencileri),
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• Bir yarıyıldan fazla uzaklaştırma cezası alanların durumu 
YTB tarafından değerlendirilir (Ön lisans/Lisans/Y.Lisans 
öğrencileri),

• Öğretim kurumundan çıkarma cezası alanların ise bursları 
iptal edilir (Ön lisans/Lisans/Y.Lisans öğrencileri),

• Yurtlarda alınan disiplin cezaları yurt idareleri tarafından 
YTB’ye bildirilir (Ön lisans/Lisans/Y.Lisans öğrencileri),

• Başvuru süreci veya bursluluğun herhangi bir aşamasında 
yanlış bilgi veya belge tespiti halinde burs kesilir (tüm 
öğrenciler).

• Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığını bozmaya 
yönelik eylemlerin tespiti halinde burs kesilir (tüm öğrenciler).

• Türk vatandaşlığına geçenlerin (İstisnalar hariç) bursu kesilir 
(tüm öğrenciler).

• Başka yerden burs alanların bursu kesilir (tüm öğrenciler).
• Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyenlerin (taksirli suçlar 

hariç) bursu kesilir (tüm öğrenciler).
• Bilimsel hazırlık dönemi hariç, iki yılda derslerini başaramayan 

veya bu sürede üniversitenin öngördüğü genel not 
ortalamasını sağlayamayanların bursları iptal edilir (Yüksek 
lisans / doktora öğrencileri),

• Beşinci yarıyıl sonunda doktora yeterlik sınavına 
girmeyenlerin bursları iptal edilir. Doktora yeterlik sınavında 
başarısız olanlar bir sonraki yarıyıldaki yeterlilik sınavında da 
başarısız olursa bursu kesilir (Doktora öğrencileri).

• Yurtdışında tez çalışması yapacak yüksek lisans/doktora 
öğrencilerine, belgelerini Başkanlığa teslim etmeleri şartıyla 
öğrenimleri süresince 6 aya kadar izin verilerek bursları 
ödenir.

• Mazeretsiz bir şekilde üniversite kaydını yapmayan/

yenilemeyen; ders kaydı yapmayanların (dil hazırlık sınıfları 
hariç) bursları iptal edilir (Ön lisans/Lisans öğrencileri),

• Bir eğitim yılından fazla kayıt donduran öğrencinin bursu iptal 
edilir (tüm öğrenciler)

• Okul döneminde zorunlu sebeplerle rapor/izin alarak 
Türkiye dışına çıkanların bursları bir aydan sonra dondurulur. 
(Raporlar yurtdışından alınmışsa Türkçe’ye tercüme edilerek 
YTB ve okula teslim edilmelidir) (tüm öğrenciler).
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2.2.4. Türk Üniversiteleri

 2.2.4.1. Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

 Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 22 Fakülte, 7 Enstitü, 
3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu 
bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesinin eğitim dili Türkçedir. 
Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan bölümlerin bazılarında 
en az %30 veya %100 yabancı dilde eğitim verilmektedir. “Işık 
Saçan, Toplumu Aydınlatan, Bir Dünya Üniversitesi…” sloganı 
bulunan Akdeniz Üniversitesinin 2019 yılı itibariyle 70 binin 
üzerinde öğrencisi bulunmaktadır.Akdeniz bünyesinde bulunan 
öğrencilere, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
yanı sıra, mediko ile sağlık hizmeti de sunmaktadır. Ayrıca 
birçok öğrenci topluluğuna sahip olan Üniversite, öğrencilerin 
birbiriyle kaynaşması ve vakitlerini değerlendirmeleri için imkan 
tanımaktadır. Üniversite bünyesinde açık ve kapalı spor alanları 
bulunmakta, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç, 
dağcılık vb. gibi birçok farklı spor dalında hizmet sunmaktadır.

 Akdeniz Üniversitesi kampüs içerisinde 4 adet, kampüse 
yakın olarak 1 adet ile toplamda 5 adet KYK yurduna ev 
sahipliği yapmaktadır. Kampüs içerisinde 3 kız öğrenci yurdu 
bulunmaktadır. 3424 erkek öğrenci ve 5196 kız öğrenci barınma 
imkânıyla toplam 8620 yatak kapasiteli devlet yurdu imkânı 
sunmaktadır.

 Akdeniz Üniversitesi öğrenci sayısı; birinci öğretim 48.786 
ve ikinci öğretim 20.737; toplamda 69.523’dir.

Yemek

 Akdeniz Üniversitesinde günlük 2 öğün yemek 
çıkmaktadır. Akdeniz Üniversitesinde 2022 yılı yemek ücreti 5.00 
₺‘dir. İki öğün (öğle ve akşam) yemek çıkmaktadır.

 Ulaşım

 Antalya otogarı ile arası 5 km olan Akdeniz Üniversitesine 
araba ile ulaşım 5 dakika sürmektedir. Ayrıca otogar içerisinde 
kalkan halk otobüsleri ile Meltem’e geçebilir ve üst geçit 
yardımıyla üniversiteye varabilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi, 
Havaalanı arası 20 km’dir.Ayrıca Üniversite içerisinde ring 
hizmeti sunulmakta, AÜ101, 102 ve 103 numaralı vasıtalarla 
kampüs içerisinde ücretsiz seyahat imkânınız bulunmaktadır. 
Halk otobüslerinde VF01 durak numaralı otobüs ile üniversite içi 
de ulaşım sağlayabilirsiniz.Antalya’da 2022 yılı itibariyle şehir içi 
otobüslerde öğrenci bilet ücreti 4 ₺’dir.
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 2.2.4.2. Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)

 Anadolu Üniversitesi 1982’de Eskişehir’de kurulmuştur. 
Üniversite 3’ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet 
Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu 
6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 30 Araştırma 
Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Örgün Eğitim Öğrenci Sayısı (Lisans) 16.450
Örgün Eğitim Öğrenci Sayısı (Ön lisans) 1814
Lisansüstü Öğr. Sayısı (Yüksek Lisans ve Doktora) 4420
Örgün Eğitim Öğrenci Sayısı (Toplam) 22.684
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 3811

 Ulaşım

 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre 
Kampüsü(Merkez) ve 2 Eylül Kampüsü olmak üzere 2 Kampüsten 
oluşmaktadır.

Yunus Emre Kampüsü
• Şehir Merkezi’nden Çarşı tramvay durağından SSK yazan 

tramvaya binerek Anadolu Üniversitesi durağında indiğinizde 
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

• Tren İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Espark’ın önündeki 
tramvay durağından SSK yazan tramvaya binerek Anadolu 
Üniversitesi durağında indiğinizde Anadolu Üniversitesi 
Yunus Emre Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

• Otogar’dan SSK yazan tramvaya binerek Anadolu Üniversitesi 
durağında indiğinizde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre 
Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

2 Eylül Kampüsü
• Şehir Merkezi’nden Çarşı tramvay durağından SSK yazan 

tramvaya binerek Eczacılık durağında indikten sonra 4 
numaralı Mavi otobüse binerek Anadolu Üniversitesi 2 Eylül 
Kampüsü’ne ulaşabilrisiniz.

• Tren İstasyonu’ndan çıktıktan sonra Espark’ın önündeki 
tramvay durağından SSK yazan tramvaya binerek Eczacılık 
durağında indikten sonra 4 numaralı Mavi otobüse binerek 
Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

• Otogar’dan SSK yazan tramvaya binerek Eczacılık durağında 
indikten sonra 4 numaralı Mavi otobüse binerek Anadolu 
Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

 Yemek

 Anadolu Üniversitesi’nde 3 öğün yemek çıkmakta olup 
yemek ücreti 2022 yılı itibariyle 3 ₺’dir.

 Öğrenim Olanakları

 Üniversitedeki en önemli birimlerden biri olan Anadolu 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi hem 
öğrencilere hem de tüm birimlere, modern olanakları ve zengin 
arşivi ile 7/24 hizmet vermektedir. 12.330 m2 alana kurulan 
Kütüphanede; 26 bireysel çalışma odası (11 tanesi Lisansüstü 
öğrenciler ve akademik personel, 15 tanesi lisans öğrencilerinin 
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kullanımında), 3 katlı sesli, 2 katlı sessiz çalışma salonu ayrıca 
kütüphane materyallerinin kullanıldığı 5 ayrı salon bulunmaktadır. 
Kütüphane toplam 1165 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. 
290.000’in üzerinde hâlihazırda bulunan kitap sayısına her yıl 
yaklaşık 10.000 kitap daha eklenmektedir. Basılı kaynakların 
yanı sıra zengin bir e-koleksiyona sahip bulunan kütüphanede; 
163.808 e-kitaba, 54.332 e-dergiye ve 67 adet veri tabanına 
erişim sağlanabilmektedir.
 

 2.2.4.3. Ankara Üniversitesi (Ankara)

 Ankara Üniversitesi; 4000’in üzerinde eğitim elemanı, 
70.000’e yakın; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi ile 
başta Ankara merkezli 15 büyük yerleşke içinde eğitim vermeyi 
sürdürmektedir. 36 yerleşkeden oluşan Ankara Üniversitesinde, 
18 Fakülte, 14 Enstitü, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet 
Konservatuarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 49 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 
biridir.

 Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 
06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
 Tel: (0312) 2126040 (9 Hat)00
 İletişim adresleri: https://www.ankara.edu.tr/iletisim-
bilgileri/
 Web: https://www.ankara.edu.tr/ 

 Yerleşkeler

• Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi
• Beşevler Diş Hekimliği Yerleşkesi
• Beşevler İlahiyat Yerleşkesi
• Cebeci Yerleşkesi
• Cebeci 30.Yıl Yerleşkesi
• Cebeci Tıp Yerleşkesi
• Cevizlidere Kök Hücre Yerleşkesi
• Demirlibahçe Hemşirelik Yerleşkesi
• Dışkapı Yerleşkesi
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• Gümüşdere 60.Yıl Yerleşkesi
• Gümüşdere Ziraat Yerleşkesi
• Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi
• Keçiören Sağlık Bilimleri Yerleşkesi
• Sıhhıye Dil ve Tarih Coğrafya Yerleşkesi
• Sıhhıye Tıp Yerleşkesi

 Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı: 66.809
Uluslararası Öğrenci Sayısı: 3.673

 Ulaşım

 Beşevler (Merkez) Kampüse nasıl gidilir?
 
 Rektörlük binasının da bulunduğu Beşevler’deki merkez 
kampüse, Ankara’nın merkezi olan Kızılay’dan (A1) nolu metro 
ile Beşevler durağında yada bir önceki durak olan Anadolu 
durağında inerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra otobüs 
ile gelecek olanlarda 220-7, 340 yada 383 numaralı otobüslere 
binerek Beşevler durağında inebilirler. Tek kullanımlık kartlarda 
biniş ücreti daha pahalı iken, öğrenci kartı çıkarmanız halinde 
daha ucuza ulaşım sağlayabilirsiniz.

 Cebeci Kampüse nasıl gidilir?

 Cebeci Kampüsünde bulunan bölümler; Hukuk Fakültesi, 
Adalet Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim 

Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
bulunmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi de yine 
Cebeci’de yer almaktadır.

 Otobüs ile ulaşım için; Kızılay’dan Kurtuluş yönüne doğru 
giden 220-7, 297-7, 330, 340 nolu otobüslere binerek kampüs 
önünde inebilirsiniz.

 Metro ile ulaşım için; Kızılay’dan (A1) nolu Dikimevi 
istikametine giden metro hattına binerek Kurtuluş durağında inip 
okula 5 dakika yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

 Gölbaşı Kampüsüne nasıl gidilir?

 Gölbaşı Kampüsünde, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden 
Eğitimi ve Spor Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı gibi bölümler yer almaktadır.

 Otobüs ile ulaşım için; 105-2, 106-2, ve 195-2 nolu EGO 
hatlarına Kızılay’dan binerek üniversitenin önünde inebilirsiniz. 
Ortalama yolculuk 1 saat sürmektedir.

 Dolmuş ile ulaşım için; Kızılay’dan bineceğiniz Gölbaşı 
dolmuşları ile de kampüsün kapısına kadar gidebilirsiniz. Dolmuş 
ücretleri mesafeye göre değişmekte olup ortalama 7 ₺ ile 7,50 ₺ 
aralığındadır.

 Başvuru Koşulları

 AYÖS 2020veya AYÖS 2021 veya AYÖS 2022‘den (2022 
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AYÖS tarihi belirlendiğinde duyurulacaktır) en az 50 standart 
puan almış olmak. (Diğer Üniversitelerin YÖS sonuçları kabul 
edilmemektedir)

a) ABITUR sınavında en az 4 puan,

b) Uluslararası Bakalorya diplomasında diploma notu en az 30,

c) SATI sınavından en az 1100 toplam puan ve en az 650 
matematik puanı,
*Değerlendirme matematik puanı üzerinden yapılacaktır.

d) ACT sınavından en az 24 puan.

e) GCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan 
programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; 
ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, 
olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary 
Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 
320 toplam puan almış olmak. (Beklenen sonuçlar ile başvuru 
alınmamaktadır)

f) Fransız Bakaloryası Başvurulan programla ilgili dalda en az 
15/20 almış olmak.

g) Azerbaycan’da yapılan merkezi üniversite giriş sınavında 
(TQDK), başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 
400 puan almış olmak.

h) Ürdün ve Filistin Tawjihi Tüm programlar için minimum 80 

puan almış olmak.

i) West African Examination Council West African Senior School 
Certificate Examination (WASSCE) (WAEC) En az biri başvurulan 
programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde 
puan almış olmak.”

j) Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation 
(KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) 
sınavı Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az 
bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” 
sınavından en az % 75.

k) Japonya Daigaku Nyüski Senta Shiken Giriş Sınavı Sınavın 
Yapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri Japonca 80 dk 
(200 puan)

Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) 
(Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)
Matematik II 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)
Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)
Yabancı Dil 80 dk (200 puan)
Yukarıdaki 7. ve 8. maddelerdeki sınavlara giren öğrencilerin 
kabulü ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.

l) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara 
başvuran adayların yukarıda belirtilen kabul koşullarını 
sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul 
tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları 
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gereklidir.

m) Lise Diploması not ortalaması 60 ve üstü olanlar başvuru 
yapabilirler: Yukarıdaki sınav türlerin yerleştirilmesi yapıldıktan 
sonra boş kontenjan kalması durumunda ulusal düzeydeki lise 
bitirme sınavlarına göre yapılan başvurular değerlendirmeye 
alınacaktır.

Not: Üniversite Giriş Sınavı Özelliğinde Olanlar Sınava giriş 
tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir

 Başvuru Belgeleri

• Başvuru Formu: Başvuru formu Online Başvuru sisteminden 
doldurulur.

• Lise Diploması onaylı örneği ve Türkçe çevirisinin onaylı 
örneği: Lise diplomasının aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme 
Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş onaylı örneği ve lise 
diploması onaylı örneği ile birlikte sunulur. Henüz diplomasını 
almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte 
mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren 
resmi bir belgeyi (geçici mezuniyet belgesi) sunarlar.

• Not Dökümü Belgesi (Transkript): Adaylar lisede aldıkları 
dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından 
onaylanmış resmi transkriptlerini sunarlar. Transkript lisede 
okunan bütün yıllarda alınan derslerin not dökümlerini 
içermelidir. Transkriptin aslı Türkçe değil ise Yeminli Tercüme 
Büroları tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş örneği de transkriptle 
birlikte sunulur.

• Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav 

sonucu (AYOS, SAT, GCE, Uluslararası Bakalorya vb.) gönderilir. 
İlanın 6 ıncı maddesinde belirtilen “Başvuruda Bulunacak 
Adayların Değerlendirmesinde Kullanılacak Sınav Sonuçları” 
kabul edilir. Belirtilen sınavların dışında başvuru yapılamaz.

• Pasaport Fotokopisi: Adayların, pasaportlarının resimli ve 
kimlik bilgilerinin olduğu sayfalarını sisteme yüklemelidir.

• Çift uyruklu olanlardan ilk uyruğunun T.C. olmadığına dair 
belge. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

• Mavi Kimliği olanların Mavi Kart Belgesi Fotokopisi 

 Başvuruların Ön Değerlendirilmesi

• Tüm adaylar başvuru yaptıkları sınav türüne göre 
değerlendirilir. Sınav türüne uygun belge yüklemeyen 
adayların başvuruları reddedilir.

• Belgelerini sisteme eksiksiz yükleyen adayların başvuru 
durumları “onaylandı” olarak değiştirilir.

• Başvuruları Ankara Üniversitesine Yurt Dışından Öğrenci 
Kabulüne İlişkin Yönergesine uymayan adayların başvuru 
durumu “reddedildi” olarak değiştirilir.

• Başvuru durumu değişen tüm adayların başvuru yaptıkları 
şahsi e-posta adreslerine “Başvuru Durumunuz Reddedildi”, 
“Başvuru Durumunuz Onaylandı” şeklinde e-posta gönderilir.

  Eğitim Dili

 Ankara Üniversitesinde eğitim dili Türkçedir.
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 Türkçe Düzeyinin Belirlenmesi

 Yurtdışından gelen uluslararası öğrenciler, Türkçe yeterlik 
düzeylerini Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması ya da Yunus Emre 
Enstitüsü’nden alınacak Türkçe Yeterlik Belgesi ile kanıtlamak 
zorundadırlar. Söz konusu belgeyi sunamayanlara en çok 2 yıl 
süre tanınır.

 Bu süre sonunda Türkçe yeterliğini kanıtlamayanların 
Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği 
programlara öğrenci kabulünde ve Türkiye Cumhuriyeti 
ortaöğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu 
öğrencilerin kabulünde Türkçe Yeterlilik Belgesi aranmaz.

 Uluslararası aday öğrenciler Ankara Üniversitesi’ne 
yerleştirme işlemleri gerçekleştirildikten sonra Üniversitenin 
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 
tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyi Sınavına alınacaklardır. 
Sınav sonucunda başarılı olup diploma almaya hak kazanan 
adaylar eğitimlerine başlayacaklardır. Başarısız olan adaylar en 
çok 2 yıl Türkçe dil eğitimi alacaklardır.

 Kayıtta İstenen Belgeler

•  Ortaöğretim diplomasının aslı ve noterden onaylı 
tercümesi,

• Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından 

veya Ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim 
Müşavirliğinden alınan denklik belgesinin aslı,

• Türk uyruklu olup başvuru koşullarındaki 4.madde gereği 
başvurabilen adaylar; lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında 
okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır.
(Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin 
tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.)

• Yerleştirilmesine esas teşkil eden, Ankara Üniversitesi Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı AYÖS), Eşdeğer (ABITUR, 
Uluslararası Bakalorya, SAT1, ACT vb.) sınav sonuç belgesinin 
aslı, (GCE sonucu ile yerleşen KKTC uyruklu adaylar KKTC Milli 
Eğitim Bakanlığından sonuçlarını onaylatmaları gerekir)

• SAT Sınav sonucu ile kayıt olacak adayların, sınav sonuç 
belgelerinin ETS tarafından doğrudan kayıt adresine 
gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir. (Ankara 
Üniversitesinin CollegeBoard SAT Kodu: 7964)

• KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de 
ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav 
sonuç belgesi.(KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olması 
gerekir)

• Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle 
Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar 
alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi 
aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği 
ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik 
bilgilerini gösteren belge

• Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa 
sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi 
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gerekmektedir.
• Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme Belgesi 

aslı, (Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yerleştirme 
Belgesinin (Kabul Mektubunun) aslının çıktısını https://
admissions.ankara.edu.tr/Login/Index web adresinden 
başvuru yaparken kullanmış olduğunuz e-mail adresiniz 
ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz) (Başka kurum, 
kuruluş ve kişilerden gelen Yerleştirme Belgelerine (Kabul 
Mektubu) itibar edilmemelidir.) Kabul belgesinin aslı 
adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adayların, bu 
kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” 
almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve 
üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

• Pasaport fotokopisi ve (İkameti olmayanlar kayıt yaptırdıktan 
sonra ikamet teskereleri ile birlikte yabancı kimlik numaralarını 
(YU numarası) getirmeleri gerekir)

• Yeni çekilmiş 3.5×4.5 cm. boyutlarında biyometrik çekilmiş 6 
adet fotoğraf,

• Öğrenci Katkı payının yatırıldığını gösteren makbuz,
• Üniversitemiz programlarına yerleşmeye hak kazanan 

adaylarda aranacak maddi güvence Miktarı (Kayıt yaptıracak 
adayların, kayıt için başvuruda bulundukları programın ilk 
yılını tamamlamak için gerekli olan öğrenim, konaklama ve 
kitap giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu gösterir 
banka defterini ya da masrafları karşılamayı üstlenen kişinin 
taahhütnamesini belgelemesi gerekir)

• Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (TÖMER) diploması /Yunus Emre Enstitüsü 
Türkçe Yeterlilik Belgesi ya da kayıt belgesi (TÖMER’e kayıt 

yaptıran öğrencilerin fakülte/yüksekokullardaki kayıtları 
en çok iki öğretim yılı (Kısmen Yabancı Dil eğitimi verilen 
programlara kayıt olanlara en çok bir öğretim yılı) için 
dondurulur. Bu öğrenciler TÖMER kurslarını en geç bir sonraki 
öğretim yılı başına kadar tamamlayarak TÖMER diploması/
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Belgesini ilgili Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar. Kur 
sertifikaları TÖMER diploması yerine geçmez)

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli 
belgeleri sunamaması, yanlış beyanda bulunması ya da istenen 
kriterleri sağlayamaması durumunda kesin kayıt hakkı kazanmış 
olsalar dahi kayıtları iptal edilir.
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2.2.4.4. Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

 Türkiye’nin en iyi öğrencileri ile seçkin öğretim üyelerini 
özgür ve özgürlükçü bir ortamda bir araya getiren Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencilerine kendi alanlarında güçlü bir donanım 
sağlarken, onlara kendilerini, Türkiye’yi ve dünyayı daha iyi 
tanımalarını sağlayacak bir sosyal ortam sunar. Boğaziçi 
Üniversitesi kültürünü temsil eden mezunlarımız bilimde, iş 
dünyasında, siyasette, sanatta diğer bir deyişle hayatın her 
kesitinde önemli roller üstlenmişlerdir. Dünya çapındaki öğretim 
üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte Türkiye 
üniversiteleri içinde etki değeri en yüksek, yenilikçi araştırmaları 
yapmaya devam etmektedir. Her yıl 1850 yeni öğrencinin katıldığı 
Boğaziçi Üniversitesi’nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm 
dünyaya yayılmış 53.000 mezunu vardır.

 Sanat/Kültür

 Boğaziçi Üniversitesi çok farklı alanlarda kültürel ve 
sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Öyle ki Boğaziçi 
Üniversitesi’ni özgün ve değerli kılan önemli unsurların başında 
sinema, müzik, tiyatro, edebiyat ve çağdaş sanatlarla ilgili 
etkinliklerin kampus hayatına kazandırdığı canlılık ve hareketlilik 
gelir. Üniversitedeki dinamik sanatsal ve kültürel ortam, yıllar 
içerisinde çok değerli sanat ve kültür insanlarının yetişmesine 
kaynaklık etmiştir. Özellikle kulüp faaliyetleri vasıtasıyla 
öğrenciler kampüslerdeki sanatsal ve kültürel etkinliklerin 
yaratılmasında ve icrasında büyük rol oynarlar. Öğrenci kulüpleri 
on yıllardır başta Güney Kampüste olmak üzere üniversitenin 
farklı mekanlarında konserler, tiyatro oyunları, film gösterimleri, 

konuşmalar ve sergiler düzenlemektedir. 

 Spor

 Boğaziçi Üniversitesi’nde, öğrenciler ilgilendikleri alanlarda 
spor etkinliklerine katılabilirler. Beden Eğitimi  ve Spor Bölümü 
sayesinde değişik spor alanları ile ilgili açılan dersleri alabilir, 
hatta belirli konularda açılan derslerin hepsini alarak sertifikada 
alabilirler. Üniversite bünyesindeki Spor Kurulu’nun temel amacı, 
akademik yıl sonundaki geleneksel Boğaziçi Üniversitesi Spor 
Festivali’nin koordinasyon ve organizasyonunu sağlamaktır. Yıl 
boyunca etkinliklerini bu amaç doğrultusunda sürdüren Spor 
Kurulu, üniversite sporcuları arasından seçilmektedir. Ayrıca, 
akademik yıl boyunca her türlü spor etkinliğinin yürütülmesiyle 
de ilgilenmektedir.

 Üniversitede yapılan spor dalları:
 Aerobik, Aikido, Amerikan Futbolu, Atletizm, Badminton, 
Basketbol, Bisiklet, Eskrim, Futbol, Hentbol, Jimnastik, Judo, 
Karete, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Step, Sutopu, Taekwan-do, 
Tenis, Triathlon, Voleybol, Yelken ve Yüzme.

 Ulaşım

Servisler
Kuzey Kampüs – Güney Kampüs
Hisar Kampüs – Güney Kampüs
Ana Kampüs – Kandilli Kampüsü

 Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ve personeli 
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üniversite yerleşkeleri arasında kolaylıkla dolaşabilir, farklı 
yerleşkelerde sunulan ders, seminer, kütüphane, laboratuvar, 
yurt, yemekhane, kulüp ve spor tesisi gibi farklı üniversite hizmet 
ve altyapısından kolaylıkla yararlanabilirler.

 Kandilli, Güney, Hisar, Kuzey ve Kilyos yerleşkeleri 
arasında, düzenlilik ve güvenilirlik ilkesiyle çalışan ücretsiz 
mekiklerin hareket saat ve yerlerine http://mekik.boun.edu.tr/ 
adresinden erişebilirsiniz.

Metro ile Ulaşım (Ana Kampüs )
Levent – Boğaziçi Üniversitesi (M6)

Otübüs ile Ulaşım
Taksim’den
Taksim - Rumelihisarüstü (559C)

Şişli’den
Şişli - Rumelihisarüstü (59R)

Kabataş’dan
Kabataş - Rumelihisarüstü (43R)

Sarıyer’den
Sarıyer - Rumelihisarüstü (59RS)

Kadıköy’den
Kadıköy - Rumelihisarüstü (125)

Hacıosman’dan

Hacıosman Metro - İstinye - Rumelihisarüstü (59RH)

Kandilli Kampüsü
Kadıköy’den
Kadıköy - Rasathane (14R)

Üsküdar’dan
Üsküdar - Rasathane (15R)

Minibüs ile Ulaşım
Üsküdar’daki Beşiktaş motor iskelesinin hemen karşısından 
hareket eden TALİMHANE - RASATHANE minibüsleri (mavi 
minibüsler) 15R ile aynı rotayı izlemektedir.

Kilyos Sarıtepe Kampüsü
Ana Kampüsten
Rumelihisarüstü Boğaziçi Üniversitesi – Sarıtepe Kampüsü (59 
RK)

İETT otobüs hatları ile ilgili detaylı bilgiye (güzergah, hareket 
saatleri) iett.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi – Web Sitesi 
http://intl.boun.edu.tr/

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Edinme Birimi
http://bilgiedinme.boun.edu.tr/ - 0212 359 54 00
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 2.2.4.5. Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

 İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 yılında 
kuruldu. Üniversitede tıptan mühendisliğe, idari bilimlerden 
hukuka, eğitimden denizciliğe geniş bir eğitim fırsatı vardır. 
Dokuz Eylül Üniversitesi; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 
Konservatuar, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi ve 60 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel 
araştırma ve yükseköğretim görevini sürdürmektedir. 2019-
2020 Akademik Yılı itibariyle üniversitede, 70.158 öğrenci 
eğitim görmektedir. Bunlar arasında, 115 ülkeden gelen 1.352 
uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Yine üniversitede 2019 
yılı itibariyle 3.657 akademik ve 4.824 idari personel görev 
yapmaktadır.

 Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul Şartları

 Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 
koşulu ile;

 1. Yabancı uyruklu/Haymatlos olanlar (Haymatlos 
(vatansız) adaylar Türkiye’de veya Türkiye dışında öğrenim 
görmüş olmalarına bakılmaksızın yabancı uyruklu sayılırlar),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan 
Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk 
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan 
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 
belgeleyenler (Son başvuru tarihi itibarı ile “Türk Vatandaşlığından 
Çıkma Belgesi” ve “Mavi Kart” sahibi olanlar),

 3. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 6 ncı ve 7 nci 
maddeleri uyarınca doğumla Türk Vatandaşlığı kazananlar hariç, 
doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile 
T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,
  - 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında 
ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden 
ortaöğreniminin (lise) son 3 (üç) yılını K.K.T.C. hariç yabancı 
bir ülkede tamamlayanlar (Ortaöğreniminin (lise) tamamını 
K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk 
okullarında tamamlayanlar dahil),
  - 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında 
ortaöğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğreniminin 
(lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar 
(Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir 
ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar 
dahil),
 4. K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. 
’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL (General Certificate 
of Education (GCE) Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej 
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 
sahip olan veya olacaklar.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yurtdışından 
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca aşağıda belirtilen 
adayların başvuruları kabul edilmez.

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını 
Türkiye’de veya K.K.T.C. ’de tamamlayanlar,
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (Ortaöğreniminin tamamını 
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(lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 
2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere 
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan 
veya olacaklar hariç),
 3. Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular 
(Ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanlar/Ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında 
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında 
tamamlayanlar hariç),
 4. Doğumla aynı anda çift uyruklu (Uyruklarından biri T.C.) 
olanlardan ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 5. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular 
(Ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE 
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL 
sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
 6. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar 
ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. 
uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.

 Not: Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayan adayların 
Doğumla Türk vatandaşı olmadıklarını Vukuatlı Nüfus Kayıt 
Örneği ile kanıtlamaları gerekmektedir.

  Uluslararası Öğrencilerden Kayıt Kabul İçin İstenen 
Belgeler

• Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
• T. C. uyruklu olup lise öğrenimlerinin tamamını yurt dışında 

tamamlayanların, öğrenimlerini yurt dışı lisede gördüklerini 

gösteren belge
• Lise diplomasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri veya Dış Temsilciliklerden onaylı denklik belgesi 
(K.K.T.C. liseleri hariç diğer yurt dışı liselerden mezun olan 
adaylar için geçerlidir)

• Uluslararası sınav puanı/diploma notu ile yerleşen adayların 
başvuru sırasında beyan ettikleri sınava/diplomaya ilişkin 
belgenin aslı ile noter veya resmi makamlardan onaylı Türkçe 
tercümesi

• Öğrenim vizesi veya ikamet tezkeresi (Yabancı uyruklular için 
geçerlidir)

• Katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka 
dekontu (Birinci öğretim programlarına yerleşen Suriye 
uyrukluların, Mavi Kart sahiplerinin ve T.C. uyruklu olup yurt 
dışı liseden mezun olanların bankaya ödeme yapmalarına 
gerek yoktur)

• 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf
• Varsa, Türkçe yeterlik belgesi (DEDAM, TÖMER veya Yunus 

Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe yeterlik belgesi)
(Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

• Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren 
bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi 
(Değerlendirme Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır)(Yabancı dil yeterlik belgesi 
olmayan adaylar, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmek zorundadırlar)

• Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu 
gösterir belge veya taahhütname

• Hemşirelik Fakültesine, Tıp Fakültesine, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
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Programına, Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Programına, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Odyometri Programına yerleşen adaylar için 
tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık 
raporu

• Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk 
vatandaşlığından çıkma izni alanlardan “Vatandaşlıktan 
Çıkma İzni Belgesi” ve “Mavi Kart”

• Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlığına geçen çift uyrukluların T.C. 
vatandaşlığına geçişlerine ilişkin belge (Kendisi, anne ve 
babasına ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)

• Pasaportun tercümesi ve onaylı fotokopisi
• DEYÖS sınav sonuçlarına göre yerleşen K.K.T.C. vatandaşlarının 

GCE AL belgesi
• T.C. kimlik belgesi fotokopisi (T.C. uyruklu olup yurt dışındaki 

liselerden mezun olanlar için geçerlidir)
• Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

Programına yerleşen adaylar için Adli Sicil Kaydı Belgesi 
 
 Açıklamalar

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta 
ile kayıt yapılmaz.

2. Kayıt için istenilen belgelerin asılları ile başvuru yapılması 
gerekmektedir.

3. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar kayıt 

hakkından vazgeçmiş sayılır.
5. Kesin kayıtlar 27 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 Not: Web üzerinden bilgi girişleri, 27 Ağustos 2019 
tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu işlemlerde size yardımcı 
olmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda belirtilmiştir;

• http://www.deu.edu.tr adresinden web sitemize giriş,
• “DEBİS” e gelerek “Kullanıcı” (öğrenci numarası@ogr.deu.edu.

tr) ve “Şifre” (doğum tarihi GG-AA-YYYY şeklinde) yazılarak 
menüye giriş,

• Sol taraftaki menüde yer alan “Yeni Kayıt İşlemleri” adımı 
seçilerek bilgilerin girileceği sahaya gelinir. Burada sırasıyla;

• Genel Bilgiler
• Aile Adres Bilgileri
• Kimlik Bilgileri
• Eğitim Bilgileri
• Aile Bilgileri
• yer almaktadır. Bilgi girişlerinizi tamamladıktan sonra son bir 

kontrol yaparak kayıt onayınızı verebilirsiniz.
• Üniversitemizin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim 

yapan programlarını kazanan ve yabancı dil yeterlik belgesi 
olmayanların “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” na katılmaları 
zorunludur. Yeterlik sınavı 11 Eylül 2019 tarihinde, 
seviye tespit sınavı 24 Eylül 2019 tarihinde Yabancı Diller 
Yüksekokulunda yapılacaktır. (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler 
Buca/İZMİR). Yabancı dil muafiyet sınavı hakkındaki bilgilere 
(sınav saati ve yerleri)ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
(Tel: 232 301 08 31-32-33)

• İlahiyat Fakültesi’nin İlahiyat ve İlahiyat (İ.Ö.) programlarını 
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kazanan ve Arapça yeterlik belgesi olmayanların muafiyet 
sınavına katılmaları zorunludur. Yeterlik sınavı 11 Eylül 2019 
tarihinde saat: 14:00’te İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır. 
(Adnan Süvari Mah. 108/2 Sk. No: 20 35140 Karabağlar/
İZMİR). Arapça muafiyet sınavı hakkındaki bilgilere (sınav yeri 
vb.) http://ilahiyat.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

• Türkçe Yeterlik Belgesi olmayanların Türkçe seviyelerinin 
belirlenmesi için Üniversitemiz Dil Eğitimi ve Araştırma 
Merkezi (DEDAM) tarafından düzenlenen Türkçe Seviye 
Sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınav yeri, tarihi ve saati 
öğrencilere kesin kayıtlar zamanında bildirilecektir.

 Yerleşkeler

• Rektörlük (Alsancak)
• Buca Eğitim: Buca Eğitim Fakültesi, Buca Kız Öğrenci Yurdu, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir Meslek Yüksekokulu
• Dokuzçeşmeler (Buca): İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Yabancı Diller Yüksekokulu
• Tınaztepe (Buca): Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Denizcilik Fakültesi, Devlet 
Konservatuvarı, Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

• İlahiyat (Karabağlar): Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, 
İlahiyat Fakültesi

• Sağlık (İnciraltı): Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 
Hemşirelik Fakültesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom 
Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi
• Torbalı: Torbalı Meslek Yüksekokulu
• Seferihisar: Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler 

Meslek Yüksekokulu
• Foça: Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
• Bergama: Bergama Meslek Yüksekokulu
• Selçuk: Efes Meslek Yüksekokulu

 Sosyal İmkanlar

 Üniversite yerleşkeleri içerisinde 5 kapalı spor salonu, 12 
açık spor sahası (3 voleybol, 7 açık basketbol, 2 halı futbol sahası, 
2 açık tenis kortu, 2 kapalı dans salonu ve 2 aletli kondisyon 
salonu bulunmaktadır. Öğrenciler açık ve kapalı spor salonlarında 
istedikleri her spor dalı ile uğraşabilmektedirler. Bunun yanında 
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren sporcu 
öğrenciler, oluşturdukları takımlar ile fakülte ve yüksekokullar 
arası Rektörlük Kupası spor müsabakaları ve üniversitelerarası 
spor müsabakalarına katılabilmektedirler.

 Öğrenci Değişim Programları

 Erasmus, Farabi ve Mevlâna programları ile öğrenci 
değişimleri üniversitenin senatoda aldığı kararlar ile yapılmaktadır. 
Değişim Programları ile ilgili kapsamlı bilgi için üniversitenin web 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Ulaşım

 Buca, İzmir’in en büyük ilçeleri arasında yer almaktadır. 
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İlçenin ulaşım problemi bulunmamakta. Havaalanına en yakın 
ilçelerden biridir. Ancak otogara uzaktır. Otogardan toplu taşıma 
araçları veya firma servisleriyle kolayca ulaşabilirsiniz.

 Buca’da kampüs güzergahında ulaşım problemi 
bulunmamaktadır. Hem şehir içi otobüslerle hem de sık seferler 
yapan dolmuşlarla kısa sürede kampüse ulaşabilirsiniz. Şehrin 
diğer noktalarına gitmek için de İZBAN (metro) Şirinyer durağını 
kullanarak Bornova, Karşıyaka, Alsancak, Havaalanı gibi yerlere 
gidebilirsiniz.

 2022 yılı itibariyle İzmir’de toplu taşıma araçları öğrenci 
bileti 2,50 ₺‘dir. Ayrıca 90 dakika içinde otobüs, metro, İZBAN, 
vapur aktarmasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

 Havalimanı Servisleri

• İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan herhangi bir servis 
direkt olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler 
Kampüsüne gitmemektedir. Ancak Havaş transfer araçlarını 
kullanarak kolay ulaşım sağlayabileceğiniz merkezi bir 
noktaya geçiş yapabilirisiniz. Buradan taksi ya da toplu 
taşıma araçlarını kullanıp çok kolay bir şekilde Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Kampüsü’ne ulaşabilirsiniz.

• İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Kampüsüne toplu 
taşımayla gitmek için bir kaç farklı yolu deneyebilirsiniz:

  
  1. Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban İstasyonuna 

geçiş yapın ve kuzey yönüne giden trene binin. Şirinyer 

istasyonunda inip otobüs duraklarına yürüyün ve 878 
numaralı otobüse binip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
durağında inin. Böylece Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Dokuzçeşmeler Kampüsüne ulaşmış olacaksınız.

  2. Adnan Menderes Havalimanı’ndan İzban ya da 
ESHOT’ları kullanarak Gaziemir’e geçiş yapın. Daha sonra 
Gaziemir otobüs duraklarından 353 ESHOT’a binin ve 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi durağında inin. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Kampüsüne ulaşmış 
olacaksınız.

  Taksi

  İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Dokuz Eylül 
Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Kampüsüne taksiyle gitmek 
için ödeyeceğiniz tutar 150 ile 200 ₺ arası değişecekken; 
seyahat süreniz 25 dakika ile 40 dakika arasında olacaktır.

  Otogardan ulaşım

• İzmir Otogarı’ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Dokuzçeşmeler Kampüsüne taksiyle gitmek için ödeyeceğiniz 
tutar yaklaşık olarak 100 ₺; seyahat süreniz 17 ya da 30 
dakika arasında olacaktır.

• İzmir Otogarından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Dokuzçeşmeler Kampüsüne gitmek için toplu taşıma 
araçlarını kullanmak isterseniz de sizler için alternatif rotaları 
derledik. Gelin birlikte inceleyelim;

• İzmir Otogarı’ndan otobüs duraklarına geçin ve 277 Otogar- 
Tınaztepe otobüslerine binin. Son durak olan Tınaztepe 
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durağında inip 104 numaralı otobüse aktarma yapın. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi durağında inin, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler Kampüsüne ulaşmış 
olacaksınız.

• Bir başka alternatif rota ise; yine otogardan otobüs duraklarına 
geçip, 277 Otogar- Tınaztepe otobüslerine binip son durak 
olan Tınaztepe durağında inin. Bu kez 878 numaralı otobüse 
aktarma yapın ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi durağında 
inin. Böylece Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Dokuzçeşmeler 
Kampüsüne ulaşmış olacaksınız.

  Yemek

  Dokuz Eylül Üniversitesinde 2022 yılı itibariyle günlük 
yemek ücreti 3 ₺'dir.

 

 2.2.4.6. Gazi Üniversitesi (Ankara)
 
 1926 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Türkiye’nin en köklü 
yükseköğretim kurumlarından biridir.  Günümüzde bünyesinde 
12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu 
ve 35 araştırma merkezi yer alan Gazi Üniversitesi, eğitim ve 
öğretim alanındaki kalitesini “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi 
ışığında sürdürmektedir. 2020-2021 öğretim yılı içinde 1810’u 
uluslararası olmak üzere 66,154 öğrencisi ve 62’si uluslararası 
olmak üzere 2985 akademik personeli bulunmaktadır.

 Yerleşkeler

• Merkez Yerleşke - Rektörlük Yerleşkesi
• Emek Yerleşkesi
• Maltepe Yerleşkesi
• Çankaya Yerleşkesi
• Gölbaşı Yerleşkesi
• Kahramankazan Yerleşkesi

 Sosyal İmkanlar

 Gazi Üniversitesi’nin Rektörlük Yerleşkesi içinde yer alan 
futbol sahaları, tenis kortları ve basketbol sahasının yanı sıra Gazi 
Spor Merkezi’nde olimpik yüzme havuzu, sauna, fitness salonu 
ve atış poligonu bulunmaktadır. Merkez yerleşke içinde yer alan 
kafeteryalar öğrencilerin hoşça vakit geçirebileceği olanaklara 
sahiptir.

 Uluslararası Öğrencilerin Kayıtları İçin Gerekli Belgeler
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• Adayın programa yerleştirildiği sınav sonuç belgesi
• Lise diplomasının aslı
• Öğrenim vizesi alınmış pasaport
• 12 adet (4,5 x 6 cm) fotoğraf
• Öğrenci Katkı Payı ödemesine ilişkin banka dekontu

 Öğrenci Değişim Programları

 Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ilişkin 
uygulamalar, ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosunun belirlediği 
esaslar çerçevesinde yapılır.

 Üniversite Yemekleri

 Öğrenci Yemek ücretleri, 2022 tarihinden geçerli olmak 
üzere 2.00 ₺ olarak uygulanacaktır.

 Ulaşım

 Esenboğa Havalimanı’ndan
  Havalimanı İç Hatlar Geliş durağından 442 
numaralı otobüse binerek Güvenpark durağında inerek Ankaray’a 
aktarma yapınız. Ankaray ile Beşevler durağında indiğinizde 5 
dakikalık bir yürüyüş ile Gazi Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz.

 Tren Garı’ndan
 Tandoğan alt geçidini kullanarak Tandoğan Meydanı’na 
çıkınız. Buradaki otobüs durağından 220 veya 221 numaralı 
otobüse binerek Gazi Üniversitesi durağında indiğinizde Gazi 

Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz.

 AŞTİ’den
 Ankaray ile Beşevler durağında inerek 5 dakikalık bir 
yürüyüş ile Gazi Üniversitesi’ne ulaşabilirsiniz.
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 2.2.4.7. Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

 Hacettepe Üniversitesi 1967 yılında kurulmuştur. 
Eğitim dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca’dır. Sağlıktan 
mühendisliğe, hukuktan iktisadi ve idari bilimlere, edebiyattan 
eğitime Türkiye’nin en başarılı öğrencileri Hacettepe’yi tercih 
etmektedir. Üniversite ulusal ve uluslararası değerlendirme 
merkezlerince her yıl Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi; dünyanın 
en iyi 500 üniversitesi arasında yer almaktadır. Hacettepe deyince 
akla ilk gelen kampüs Beytepe‘dir. Mühendislik, Hukuk, İktisadi 
ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, İletişim, Beden Eğitimi, Güzel 
Sanatlar, Eğitim Fakülteleri Beytepe’de bulunmaktadır. Beytepe 
şehir merkezine 14 km uzaklıktadır. Beytepe, üniversitenin en 
kalabalık ve en yeşillik yerleşkesidir. Yeşil vadi olarak adlandırılan 
büyük bir gezinti alanı bulunmaktadır. Şehir merkezine uzak 
olduğu için ulaşım otobüs, metro ve ringlerle sağlanmaktadır.

 Beytepe’de öğrenciler BAM olarak adlandırılan alışveriş 
merkezinde vakit geçirmektedir. BAM, üniversitenin yemek yeme 
alanıdır. İçinde kafe, restoran, market vb. bulunmaktadır. BAM, 
saat 22:00’ye kadar açıktır.Kampüs içinde yemekhane, bankalar, 
PTT gibi alanlar da mevcuttur.

 Hacettepe Beytepe’de Kütüphane

 Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde bulunan 
kütüphane 7/24 açıktır. Vize-final dönemlerinde geceleri çorba 
servisi yapılmaktadır. 

 Beytepe & Ulaşım

 Ankara Kızlay metro istasyonundan (M2) Koru 
istasyonuna giden metro hattına binen öğrenciler Beytepe 
metro durağında indikten sonra 5 dakika yürüyerek ring durağına 
ulaşılmaktadır. Aktarma ile ücretsiz binebileceğiniz ringler ile 
kampüse ulaşabilirsiniz.

 Metrodan Beytepe durağında indikten sonra, Beytepe 
Köprüsü üzerinde bulunan Beytepe otobüs durağından üniversite 
yerleşkesine hareket eden “BEYTEPE METRO İSTASYONU - 
BEYTEPE KAMPÜSÜ” otobüsleri ile üniversitesi kampüslerine 
ulaşabilirsiniz.

 Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Sayısı

Uluslararası öğrenci sayısı 1.331 olan Hacettepe’nin toplam 
öğrenci sayısı 49.479’dur.

 Uluslararası Öğrenci Başvuru

 Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne 
İlişkin Esaslar’ ı çerçevesinde başvuru hakkı bulunan adaylar, lise 
düzeyinde bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında bulunmaları 
veya mezun olmaları ve kabul edilen sınav / diploma puanlarına 
sahip olmaları durumunda doğrudan Hacettepe Üniversitesi’ne 
başvururlar.

 Başvuru tarihleri ve konuyla ilgili açıklamalar Hacettepe 
Üniversitesi internet sayfasında yayınlanır, başvurular Öğrenci 
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İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasında açılan link üzerinden 
alınır. Aday istenen belgeleri posta yoluyla ya da kişisel olarak 
başvuru adresine ulaştırır. Gerekli belgeleri başvuru süresi içinde 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeyen ya da posta 
yolu ile evrakları ulaşmayan veya başvuru koşullarını sağlamayan 
adayların başvuruları işleme alınmaz.

 Adaylar sahip oldukları sınav / diploma türü ve puanına 
göre öğrenci alan programlardan en çok 3 tercih yaparlar.

 Hacettepe Üniversitesi Yemek Ücreti

 2022 yılı itibariyle kahvaltı 3,45, öğle yemeği 4,25, akşam 
yemeği 4,25 TL’dir.

 

 

 2.2.4.8. Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)

 Harran Üniversitesi, 1992 yılında Şanlıurfa’da kurulmuştur. 
Arkeolojik kaynaklarda Bereketli Hilal olarak adlandırılan 
bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, zengin Anadolu kültürü ile 
Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında bulunduğundan 
engin bir kültür birikimine sahiptir. Üniversitenin eğitim dili 
Türkçedir.Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler zorunlu ve 
seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı 
bulundukları bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdürler. 
Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için açılan 
muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, o derslerden muaf 
olurlar. Harran Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında 
iki yıllık ön lisans programı, fakülte ve yüksekokullarında ise 
dört yıllık lisans programları uygulanmaktadır (Tıp Fakültesinde 
eğitim süresi altı, Veteriner Fakültesinde eğitim süresi beş 
yıldır). Ayrıca, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri 
Enstitülerine bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora 
eğitimi yapılmaktadır. 

 Türkiye’nin en büyük üniversite yerleşkelerinden biri 
olan Harran Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde Kredi Yurtlar 
Kurumuna bağlı 2000 öğrenci kapasiteli Kız öğrenci yurtları 
hizmet vermektedir. Ayrıca içinde bir yapay göl barındıran 
Osmanbey Yerleşkesinde Atatürk arberetumu, El-Battani 
Kütüphanesi, 5000 kişilik merkezi kafeterya, sosyal tesisler, amfi 
tiyatro, lojmanlar, üniversitenin spor faaliyetlerinde kullanılan 
olimpik kapalı yüzme havuzu ve 3000 kişi kapasiteli kapalı spor 
salonu hizmet vermektedir.
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 Fakülteler
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Veteriner Fakültesi
• Ziraat Fakültesi

 Yüksekokullar
• Beden Eğitimi ve Spor YO
• Devlet Konservatuarı
• Turizm ve Otel İşletmeciliği YO
• Viranşehir Sağlık YO
• Yabancı Diller YO

 Öğrenci Sayısı

 Toplam Öğrenci Sayısı: 15.429
 Uluslararası Öğrenci Sayısı: 2.907

 Ulaşım

 Harran Üniversitesine; Aktarma Merkezi 2 (T2)’ den 

hareket eden 90 nolu araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Şanlıurfa 
Belediyesi’ne ait Urfa kart alarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Öğrenci 
için bir biniş ücreti 2022 yılı için 3 TL’dir. 

 Başvuru Koşulları

Sınav&Diploma Şartlar

YÖS Temel Becerileri Testi Taban puanı, ilgili birim yöne-
tim kurulu belirler

SAT I Sınavı En az 1000 toplam puan ve 
En az 550 matematik puan

GCE (A level) Sınavı

En az biri başvurulan bölümle 
ile gili olmak üzere en az 3 
konuda A seviyesi olan aday-
lar

Tawjihi (Ürdün ve Filistin)
Fen dalında (scientific stream) 
tüm derslerden alınan sınav 
not ortalaması en az 75 puan

Uluslararası Bakalorya 
Diploması Diploma notu en az 2 puan

ABITUR Sınavı ABITUR sınavından başarılı 
olanlar

ACT (American College Test) 
Sınavı

Fen (science reasoning), 
matematik (math) ve toplam 
en az 21 puan

Bakalorya Sınavı (Lübnan) Fen dalında (Scientific Stream) 
diploma notu en az 13 puan

Çin Halk Cumhuriyeti 
Üniversite Giriş Sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan 
türünde 750 üzerinden en az 
480 puan
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Al-Shahada-Al-Thanawiyya 
Sınavı (Baccalaureate, Suriye)

Suriye’de yapılan Al-Shaha-
da-Al Thanawiyya (Baccalau-
reate) sınavından 240 üzerin-
den 
a) Tıp Fakültesi için fen dalında 
(Scientific Stream) en az 185, 
b) Mühendislik Fakültesi (Gıda 
Müh. Dahil) için fen dalında 
(Scientific Stream) en az 180, 
c) Ziraat Fakültesi ve Veteriner 
Fakültesi için fen dalında (Sci-
entific Stream) en az 165, 
d) İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi için Literary Stream 
en az 165, 
e) Fen-Edebiyat Fakültesi için 
alanı ile ilgili puan türünde 
olmak üzere en az 165 
f) Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümü için fen 
dalında (Scientific Stream) en 
az 155 
g) Eğitim Fakültesi için alanı ile 
ilgili puan türünden en az 170, 
h) Diğer bölümler için alanı 
ile ilgili puan türünde olmak 
üzere en az 160 puan.

İran’da lise diploma notu 
(Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 13/20 ve 
Pişdaneşgahi bitirme notu en 
az 13/20

Kazakistan’da Ulusal 
Üniversite Testi 120 üzerinden en az 80

Matura Diploması Matura diploması almış olan-
lar

Al-Shahada-Al-Thanawiyya 
Sınavı (Libya)

Mühendislik bölümleri için 
fen dalında (Scientific Stream) 
240 üzerinden en az 195, 
diğer bölümler için (Soc/Art 
Stream) en az 180

Fransız Bakaloryası, Bakalorya 
Sınavı (Kamerun, Nijer, Burkine 
Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, 
Togo, Senegal)

Diploma notu En az 11/20

TQDK Sınavı (Azerbaycan 
Üniversite Giriş Sınavı) En az 400/700

TÜBİTAK-Bilim Olimpiyatları

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve 
katıldığı uluslararası bilim 
olimpiyatlarında altın, gümüş 
ve bronz madalya almış 
adaylar,

Irak Bakalorya Sınavı

Tıp Fakültesi için 75/100 
Mühendislik Fakültesi 
için 55/100 Fen Edebiyat 
Fakültesi (Fen Bilimleri) için 
50/100 Sağlık Yüksekokulu 
için 50/100 İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi için 60/100 
Eğitim Fakültesi için 60/100 
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal 
Bilimleri) için 60/100

 Giriş sınavı (HRÜ-YÖS)

 İki testten oluşan HRÜ-YÖS sınavı “çoktan seçmeli” tipte 
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sorulardan oluşur. Bu testlerden biri ‘Temel Öğrenme Becerileri 
Testi’ diğeri ‘Türkçe Testidir.

 Türkçe Testinde başarılı sayılmak için 100’lük sistem 
üzerinden en az 65 alarak başarılı olmak gerekir.  Giriş sınavı 
sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve belirlenen 
kontenjana göre sınav sonuçlarının açıklanması Üniversite 
Senatosunca belirlenen komisyonca yapılır.

 Giriş sınavına katılan tüm adayların sınav sonuçları 
değerlendirilerek sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları 
üniversitenin web adresinden duyurulur.

 Üniversitenin ilgili birimleri Uluslararası öğrenci alımında 
yukarıda belirtilen tablodaki sınav sonuçlarından herhangi birisini 
kabul edebilecekleri gibi, Harran Üniversitesi tarafından yapılan 
HRÜ-YÖS sınavını da kabul edebilirler. Bu konudaki karar ilgili 
birimin yönetim kurulunca verilir.

 Kayıt için Gerekli Belgeler

• Lise diploması (Ortaöğrenim belgesinin aslı, noter onaylı 
tercümesi ve Milli Eğitim Bakanlığından alınan denklik 
belgesinin aslı),

• YÖS veya ilgili birimce kabul edilmesi durumunda tabloda yer 
alan sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği 
yada Konsolosluğundan onaylı İngilizce veya Türkçe 
tercümesi,

• KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de 

ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki 
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav 
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL 
sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da T.C. 
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı örneği,

• Öğrenim vizesi bulunan pasaportun onaylı fotokopisi ve İl 
Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresinin onaylı 
fotokopisi,

• Yeni çekilmiş 4.5 x 6 cm boyutunda tanınmayı zorlaştırmayacak 
nitelikte 12 adet fotoğraf,

• Öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini 
gösteren makbuz,

• Adayların, lisede aldıkları dersler/notları gösterir ve lise 
müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerin, 
Konsolosluk veya noter onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi,

• Türkçe dil yeterlik belgesinin aslı ya da noter veya T.C. 
Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı tercümesi.
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 2.2.4.9. Marmara Üniversitesi (İstanbul)

 Marmara Üniversitesi, 1959 yılında İstanbul İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında 
gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi 
adıyla Türk Yükseköğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır. 
Marmara Üniversitesi, 1982-1983 eğitim ve öğretim yılında 
9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile eğitim ve öğretime 
başlamıştır. Bugün fakülte sayısı 18’e, yüksekokul sayısı 4’e, 
enstitü sayısı da 12’ye yükselmiştir. Üniversitede halen açık olan 
önlisans ve lisans program sayısı 369’dur. Marmara Üniversitesi, 
Türkiye’nin bilimsel birikimine, yaklaşık 3300 öğretim elemanı  
ve 80.000’nin üzerinde öğrencisiyle katkıda bulunmaya çalışan 
önemli yükseköğretim kurumlarındanbiridir. İktisat, İşletme, 
Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar 
ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde 
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapçadan oluşan 5 dilde 
eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile 
Türkiye’deki tek, çok dilli üniversitesidir.

 Marmara Üniversitesi, 1982’den sonra hızla büyümüş, 
fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma-
uygulama merkezleri ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini 
devam ettirmiştir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma 
yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitede, yayın ve 
danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi 
toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum 
taleplerine uyum göstererek, Türkiye’de ihtiyaç duyulan insan 
gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, 
politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim 

anlayışı ve araştırmalarıyla yurtiçi ve yurtdışında başarılar elde 
etmiştir.

 Üniversitede 300’ün üzerinde üniversite ile 700’ün 
üzerinde Erasmus Anlaşması mevcuttur, bunların yanı sıra 
yurtdışındaki üniversitelerle imzalanmış 28 Mevlana Anlaşması 
ve  112 Mutabakat Zaptı ile  Marmara Üniversitesi Doğu ve Batı 
dünyaları arasındaki konumu gereği kendisini küresel topluluğun 
yalnızca bir kısmıyla sınırlamayıp Avrupa, Amerika, Asya, 
Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Afrika’yla da bağlarını güçlü 
tutmaktadır.

 Fakülteler

• Atatürk Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• İktisat Fakültesi
• İşletme Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Teknik Eğitim Fakültesi
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• İlahiyat Fakültesi
• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• Teknoloji Fakültesi
• Eczacılık Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
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• Spor Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi 

 Marmara Üniversitesinde Yaşam

 Üniversitede Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 
bağlı bulunan spor salonunda; 850 kişi oturmalı olmak üzere 
toplam 2000 kişi kapasiteli büyük salon, jimnastik, basket ve çok 
amaçlı çalışmalar için kullanılan 3 adet ek salon, 3 adet 35 kişi 
kapasiteli derslik ile fitness salonu, bilardo salonu, fotoğrafçılık 
kursu ve fotoğrafçılık kulübümüzün faydalandığı bir karanlık oda 
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1 adet açık hava tenis kortu, 1 
adet açık hava basketbol sahası ve açık hava voleybol sahası ile 
öğrencilere hizmet verilmektedir. Anadoluhisarı Kampüsü’ndeki 
Salon ise basketbol, hentbol, voleybol, badminton vb. 
spor dallarında antreman amaçlı eğitim ve uygulamalarda 
kullanılmaktadır.

 Marmara Üniversitesinde Konaklama

 Şehir dışından gelen öğrenciler için Marmara 
Üniversitesinin Göztepe Kampüsü’nde kız öğrenciler için iki adet 
öğrenci yurdu bulunmaktadır.

• Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu
• Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu

 Yemek

 Marmara Üniversitesinde öğlen ve akşam yemek 

çıkmakta olup vejetaryen, diyabetik ve glutensiz menüler de 
bulunmaktadır. Menü fiyatı 2022 yılı için 3 ₺’dir.

 Merkez Kampüs Olan Göztepe Kampüsüne Ulaşım

• İETT 21Y - BATI ATAŞEHİR - YENİSAHRA - KADIKÖY
• İETT 10E - ESATPAŞA - KADIKÖY
• İETT 14AK - ALEMDAR - ZİVERBEY - KADIKÖY
• İETT 17L - KÜÇÜKYALI LOJMANLARI - KADIKÖY
• İETT 14ÇK - Ş.ŞAHİNBEY - KADIKÖY
• İETT 19F - YEDİTEPE ÜNİV. - FINDIKLI MAHALLESİ - KADIKÖY
• İETT 14ES - ESENŞEHİR - KADIKÖY
• İETT GZ1 - KADIKÖY - GÖZTEPE
• İETT 10S - BOSTANCI - KADIKÖY
• İETT MR2 - ALTBOSTANCI - AYRILIKÇEŞME
• İETT 14B - ADEM YAVUZ MAHALLESİ - ZİVERBEY - KADIKÖY
• İETT FB1 - KADIKÖY - FENERBAHÇE
• İETT 14ŞB - Ş.ŞAHİNBEY - KADIKÖY
• İETT 19Y - FERHATPAŞA - KADIKÖY
• İETT 14KS - SULTANBEYLİ - GÖLET - KADIKÖY
• İETT 112 - BOSTANCI - TAKSİM
• İETT 20D - DUDULLU - YENİŞEHİR - KADIKÖY
• İETT 8E - ESENEVLER - KADIKÖY
• İETT 10M - ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ - ATAKENT - 

KADIKÖY
• İETT 20K - KAZIM KARABEKİR - KADIKÖY
• İETT 19V - VEYSEL KARANİ - SAMANDIRA - KADIKÖY
• İETT 19S - YENİDOĞAN - SARIGAZİ - KADIKÖY
• İETT 14CE - ÇEKMEKÖY - KADIKÖY
• İETT 14T - TAŞDELEN - KADIKÖY
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• İETT ER1 - KADIKÖY - ERENKÖY
• İETT 10B - BOSTANCI - KADIKÖY
• İETT 15ÇK - GÜZELTEPE - KADIKÖY
• İETT 19K - KAYIŞDAĞI - KADIKÖY
• İETT 19ES - ESENŞEHİR - KADIKÖY
• İETT 19M - ATAŞEHİR - KADIKÖY
• İETT 17 - PENDİK - KADIKÖY
• İETT 2 - BOSTANCI - ÜSKÜDAR

 Başvuru Koşullar

 Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da 
mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda 
olmayanlar ve mülteciler dahil),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan 
Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk 
vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan 
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan 
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını 
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. 
Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana 
veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” 
hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına 
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu 
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık 
ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
 4.a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında 

ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise 
ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında 
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 
tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına 
başvuru yapabileceğine”
 b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime 
başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına 
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede 
tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında 
yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında 
tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de 
ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip 
olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej 
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 
sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

 Başvuru İşlemleri

 Yurtiçinden ve yurtdışından başvurular MÜ Başvuru 
Sistemi http://basvuru.marmara.edu.tr üzerinden yapılacaktır. 
Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

 Sınav Gereklilikleri

• Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Teknoloji, Mimarlık 
Fakültesi için SAT 1300/1600 ve math 700/800 (hesaplamaya 
katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate 
alınır), ACT 28/36 ve stem 30/36 (hesaplamaya katılmaz 
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minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate alınır)
• Hukuk Fakültesi için LSAT 160/180 veya SAT 1300/1600, 

ACT 28/36
• Eğitim Fakültesi SAT 1300/1600 sayısal programlar için 

ayrıca math 600/800 (hesaplamaya katılmaz minimum puan 
sağlanıyor ise overall score dikkate alınır), ACT 28/36 ve math 
25/36 (hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise 
overall score dikkate alınır)

• Diğer Sayısal Programlar SAT 1100/1600 ve math 600/800 
(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall 
score dikkate alınır), ACT 22/36 ve math 25/36 (hesaplamaya 
katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall score dikkate 
alınır), AP-IB-ABITUR-Diğer overall %50 ve Math %70 
(hesaplamaya katılmaz minimum puan sağlanıyor ise overall 
score dikkate alınır)

• Diğer EA ve Sözel Programlar: SAT 1100/1600, ACT 22/36, 
AP-IB-ABITUR-Diğer overall %50

• Önlisans, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan Programlar: 
SAT 1000/1600, ACT 19/36, AP-IB-ABITUR-Diğer overall 
%50

 
Kayıt İçin Gerekli Evraklar

• Sınav sonuç belgesi
• Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da 

Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden alınan Diploma Denklik Belgesi, (T.C. 
liselerinden mezun olanlar hariç)

• Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını, Eğitim 
süresi, tüm sınıfları aynı lisede tamamlayıp tamamlamadığını 
gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi 
not belgesi) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış 
Temsilciliklerinden onaylı örneği, (T.C.liselerinden mezun 
olanların transkript teslim etmelerine gerek yoktur)

• Yabancı uyruklu olanların Pasaportun Türkçe Tercümeli noter 
tasdikli Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı kopyası,

• T.C. uyruklu veya mavi kartlı olan adayların T.C. kimlik veya 
mavi kart kimlik fotokopisi,

• Öğrenim vizesini gösteren belge fotokopisi
• Varsa geçerli İkamet Kartı fotokopisi (ikamet kartı olmayanlar 

ikametgah başvurusu için kayıt sırasında ikametgah başvuru 
belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir),

• Öğrenci katkı payının banka dekontu,
• Fotoğraf (3 adet),
• Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
• Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi (MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 

veya T.C. üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezi 
TÖMER’den alınan belgeler geçerlidir),

• Sağlıkla ilgili bir programa yerleşenlerin Sağlık Kurulu Raporu 
(Kimya programı için sadece göğüs röntgeni ve raporu)

 Adres &Telefon

 Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi 34722
 Kadıköy - İstanbul
 
  Tel: 0216 777 00 00    Faks:  0216 777 00 01
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 2.2.4.10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ (Ankara)

 Öğrenim dili İngilizce olan ODTÜ’ye 2016-2017 akademik 
yılında yaklaşık 27,000’i aşkın öğrencinin kaydı yapılmıştır. Bu 
öğrencilerin yaklaşık yüzde otuz beşi yüksek lisans pogramlarına 
kaydolmuştur. Her yıl, 94 farklı ülkeden belirli bir akademik 
dereceye sahip 1,700’den fazla öğrenci ODTÜ’ye devam 
etmektedir.

 Birçok ülkeden lisans ve yüksek lisans öğrencileri “Özel 
Öğrenci” veya “Değişim Öğrencisi” olarak bir yarıyıl veya bir yıl 
boyunca ODTÜ’de öğrenim görmektedir. ODTÜ, hâlihazırda pek 
çok yabancı üniversite ile Öğrenci Değişim Programı faaliyetleri 
yürütmektedir.

 Akademik Programlar

 ODTÜ’de 3’ü uluslararası ortak program olmak üzere 41 
lisans programının yürütüldüğü 5 Fakülte, 105 yüksek lisans ve 
70 doktora programının yürütüldüğü 5 Enstitü, İngilizce eğitimi 
veren Yabancı Diller Yüksek Okulu faaliyet göstermektedir. ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampusu’na bağlı 15 lisans programı ve 5 yüksek 
lisans programı yürütülmektedir.

 Akademik Yıl

 ODTÜ’de akademik yıl iki yarıyıldan oluşmaktadır. 
Akademik yılın birinci dönemi genellikle Eylül ayının son haftasında 
başlamakta ve Ocak ayının ortasında tamamlanmaktadır. İkinci 
dönem, Şubat ayının ortasında başlamakta ve Haziran ayının 

ortasında sona ermektedir. ODTÜ’de dönem derslerini içeren yaz 
okulu ve uluslararası öğrencilerin ilgilerine hitap edecek dersler 
içeren Uluslararası Yaz Okulu da bulunmaktadır.

 Uluslararası Bakış Açısı 

 ODTÜ’nün uluslararası perspektifi ile paralel olarak, 
fakülte üyelerinin yüzde beşinden fazlası yabancı ülkelerden 
gelen ziyaretçilerden oluşmaktadır. Her yıl yaklaşık aynı oranda 
Türk fakülte üyesi yabancı üniversitelere veya araştırma 
merkezlerine misafir olarak veya araştırmacı olarak gitmektedir. 
ODTÜ’nün tam zamanlı fakülte üyelerinin yaklaşık neredeyse 
tamamı yurtdışında öğrenim görmüş veya doktora derecelerini 
yabancı bir üniversitede almışlardır.

 Yüksek Eğitim Standartları

 ODTÜ bölgesinde son derece saygı gören uluslararası 
bir araştırma üniversitesidir. 1,700’den fazla yabancı öğrencisi, 
eğitim ve araştırma alanlarında gerek derinlik gerekse alan 
olarak yaygın işbirlikleriyle uluslararası bağlantılar açısından Türk 
üniversitelerinin en önde gelenidir. Mühendislik Fakültesi’ndeki 
tüm lisans programları ODTÜ’nün isteği üzerine Amerika Birleşik 
Devletleri’nin akreditasyon kurumu olan Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET) tarafından değerlendirilmiş 
ve akreditasyon almıştır 

 Türkiye’de ODTÜ

 ODTÜ, Türkiye’nin rekabeti yüksek sayılı 
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üniversitelerindendir. Her yıl ülke çapında yapılan Üniversite Giriş 
Sınavları’na giren en yüksek puanlı 1000 öğrencinin 1/3’ünden 
fazlası ODTÜ’yü tercih etmektedir. ODTÜ’de öğrenim görme talebi 
çok yüksek olduğundan, ODTÜ’nün pek çok bölümü, Üniversite 
Giriş Sınavı’na giren yaklaşık birbuçuk milyon öğrenciden sadece 
en üstteki yüzde üçlük dilime girebilenleri kabul etmektedir. 
ODTÜ öğrencilerinin yüzde kırktan fazlası yüksek lisansa devam 
etmektedir.

 ODTÜ’de Yaşam

 Ana kampusda 7000 öğrenci kapasiteli yerleşimler, 
alışveriş için çarşı, bankalar, postane ve yiyecek-içecek 
alınabilecek yerler mevcuttur. Kampüste ayrıca, çok çeşitli spor 
faaliyetlerini yürütebilmek için kapalı spor salonları, tenis kortları, 
futbol sahaları, koşu yolları, olimpik standartlarda kapalı yüzme 
havuzu, açık yüzme havuzu vs. bulunmaktadır. Kampüs dışında, 
kampüse 30 km uzaklıkta olan ODTÜ’nün Elmadağ tesisleri ve 
Bursa Uludağ’da, yazın tırmanma/dağcılık sporunun, kışın ise 
kayak sporunun yapılabileceği tesisler bulunmaktadır.

 Etkinlikler

 Akademik yıl boyunca öğrenciler kampüste yapılan sanat 
etkinliklerinden, sergilerden, müzik etkinliklerinden ve çok çeşitli 
sosyal ve akademik faaliyetlerden yararlanabilirler. Bunların 
pek çoğu ODTÜ’nün yeni yapılan Kültür Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilmektedir. Yılın sosyal etkinliklerinin doruğa ulaştığı 
geleneksel Uluslararası Bahar Şenliği, Mayıs ayındadır.

 Ulaşım

 Şehir Merkezi’ne 7 km. uzaklıktaki ODTÜ Yerleşkesinin ana 
giriş kapısı A1 ve A2 Eskişehir Karayolu üzerindedir. Ayrıca, 100. 
Yıl tarafında bulunan A4 ve Bilkent yolu üzerinde A7 kapılarından 
giriş çıkış yapılabilmektedir. ODTÜ yerleşkesine EGO ve özel halk 
otobüsleri, dolmuş ve taksilerle ulaşmak mümkündür. Bunlardan 
en uygun ve hizmet alanı en geniş olanı EGO otobüsleridir. 
Yerleşke ile şehir merkezindeki çeşitli semtler arasında çalışan 
otobüslerin program ve güzergahlarına aşağıdaki bağlantılardan 
ulaşılabilir.

Ringler                  
 https://ring.metu.edu.tr/

Ego Hattı                
http://tim.metu.edu.tr/ego-hat-bilgisi

Dolmuş Güzergahı 
http://tim.metu.edu.tr/dolmus-guzergahi

Kampüs Haritası      
https://www.metu.edu.tr/tr/system/files/odtu-kampus-
haritasi.pdf
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 2.2.4.11. Selçuk Üniversitesi (Konya)

 Ulaşım

 Uçak: Havalimanı şehir merkezine 15 km uzaklıktadır. 
Havalimanından şehir merkezine HAVAŞ tarafından otobüs 
seferleri yapılmaktadır. Havalimanından kampüse gitmek için 
HAVAŞ otogarına binip oradan tramvaya binebilir veya havalimanı 
ile kampüs arası yaklaşık 10 kilometre olduğu için taksiye 
binebilirsiniz. Detaylı bilgi için: https://selcuk.edu.tr/Bilgi/2018-
havayolu-ulasimi-284

 Tren: Kampüs ile tren istasyonu arasındaki mesafe 
yaklaşık 20 km’dir. Meram Eski Yol minibüsü ile Belediyeye gelip 
oradan tramvay ile kampüse ulaşabilir ya da tren istasyonundan 
5 dakika yürüyerek Zafer Meydanı’na gidebilirsiniz. Buradan 
tramvaya binerek kampüse gidebilirsiniz. Hızlı tren ile ulaşım 
hakkında detaylı bilgi için: https://selcuk.edu.tr/Bilgi/2018-hizli-
tren-ulasimi-285

 Otobüs: Kampüs ile otogar arasındaki mesafe yaklaşık 10 
km’dir. Otobüs durağından minibüs veya tramvay ile kampüse 
ulaşmak mümkündür.Detaylı bilgi için: https://selcuk.edu.tr/
Bilgi/2018-karayolu-ulasim-283

 Konya’da bulunan Selçuk Üniversitesinde 80 binin 
üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Bu istatistiklerle Selçuk 
Üniversitesi, Konya’nın en fazla öğrencisi ve fakültesi bulunan 
üniversitesi konumundadır.

 Selçuk Üniversitesi Ulaşım

 Kampüse ulaşım iki farklı seçenekle sağlanmaktadır. 
Şehir merkezi diye tabir edilen Alaaddin ve Zafer meydanlarından 
hareket eden tramvay yaklaşık 20 km hat uzunluğuna sahiptir. 
Kampüsün en önemli ulaşım vasıtasıdır.  Toplu taşıma araçları 
öğrenciler için indirimlidir. Fiyatları belediyenin web sayfasından 
(https://atus.konya.bel.tr/) görebilirsiniz. Kampüse dolmuşlarla 
da ulaşabilmek mümkün. Şehir merkezinden yaklaşık 1 saatte 
Selçuk Üniversitesi  Alaaddin Keykubat Kampüsüne ulaşabilirsiniz. 
Dolmuş ücreti 6-7 ₺ civarındadır.
 
 Yemek

 Selçuk Üniversitesinde 3 öğün yemek çıkmaktadır. 
Öğrenciler kampüsün çeşitli alanlarında yer alan yemekhanelerde 
yemeklerini yiyebilir. Değerli arkadaşlar üniversite okumak 
aileniz için büyük külfet oluşturuyor. Barınma ücreti, yemek, 
ulaşım derken aile bütçesini zorlayacak derecede gideriniz 
oluşuyor. Bu gideri en aza indirmek için okulda yemek yemeye 
alışmanızı tavsiye ediyoruz. Uygun fiyata yemek yiyerek hem 
harcamalarınızı azaltabilir hem de daha sağlıklı beslenebilirsiniz. 
Selçuk Üniversitesinde esnek saatlerde öğle ve akşam yemeği 
çıkmaktadır. 2022 yılı yemek ücreti 4 TL’dir. 

 Kampüs içerisinde bulunan yemekhaneden yemek 
yiyebileceğiniz gibi yemekhaneye 5 dakika yürüme mesafesinde 
bulunan Gökkuşağı AVM’de de yemek yiyip, çay-kahve 
içebileceğiniz dükkanlar bulunmaktadır.
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 2.2.4.12. Uludağ Üniversitesi (Bursa)

 Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa’daki ilk üniversite 
olarak 11 Nisan 1975 tarihinde “Bursa Üniversitesi” adıyla 
kurulan, 1982 yılında ise “Uludağ Üniversitesi” adını alan ve 
bünyesinde 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 
Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm 
bulunmaktadır. 523/5000 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 
Üniversitemizde toplam 46.239 öğrenci eğitim görmektedir. 
Bunların 32.457’si lisans, 12.782’si ön lisans, 1555’i yüksek 
lisans, 735’i doktora öğrencisi ve 359’u Tıpta uzmanlaşan 
öğrencilerdir.

 Ulaşım

 Fakülte, Kent Merkezine 20 km. uzaklıkta İzmir 
Yolu üzerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü 
içerisindedir. Ulaşım raylı sistem, Belediye Otobüsleri ve Özel 
Halk Otobüsleriyle sağlanmaktadır. Üniversiteye merkezden 
gelmek isteyenler için raylı sistem bulunmaktadır. Bursa içinde 
otobüs ve metro ile seyahat edebilirsiniz. Seyahat kartlarınızı 
(BuKart) metro istasyonlarındaki otomatlardan alabilirsiniz. Şehir 
dışından Bursa’ya gitmek için feribot ve otobüs tercih edilebilir.

 Feribot: İstanbul Atatürk Havalimanı’na indikten 
sonra metro ile Yenikapı Feribot İskelesine gidin. Bu yolculuk 
yaklaşık 40 dakika sürecektir. İsterseniz bu güzergahta taksi de 
kullanabilirsiniz. Taksi yolculuğu yaklaşık 15-20 dakika sürer ve 
yaklaşık 120-130 ₺ tutar. Feribot biletlerinizi iskeleden ya da 

www.ido.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Gidiş kutucuğunda 
Yenikapı, varış kutucuğunda ise Bursa’yı seçin. Yolculuk yaklaşık 
90 dakika sürecektir ve Bursa’da Güzelyalı Feribot İskelesi’nde 
indikten sonra direkt olarak Bursa Uludağ Üniversitesi 
kampüsüne giden 2/U no’lu otobüse binin.

 Otobüs

• İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra 
havalimanının çıkışından kalkan ve direkt olarak Bursa’ya 
giden otobüslere binebilirsiniz. Otobüs biletleri yaklaşık 120 
₺’dir ve Bursa Otobüs Terminali’ne varış süresi yaklaşık bir 
buçuk saattir.

• İstanbul Atatürk Havalimanı’na indikten sonra metro 
işaretlerini takip edin ve metro ile “Esenler Otobüs Terminali” 
İstasyonuna kadar gidin. Yolculuk yaklaşık 20 dk. sürecektir. 
Esenler Otobüs Terminali’n de indiğinizde Bursa’ya giden 
çok sayıda otobüs firmasından birini seçebilirsiniz. Bursa’ya 
yolculuğunuz yaklaşık 3 saat sürecektir ve Bursa Otobüs 
Terminali’nde ineceksiniz.

• Bursa Otobüs Terminali’nden Bursa Uludağ Üniversitesi 
kampüsüne ulaşmak için 93 no’lu otobüse binebilirsiniz. 
Yolculuk yaklaşık 50 dk. sürecektir.

 Konaklama

 Üniversiteye gelen öğrenciler kampüs yurtlarında, özel 
yurtlarda, misafirhanelerde veya kiralık evlerde uygun fiyatlı 
yerler bulabilirler. Üniversite kampüslerinde Üniversiteye 
bağlı toplam 577 öğrenci kapasiteli 5 tane yurt vardır. Görükle 
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Kampüsü’nde 193 öğrenci kapasiteli 2 tane yurt vardır.
 

Beslenme

 Öğrencilere sabah çorbası, öğle ve akşam yemeği hizmeti 
verilmektedir. Yemek hizmeti; 4 çeşitten oluşan ana menü ya da 
7 çeşitten oluşan vejetaryen menü olarak seçeneklidir. Görükle 
Merkez Öğrenci Yemekhanesinde öğle yemeği 11:00-14:00, 
akşam yemeği 16:00-18:30 saatleri arasında, İlahiyat Fakültesi 
ve Ali Osman Sönmez Kampüsü Yemekhanelerinde öğle yemeği 
11:30-13:30, akşam yemeği 16:00-18:30 saatleri arasında 
hizmet verilmektedir. Yemek hizmeti tek merkezde üretilip gerekli 
kontrolleri yapıldıktan sonra Merkez ve tüm ilçe yemekhanelerine 
götürülerek servis edilmektedir. Yemek Hizmeti Öğrencilere 
verilen Akıllı Kampüs Kimlik Kartları ile 1. Öğün 6,50 ₺ 2. Öğün 
13,00 ₺ karşılığında yürütülmektedir.

 Sağlık

 Öğrenciler tedavi edici sağlık hizmetleri için TC. Sağlık 
Bakanlığı Nilüfer 18. Nolu Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı 
Merkezinden yararlanmaktadır. Mediko Sosyal ve Gençlik 
Danışma Merkezinde ise öğrencilere psikolojik danışmanlık ve 
sağlık danışmanlık hizmetleri sunulmakta, bunun yanında ağız 
ve diş sağlığı polikliniği tarafından öğrencilere 1. basamak diş 
tedavisi hizmetleri verilmektedir. Bilgi için Tel: (224) 2940192, 
E-posta: mediko@uludag.edu.tr

 Yerleşke İmkanları

 Kütüphane: Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi 
zengin bir içeriğe sahiptir. 
Koleksiyon durumu

• Basılı kitap sayısı : 173.417
• Elektronik kitap sayısı: 262.460
• Tez Sayısı: 9.461
• Basılı abone dergi sayısı: 70
• Fulltext dergi sayısı: 41.812
• Veritabanı sayısı: 85
• Gazete Sayısı: 9

 Üniversite öğrencilerinden görme engelli olanlara yönelik 
olarak bir birim aktif olarak çalışmaktadır. Bu birimde, görme engelli 
öğrenciler, bilgisayar aracılığı ile derslerine hazırlanabilmekte ve 
internet olanaklarından yaralanabilmektedir. Ayrıca bu birimde 
Braille alfabesinde basılmış kitaplar, süreli yayınlar ve sesli kitaplar 
mevcuttur. Kullanıcılar, kütüphanenin Görsel-İşitsel Biriminde 
film izleme, müzik dinleme olanağına sahiptir. Üniversitenin basılı 
abone olduğu bilimsel dergilerin birçoğunun online versiyonlarına 
kütüphane web sitesinden erişim olanağı vardır. Online veri 
tabanları bütün öğrencilere hizmet vermektedir. Veri tabanlarına, 
Uludağ Üniversitesi e-mail hesabı olan herkes kampus dışından 
da ulaşabilmektedir. Kütüphane içerisinde kablosuz internet 
bağlantısı mevcuttur. Proje çalışmaları olan Öğrenciler için 
ayrılmış gerektiğinde kullanılabilen 10 adet internet bağlantılı 
PC bulunmaktadır. Kullanıcılar, kütüphane web sitesinden kitap 
rezerve, süre uzatma vb. işlemleri yapabilmektedir. Öğrenciler, 
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üniversiteye kayıt yaptırdıkları andan itibaren kütüphanenin 
doğal üyesidir.

Kütüphane Çalışma Saatleri

Öğrenim Döneminde: 
Pazartesi – Cuma  08.00 – 24.00
Cumartesi - Pazar  10.00 – 24.00

Yaz Döneminde:
 Pazartesi – Cuma  08.00 – 24.00
 Cumartesi - Pazar  10.00 – 19.00

 Bilgisayar ve Araştırma Olanakları: Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Merkez Kütüphanesi elektronik online kaynaklar ile yüzlerce 
abone veri tabanları, e-kitaplar ve dergilerin üyelikleri, Kampus 
dışındaki kullanıcıların kampüste hizmet sunulan kaynaklardan 
yararlanabilmesi için http://ekutuphane.uludag.edu.tr hizmete 
sunulmaktadır.

 Spor Tesisleri

 Fitness ve Güç Geliştirme Merkezi: Fitness ve Güç 
Geliştirme Salonu kampüs içinde Devlet Konservatuvarı 
karşısında bulunmaktadır. Fitness ve Güç Geliştirme Merkezi 
Çalışma Saatleri : Hafta içi 09:00-20:00 saatler arası. İrtibat 
Telefonu : 224/294 02 45-46

 Kapalı Spor Salonu: Spor Müdürlüğü binasında bulunan 
salon 4 soyunma odalı ve duşlu, tribünsüz, aydınlatmalı, kauçuk 

zeminli olup salonda, ısıtma-soğutma sistemi bulunmaktadır. 
Salon Çalışma Saatleri : Hafta içi 09:00-21:00 ve Hafta Sonu 
09:00-17:00 saatler arası kullanıma açıktır.

 Çim Futbol Sahası: Spor Müdürlüğü yanında bulunan 
saha, çim zeminli, nizami ölçülerde, 4 soyunma odalı, 1500 kişilik 
kapasiteye sahip olup tek tribünlüdür. Turnuvalarda ve eğitim 
çalışmalarında kullanılmakta olup ücretlidir. Çim Futbol Sahası 
Çalışma Saatleri : Hafta içi 09:00-20:00 saatler arası. İrtibat 
Telefonu : 224/294 02 44

 Halı Sahalar: Eski Spor Bilimleri Fakültesi yanında 
bulunan sahada aydınlatma sistemi yoktur. Spor Müdürlüğü 
çim futbol sahası yanında bulunan sahada aydınlatma sistemi 
olduğundan haftanın 7 günü kullanıma açık ve ücretlidir. Halı 
Saha Rezervasyon : 224/294 02 42-43

 Açık Spor Alanları: Spor Müdürlüğü yanında bulunan saha 
açık alanda olup nizami ölçülerde ve asfalt zeminlidir. Eski Spor 
Bilimleri Fakültesi yanında bulunan 2 adet saha , nizami ölçülerde 
ve halı zeminlidir. Acık Sahalar Rezervasyon : 224/294 02 42-43
Tenis kortları : Spor Müdürlüğü yanında olan kortlar, nizami 
ölçülerde, sert zeminli, aydınlatmalı, 1500 kişi kapasiteli ve tek 
tribünlüdür.

 Asfalt Tenis kortları : Spor Müdürlüğü yanında olan kortlar, 
nizami ölçülerde, sert zeminli, aydınlatmalıdır.

 Tenis Kortları: Spor Müdürlüğü yanında olan kortlar, 
nizami ölçülerde, toprak zeminli, aydınlatmalıdır. Rezervasyon 
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için: 224/294 02 42-43 Tesisin Hizmet Saatleri : Hafta içi 09:00-
21:00 ve Hafta Sonu 09:00-17:00 saatler arası kullanıma açık 
olup ücretlidir.
 Stadyum ve Tartan Pist: Eski Spor Bilimleri Fakültesi 
yanındaki sahanın çevresinde bulunmaktadır. Pist alanı 80 x 170 
m den oluşmakta olup zemin koşmaya uygun kiremit tozundan 
yapılmıştır. İrtibat Telefonu: 224/294 02 42-43 -44

 Sağlıklı Yaşam Parkuru: Spor Müdürlüğü yanında 
bulunan parkur 1400 m uzunluğunda olup çamlık alan içerisinde 
bulunmaktadır. İrtibat Telefonu : 224/294 02 42-43-44

 Uluslararası Öğrenci Değişim Programları

 Erasmus Değişim Programı: Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Erasmus Programını 2004 yılından bu yana başarı ile 
sürdürmektedir. 2004-2005 Akademik yılı Bahar döneminde 17 
öğrencinin değişimden yararlanmaya başladığı bu programda 
her yıl giden ve gelen öğrenci ve personel sayılarımız artmaktadır. 
Erasmus programı kapsamında çeşitli ülkeler ve üniversiteler ile 
yapılan 300’den fazla kurumlar arası anlaşma sayesinde bugüne 
dek Erasmus Programı çerçevesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi 
en yüksek bütçeye sahip üniversitelerinden biri olmuştur.

 Secondos Değişim Programı:Secondos Değişim Programı, 
Avusturya Innsbruck Üniversitesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi 
arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim programıdır. 
Değişime katılan öğrenciler, bir ya da iki dönemliğine öğrenim 
görmektedirler. Öğrencilere, Avusturya Innsbruck Üniversitesi 
tarafından hibe verilmektedir. Program sadece lisans ve doktora 

öğrencileri içindir.

 Mevlana Değişim Programı: Mevlana Değişim Programı, 
yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında 
eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve 
öğretim elemanı değişimine imkan tanıyan bir programdır. 
Detaylı bilgi için: http://uludag.edu.tr/mevlana

 2.2.4.13. Türkiye’deki Diğer Üniversiteler 

 Türkiye’deki devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin 
listesine ulaşmak için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz:

 https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz 
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2.2.5. Mezuniyet İşlemleri

 2.2.5.1. Üniversiteden Ayrılış (İlişik Kesme Prosedürü)

 Mezun olmak, başka bir okula kayıt yaptırmak ya da okulu 
bırakmak gibi nedenlerle okuldan ilişik kesmek isteyen öğrenciler 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bu talebini iletir. Talep üzerine 
öğrenciye verilen ilişik kesme formuna;

• Kayıtlı Olduğu Yüksekokul Müdürlüğü / Fakülte Dekanlığı / 
Enstitü Müdürlüğü

• Kütüphane Direktörlüğü
• Mali İşler ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü (borcu yoktur 

belgesi)
• Bilgi İşlem Direktörlüğü
• Uluslararası Ofis Direktörlüğü
• Spor ve Kulüp Koordinatörlüğü

birimlerince “ilişik kesmesi dairemizce uygundur” vb. şeklinde 
bir ibare ve kaşe imza yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teslim 
ederek ilişik kesilebilir. Bu durum üniversitelere göre farklılık 
gösterebilir. Öğrencinin okuldan ilişik kesebilmesi için okulla ilgili 
birimlere borcu ya da emanet verilen bir eşyası bulunmaması 
gerekmektedir (Kütüphaneden kitap, bilgi işlem dairesinden 
tablet ya da bilgisayar, devlet yurdunda kalıyorsa yurt borcu, 
üniversiteye öğrenim ücreti borcu vb.)

* Üniversiteden ilişik kesmek her üniversiteye göre değişebilir. 
Bunun için ilgili üniversitenin web sayfasına bakılması önerilir.

2.2.6. Denklik

 2.2.5.1. Akreditasyon, Tanıma ve Denklik nedir? 

• Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 
tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik 
ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve 
yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını 
ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir

• Tanıma: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu 
kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili 
olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesini 
ifade eder.

• Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan 
ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili 
eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini 
ifade eder. Denklik işlemi “Diploma Denklik Belgesi” ile 
kanıtlanır.

• Diploma Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın 
Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eş 
değer olduğunu gösterir belgeyi ifade eder. Türkiye’de denkliği 
sadece YÖK verebilir.

 2.2.5.2. Türkiye’de Okul Tanıma Belgesi ve Denklik 
Belgesini Hangi Kurum Verir?

 Türkiye’de okul tanıma belgesi ve denklik belgesini YÖK 
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verir.

 2.2.5.3. Okul Tanıma Belgesi ve Mezuniyet Tanıma 
Belgesi Denklik Yerine Geçer mi?

 Denklik yerine geçmez. OkulTanıma Belgesi (Kurum 
Tanıma Belgesi): Bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından 
tanınma durumunu gösteren belgedir. Mezuniyet Tanıma Belgesi 
ise, yurtdışında bir üniversiteden mezun olduğunuzu gösterir.

 2.2.5.4. Türkiye’de Okul Tanıma Belgesini Nasıl 
Alabilirim?

 KKTC, ABD ve Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarının 
tanınıp tanınmadığına dair Okul Tanıma Belgesi almak için http://
www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi internet adresindeki dilekçeyi 
doldurup hizmet bedelini bankaya yatırdıktan sonra şahsen 
ya da posta yoluyla Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik 
Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunulmalıdır.

 2.2.5.5. Okul Tanıma Belgesi Kimler için Gerekli Olur?

•  Yurt dışında öğrenim görmek isteyen ve öğrenimlerine 
devam eden öğrenciler,

• Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen 
öğrenciler,

• Türkiye’de lisansüstü öğretime başlayacak olan yabancı 
uyruklu öğrenciler,

• Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, üniversiteler, 

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi 
resmî makamlara bilgi vermek isteyenler,

• Yurt dışında doktora eğitimi alanların doktora denkliğine 
başvuranlar

 2.2.5.6. Tanınan Okulları Nasıl Öğrenebilirim?

 Aşağıdaki siteler bu konuda bilgi vermektedir.

• https://www.nvao.net/
• http://www.msche.org/
• https://www.hlcommission.org/
• http://www.nwccu.org/
• http://www.sacs.org/
• https://accjc.org/
• https://www.wscuc.org/
•  Türk Dışişleri Bakanlığı http://www.mfa.gov.tr
• YÖK web sayfası: http://www.yok.gov.tr (Türkiye’de okul 

tanıma işlemleri konusunda YÖK web sayfasındaki https://
okultanima.yok.gov.tr/ ya da https://www.turkiye.gov.tr/
yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama modülünden bilgi 
alınmaktadır.)

 2.2.5.7. Bir Okulun Tanınıyor Olması Denk Olduğu 
Anlamına Gelir mi?

 Tanınma denklik anlamına gelmez. Bazı üniversitelerden 
alınan diplomaların denkliği için seviye belirleme ve tespit sınavı, 
staj tamamlama gibi ek eğitim süreçleri gerekebilmektedir.
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 2.2.5.8. AB Ülkelerindeki Tanınan Üniversitelerden 
Alınan Diplomaların Denkliği için Türkiye’de Seviye Tespit 
Sınavına Girmeye Gerek Var mıdır?

 AB ülkelerinden alınan yükseköğrenim diplomalarına 
denklik belge incelemesi sonucunda verilmektedir.

 2.2.5.9. Kazakistan’da Sınavsız Tıp Fakültesi için 
Denklik Sınavına Girmeden Diploma Eşdeğerliği Bulunduğu 
Söylenmektedir, Doğru mudur?

 YÖK yurtdışında tıp, hukuk, diş hekimliği gibi bölümlere 
girişte, Türkiye’deki aynı bölümlere girişte aranan kontenjan 
şartı aramaktadır. Ayrıca ilk 1000’e giren Uzakdoğu Asya’daki 
üniversitelerin Türkiye’de doğrudan denklikleri bulunmamaktadır. 
Denklik durumuna YÖK karar vermektedir. Yurtdışındaki sınavsız 
üniversitelere denklik tanınmamaktadır.

 2.2.5.10. İlk 1000’e Giren Üniversitelere Kayıt için Genel 
Kural Nedir?

 Denklik başvurusu yapan kişinin üniversite eğitimine 
başladığı yıl Academic Ranking of World University (ARWU), 
CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University 
Rankings, Times Higher Education World University Ranking, 
University Rankingby Academic Performance (URAP) 
sıralandırma sisteminde yer alan ilk 1.000 üniversite arasında 
yer alması gerekir.

 2.2.5.11. Yurtdışında Bir Üniversite Skorlar Listesinde 

İlk 100’e Ya Da 500’e Girdikleri için Verdikleri Diplomaların 
Doğrudan Eşdeğer (Denk) Olduğunu Belirtmektedir, Doğru 
mudur?

 AB üyesi ülkeler ile ABD’deki üniversitelerin skorlar 
listesinde olması diploma denkliği için etkili iken Asya ülkelerinde 
skorlar listelerinde ilk 100 veya 200’e giren üniversiteler için 
de denklik alınması zorunludur. Bunun için denklik sınavı ya da 
ders tamamlama gibi şartlar olabileceği gibi, diplomanın hiç 
tanınmama durumu da bulunmaktadır.

 2.2.5.12. Denklik Sürecinde YÖK Nelere Dikkat 
Etmektedir?

 Denklik işlemlerinde üniversitenin YÖK tarafından 
tanınması dikkate alınmaktadır. Üniversiteler ilgili ülkeler 
tarafından tanınmış ise ya da akreditasyona sahipse 
tanınma sorunu yoktur. Tanınmadan sonraki konu öğrenim 
görülenüniversitenin program türü (açık/örgün), bölümlerin 
ders kredi ağırlıklarına bakılmaktadır. Bazı durumlarda diploma 
sahibinin lisans tamamlama, ders tamamlama, İngilizce yeterlik 
veya özellikle unvan kazandıran programlarda (tıp, eczacılık, 
hukuk, mühendislik, eğitim, ilahiyat gibi) seviye tespit sınavı 
şartı aranmaktadır. YÖK tarafından denklik başvurusunda 
bulunanın diploması ile ilgili eğitim aldığı üniversiteden sorguda 
yapılmaktadır. Böylece sahteciliğin önüne geçilmektedir.

 Önemli bilgi: Yükseköğrenimde denklik ve tanıma işlemleri 
Türkiye’de YÖK tarafından yapılır. Türkiye’deki üniversitelere kayıtta 
gerekli olan Türkiye dışından alınmış ortaöğrenim diplomalarının 
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denklik işlemleri Türkiye’de İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yapılmaktadır. 
Türkiye dışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına ait okullardan alınmış 
diploma ve mezuniyet belgelerinin denklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Türkiye’de alınan diploma ve mezuniyet belgelerinin yurtdışındaki 
denklikleri ise gidilen ülkelerin ilgili kurumlarında yapılmaktadır.

 2.2.5.13. Denklik Koşulları Nelerdir?

 İlk 1000 Üniversitede Okuyanların Denklik Koşulları

 Yurtdışında kayıt olunan üniversite kayıt senesinde 
ilk 1000 başarı sıralamasına girmişse YÖK tarafından direk 
denklik verilebilir. (Türkiye’de üniversite giriş sınavında başarılı 
olma şartı aranmamaktadır.) Bazı durumlarda ise, YÖK ilk 1000 
sıralamasına da kurallar getirebilmektedir (Uzakdoğu Üniversitesi 
ise Türkiye’de üniversite sınavına girme şartı, Tıp ve Hukuk 
fakültelerinde Türkiye’de başarı sıralamasına girmiş olmak vb.) 
Bu yüzden kayıt olmadan önce YÖK’ten görüş alınması tavsiye 
edilir. YÖK’ün dikkat ettiği ilk 1000 üniversite sıralaması listeleri 
şunlardır:

• CWTS LeidenRanking 
• AcademicRanking of World Universities (Shanghai)
• UniversityRankingbyAcademicPerformance (URAP)  
• QS World UniversityRankings
• Times HigherEducation (THE) World UniversityRanking
• 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması (The Times)

 İlk 1000 Üniversitenin Dışında Denklik Koşulları

Tıp fakültesi denkliği için: 
Tıp öğrencileri kayıt oldukları yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavda 
ilk 40 bin sıralamasına girmiş olmalıdır.

Hukuk fakültesi denkliği için:
Hukuk öğrencileri kayıt oldukları yıl ÖSYM tarafından yapılan 
sınavda ilk 150 bin sıralamasına girmiş olmalıdır.

Mimarlık fakültesi denkliği için:
Mimarlık öğrencileri kayıt oldukları yıl ÖSYM tarafından yapılan 
sınavda ilk 200 bin sıralamasına girmiş olmalıdır.

Mühendislik alanlarında denklik için:
Mühendislik öğrencileri kayıt oldukları yıl ÖSYM tarafından 
yapılan sınavda ilk 240 bin sıralamasına girmiş olmalıdır.

Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik fakülteleri dışındaki denklikler 
için:
Diğer alanlardaki denkliklerde, başvurucunun o yıl yapılan 
üniversiteye giriş sınavlarında öğrencinin gitmek istediği bölüme 
Türkiye’de en son yerleşen öğrencinin puanına eşit veya daha 
fazla puan almalıdır.

 Sınav Türü ve Puan Sınırları

 Yurtdışında üniversitelere aşağıdaki sınav türü ve puanıyla 
kayıt yaptıran mezunların denklik başvuruları bireysel olarak 
değerlendirilir:
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• SAT 1 : En az 1000 puan
• ACT : En az 21 puan
• Abitur : En az 4 puan
• Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
• GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
• Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 

28
• Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2
• İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

 2.2.5.14. Yükseköğretim Kurumlarından Alınan Meslek 
Eğitimi İçerikli Öğrenim Belgeleri için Denklik Başvurusu 
Yapılabilir mi?

 YÖK tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim 
kurumundan alınmış olmasına rağmen ön lisans, lisans veya 
yüksek lisans eğitimine eş değer olmayıp genellikle meslek 
eğitimini içeren ve alınmış olduğu ülkede bir üst öğrenime 
geçişe izin vermeyen veya Türkiye’deki akademik derecelere 
karşılık gelmeyen ara derecelere (sertifika programlarına) ilişkin 
başvurular reddedilir.

 2.2.5.15. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, 
Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Fakültesi Mezunlarına 
Doğrudan Denklik Var mıdır?

• Mezunların eğitim süreleri, kredileri ve stajları Türkiye’deki ile 
eşdeğer ise;

• Mezun olunan program YÖK veya “Dünya Tıp Eğitimi 

Federasyonu” (WFME) tarafından tanınıyorsa;
• Akredite edilmiş bir üniversite ise;
• Mezun olunan üniversite Dünya Sıralamalarında ilk 1000’e 

giriyorsa;

“Doğrudan denklik” verilir. (Doğrudan denklik ile ilgili olarak 
Asya üniversitelerindeki üniversiteler için YÖK’ün ek kararlarına 
bakılmalıdır.)
 
 2.2.5.16. Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, 
Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Fakültesi Mezunlarından 
Doğrudan Denklik Kuralına Girmeyenler Ne Yapmalıdır?

 Doğrudan denklik koşullarını sağlamayan mezunlar 
Seviye Tespit Sınavlarına (STS) girmelidir. STS kapsamında 
adaylar isterlerse, klinik bilgilerin ölçüldüğü yazılı sınava (STS-
Klinik Bilimler, yılda 2 kez) ya da üniversitelerce hasta muayenesi 
gibi becerilerin ölçüldüğü pratik sınavlara (Yapılandırılmış Klinik 
Sınavlar, yılda 4 kez) girebilmektedirler. YÖK’ün 15.04.2020 
tarihli kararına göre Tıp doktorluğu denklik bilgileri şu şekildedir;

 1. Tıp doktorluğu için STS başarı puanı en az 35 puandır.
 2. Nisan 2020’den önce STS’ye girip en az 35 puan alıp 
başarısız sayılanlar YÖK’e  dilekçe vermelidir. Dilekçeye sınav 
belgesi eklenmelidir.
 3. Denklik başvurusunda bulunanlar STS’ye muadil olarak 
Türk Üniversitelerinde yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavlarına 
yılda iki kez girebilir.
 4. Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Ankara Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk 
Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapılmaktadır. 
(https://denklik.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=68).

 2.2.5.17. Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) 
İçerisinde Hangi Uygulamalar Bulunmaktadır?

• Ders Tamamlama
• Staj Tamamlama
• Proje
• Sınav
• Pratik Eğitim

 2.2.5.18. Seviye ve Yeterlilik Belirleme İşlemi Gerektiren 
Durumlar

 YÖK Denklik Yönetmeliğine göre ilgili komisyonlar 
aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 a. Yurtdışından mezun olunan programın, Türk 
yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel 
öğrenim kazanımları, eğitim öğretimin dili, niteliği, teorik ve 
uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersiz olması 
halinde Türkiye’deki bir üniversiteye sevk edilerek Seviye ve 
Yeterlilik Belirleme Sınavından (SYBS) başarılı olması talep edilir.
 b. Meslek icrasına izin veren tıp, hukuk, mühendislik, 
mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik ve klinik 
uygulaması olan sağlık alanlarından alınan diplomaların denklik 
başvurularının incelemesinde, aynı programdan mezun farklı 
kişilerin almış oldukları ders, uygulama, proje vb. durumlarda 

eksiklik olması halinde 
 c. Türkiye’deki bir üniversiteye sevk edilerek Seviye ve 
Yeterlilik Belirleme Sınavından (SYBS) başarılı olması talep edilir.
 d. SYBS’den başarılı olan mezunlara YÖK tarafından 
denklik belgesi verilir.

  2.2.5.19. Seviye Tespit Sınavı (STS) Kararı Alınması Ne 
Anlama Gelmektedir?

 Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar yönünden 
eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda Seviye ve 
Yeterlilik Belirleme Sistemi kapsamında yapılan sınavdır.

 2.2.5.20. STS’yi Hangi Kurumlar Yapmaktadır?

 Yazılı Seviye Tespit Sınavları Tıp Doktorluğu alanında 
yılda iki kez, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarında ise yılda 
bir kez ÖSYM tarafından yapılır. Mühendislik, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı 
ve yüksek sayıda başvuru olan ve Tanıma ve Denklik Komisyonu 
tarafından gerekli görülen diğer akademik alanlarda Kurulun 
belirlediği üniversiteler tarafından yılda en az bir kez yazılı Seviye 
Tespit Sınavı yapılır.

 2.2.5.21. Geçmiş Yılların STS Sorularına Nasıl 
Ulaşılabilir?

 YÖK, Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM internet sitelerindeki 
Örnek Sorular” sayfasından ulaşılabilir.
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 2.2.5.22. Tıp Doktorluğu ya da Diş Hekimliği Alanında 
STS’ye Eş Değer Sınavlar Var mıdır?

 Hakkında STS-Klinik Bilimler kararı alınanlar bu 
sınavların dışında isterlerse, Yükseköğretim Yürütme 
Kurulunun belirleyeceği üniversiteler tarafından yapılacak olan 
yapılandırılmış klinik sınavlara girebilirler. Ayrıca, “USMLE-
Step 3 PLAB-Part 2 AMC-Clinicalexaminations MCCQE-Part2 
ArztlichePrüfungen (3 APStaatsexamen) sınavlarından başarıyla 
geçmiş olan başvuru sahiplerinin bu sınav sonuçları da STS yerine 
geçerli kabul edilmektedir.

 2.2.5.23. STS’de başarılı olabilmek için en az kaç puan 
almak gerekir?

 Seviye tespit sınavlarında başarılı sayılabilmek için Tıp 
Doktorluğu ve Diş hekimliği için 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, 
Öğretmenlik için Eğitim Bilimleri Sınavından 100 üzerinden 40 
ve üzeri puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 
üzerinden en az 80 puan, Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi 
Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden 50 
ve üzeri puan alınması gereklidir.

 2.2.5.24. Klinik Pratik Ne Demektir?

 Türk sağlık sistemine ve Türkiye’de tanı ve tedavi amaçlı 
uygulamalara uyum ve adaptasyonu sağlamak için belli alanlarda 
yapılan, ayrıca denklik işlemleri sürecinde SYBS kapsamında 
eksik görülen klinik pratik uygulamaların tamamlanmasını 
da amaçlayan, ilgili uzman hekimlerin gözetiminde yürütülen 

uygulamaların bütünüdür.

 2.2.5.25. Ders Tamamlama Kararı Ne Demektir?

 Denkliği talep edilen diploma programının, ülkemizde aynı 
alanda alınması gereken dersler ve ders kazanımlarında eksiklik 
tespit edilmesi, akademik veya mesleki kazanımların yetersiz 
olduğu kanaatine ulaşılması halinde; BADK ya da üniversite 
görüşleri de dikkate alınarak Tanıma ve Denklik Komisyonu 
tarafından “ders alınmasına” yönelik verilen karardır.

 2.2.5.26. Ders Tamamlamayı Hangi Üniversitede 
Yapmak Gerekir?

 Hakkında ders tamamlama kararı alınan aday, ıslak imzalı 
bir dilekçe ile ilgili fakültenin bulunduğu üç devlet üniversitesi 
tercihinde bulunur ve Tanıma ve Denklik Komisyonunun görüşü 
doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla bu tercihlerden birine 
yerleştirilir.

 2.2.5.27. Ders Tamamlaması Yapmak için Yerleştirilen 
Üniversiteyi Değiştirmek Mümkün mü?

 Geçerli bir gerekçe olması durumunda ilgilinin talebi 
Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve 
Esasları hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek bir defaya 
mahsus olmak üzere değişiklik yapılabilir.

 2.2.5.28. Yüksek Lisans ve Doktora Yapmak İsteyen 
Yabancı Öğrenciler de Denklik Almak Zorunda mıdır?
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 Sağlık alanı dışında denklik almaları gerekmemektedir.
• Sağlık alanı dışında denklik almaları gerekmemektedir. 
• Yabancı öğrenciler “okul tanıma belgesi” ile yüksek lisans ve 

doktora başvurusu yapabilir.

 2.2.5.29. Yabancı Öğrenciler Türkiye’de Bir Meslek İcra 
Etmek İsterse Diploma Denkliği Gerekiyor mu?
 
 Evet, yabancı öğrenciler Türkiye’de bir meslek icra etmek 
isterse diploma denkliği gerekmektedir.

 2.2.5.30. Diploma Denklik Başvurularının Reddini 
Gerektiren Durumlar

 a. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yurt 
dışı üniversitelerden alınan diplomalar kabul edilmez. Ancak 
öğreniminin en az %70’ini YÖK tarafından tanınan bir üniversiteden 
alınan diplomalar denklik için incelemeye tabi tutulur.
 b. Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan açık öğretim 
ve dışarıdan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir 
eğitim ve öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin 
denklik başvuruları kabul edilmez. Ancak bu programlarda alınan 
derslerin en az % 70’inin örgün eğitim şeklinde alınması halinde 
başvuru dosyaları incelemeye tabi tutulur.
 c. Mezuniyet ve/veya diploma denkliği veya mezuniyet 
tanıma belgesi talep edilen diplomaya esas teşkil eden 
yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi 
bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara 
eş değer görülmemesi hâlinde denklik talebi reddedilir.

 d. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla 
öğrenim dilinin Türkçe olarak belirlendiği programlar ile 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki Türkçe 
programlar dışında öğrenim dili Türkçe olan programlardan 
alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilir.

 Öğrenim süresince kullanılan pasaportun/pasaportların 
ve il emniyet müdürlüğünden alınan veya e-devlet üzerinden 
temin edilen doğrulama kodlu giriş-çıkış dökümünün incelenmesi 
sonucunda her bir eğitim ve öğretim dönemi için öğrenim görülen 
ülkedeki bulunma süresinde eksiklik tespit edilenlerin başvuruları 
reddedilir. Öğrenime devam süresinin hesaplanmasında 
Türkiye’deki ilgili yükseköğretim mevzuatı esas alınır.

 2.2.5.31. Türk ve KKTC Vatandaşları ile Çift Uyruklu 
Türk Vatandaşlarından Ön Lisans/Lisans Denklik Başvurusunda 
Hangi Belgeler İstenmektedir?

• https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu linkinden 
başvuru yapılmaktadır.

• İmzalı Online Denklik Ön Başvuru Formu doldurulup 
imzalandıktan sonra denklik web platformuna yüklenmelidir.

• Diploma, transkript belgesinin asılları ve noter/Türk dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma 
eki (diploma supplement)” belgesinin aslı ve noter ya da 
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi. (diploma eki ibraz edemeyenler, yetkili 
kurumlardan bu durumu açıklayan belge getirmelidir.)

• İmzalı “Açık Rıza Beyanı”. Rıza beyanı talep edenin diploması 
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ile ilgili araştırmaya izin verdiğini belirten belgedir. Form 
başvurucu ya da vekili tarafından tam olarak doldurulup 
imzalanarak denklik web platformuna yüklenmelidir. 

• Kimlik fotokopisi
• Üniversite eğitimi süresince kullanılan pasaportların asılları 

veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının 
noter Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı suretleri

• İl emniyet müdürlüğünden alınmış ülkeye giriş-çıkış 
belgesinin aslı. (KKTC’de okuyanların KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel 
Müdürlüklerinden aynı belgeyi almaları gerekmektedir.)

• Çift uyrukluların öğrenim süresince okulun bulunduğu ülkede 
yaşadığına dair belge.

• Hazırlık eğitimi alanların başarı belgesi.
• Eczacılık fakültesinden mezun olanların Türkiye’de Eczacılar 

Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair 
Staj Belgesi.

• Mezun olunan üniversiteye başka bir üniversiteden transfer 
edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi 
aslı ve noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi.

• Bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteye bağlı olarak başka 
bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteden alınmış diplomalar 
için, varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş 
Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/ Türkiye Cumhuriyeti dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı 
altında kurulmuş üniversitelerden alınmış diplomalara ilgili 
üniversitenin faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca 
düzenlenmiş Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/Türk dış 

temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
• KKTC mezunlarından Türkiye’de lise okuyanlardan 

yükseköğrenime başladıkları yıl Yükseköğretim Kurulu 
ve ÖSYM tarafından Türkiye’de yükseköğrenime kabul 
ve yerleşme koşullarını belirleyen sınavdan alınan puan 
koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere 
muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
belge.

• ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan KKTC üniversitelerine ÖSYS baraj 
puanı ve özel yetenek sınav puanıyla giriş yapıp mezun olan 
Türk vatandaşları, üniversiteye kayıt esnasında ibraz ettikleri 
ÖSYS puanına dair belge getirmelidir.

• KKTC’deki üniversitelerin kendi yaptıkları sınav ve ilgili 
ülke vatandaşlık bağı çerçevesinde kayıt yaptıran KKTC 
vatandaşlarının (aynı zamanda T.C. vatandaşı olsalar dahi), 
ülkelerinden alacakları resmî vatandaşlık belgesini sunarak 
diploma denkliği başvurusu yapması gerekir.

• Başka bir ülkeden KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına 
ders transferi yoluyla geçiş yapan mezunların denklik 
başvuruları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve 
Denklik Yönetmeliği yanında Türkiye’de geçerli olan yatay 
ve dikey geçiş yönetmelikleri, usul ve esaslar çerçevesinde 
değerlendirmeye alınmaktadır.

• KKTC yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar KKTC 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Büyükelçiliği tarafından 
onaylanmış olmalıdır.

• Irak üniversitelerinden mezun olanların diploma ve 
transkriptleri renkli fotokopileri.

• Pakistan üniversitelerinden mezun olanların 
üniversitelerinden alacakları ücret teyit belgesi. (Bu 
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belge Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğine ya da YÖK’e 
gönderilmelidir.)

• Çin’deki üniversitelerden mezun olanların Çin Halk 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı akademik 
derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze (www.
cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak İngilizce olarak belge 
temin etmeleri ve YÖK’e göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca 
belge doğrulama ücretlerini yatırması gerekmektedir.

• Başvuruda istenen tüm belgelerin renkli fotokopisi.
• Başvuru ücretini ödeme belgesi.

 2.2.5.32. Türk ve KKTC Vatandaşları ile Çift Uyruklu Türk 
Vatandaşlarından Yüksek Lisans Denklik Başvurusunda Hangi 
Belgeler İstenmektedir?

• İmzalı Online Denklik Ön Başvuru Formu doldurulup 
imzalandıktan sonra denklik web platformuna yüklenmelidir.

• İmzalı “Açık Rıza Beyanı”. Rıza beyanı talep edenin diploması 
ile ilgili araştırmaya izin verdiğini belirten belgedir. Formu 
doldurulup imzalandıktan sonra denklik web platformuna 
yüklenmelidir. 

• Kimlik fotokopisi
• Yüksek lisans eğitimi süresince kullanılan pasaportların 

asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören 
sayfalarının noter Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı 
suretleri

• İl emniyet müdürlüğünden alınmış ülkeye giriş-çıkış 
belgesinin aslı. (KKTC’de okuyanların KKTC Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel 
Müdürlüklerinden aynı belgeyi almaları gerekmektedir.)

• Çift uyrukluların öğrenim süresince okulun bulunduğu ülkede 
yaşadığına dair belge.

• Lisans eğitimini Türkiye’de yapanlardan diploma aslı veya 
noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış sureti 
talep edilir.

• Lisans eğitimini yurtdışında yapanlardan YÖK tarafından 
verilmiş lisans denklik belgesi talep edilir. Hem lisans hem de 
yüksek lisans denkliğine başvuranlardan istenmez.

• Yüksek lisans diploması ve transkript asılları ve noter/Türk 
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için 
“diploma eki (diploma supplement)” belgesinin aslı ve 
noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi. (diploma eki ibraz edemeyenler, yetkili 
kurumlardan bu durumu açıklayan belge getirmelidir.)

• Mezun olunan üniversiteye başka bir üniversiteden transfer 
edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi 
aslı ve noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi.

• Bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteye bağlı olarak başka 
bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteden alınmış diplomalar 
için, varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş 
Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/ Türk dış temsilcilikleri 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı 
altında kurulmuş üniversitelerden alınmış diplomalara ilgili 
üniversitenin faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca 
düzenlenmiş Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/Türk dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Yüksek lisans tezinin biri basılı diğeri dijital ortamda iki adet 
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örneği.
• Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter/Türk Dış 

Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
• KKTC mezunlarının eğitime başladıkları yıla ait LES / ALES 

belgesi.
• KKTC yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar KKTC 

Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Büyükelçiliği tarafından 
onaylanmış olmalıdır.

• Başka bir ülkeden KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına 
ders transferi yoluyla geçiş yapan mezunların denklik 
başvuruları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve 
Denklik Yönetmeliği yanında Türkiye’de geçerli olan yatay 
ve dikey geçiş yönetmelikleri, usul ve esaslar çerçevesinde 
değerlendirmeye alınmaktadır.

• KKTC’deki üniversitelerin kendi yaptıkları sınav ve ilgili 
ülke vatandaşlık bağı çerçevesinde kayıt yaptıran KKTC 
vatandaşlarının (aynı zamanda T.C. vatandaşı olsalar dahi), 
ülkelerinden alacakları resmî vatandaşlık belgesini sunarak 
diploma denkliği başvurusu yapması gerekir.

• Başvuruda istenen tüm belgelerin renkli fotokopisi.
• Başvuru ücretini ödeme belgesi.

 Örnek Belgeler:
 
 Genelbaşvuru dilekçe örneği :
 https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Denklik_Birimi_
Genel_Dilekce_Ornegi1.pdf

 Yüksek öğrenim kurumları tanıma dilekçe örneği:
 https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Okul_Tanima%20

Dilekce%20Örnegi_28.02.2018.pdf

 2.2.5.33. Yabancıların Ön Lisans/Lisans Denklik 
Başvurularında Gerekli Belgeler

• http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-
basvuru-form linkinden başvuru yapılmaktadır.

• İmzalı Online Denklik Ön Başvuru Formu doldurulup 
imzalandıktan sonra denklik web platformuna yüklenmelidir.

• İmzalı “Açık Rıza Beyanı”. Rıza beyanı talep edenin diploması 
ile ilgili araştırmaya izin verdiğini belirten belgedir. Form 
başvurucu ya da vekili tarafından tam olarak doldurulup 
imzalanarak denklik web platformuna yüklenmelidir. Rıza 
beyan formu için : https://denklik.yok.gov.tr/Documents/
riza_beyani.pdf

• Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
diplomalarına mezuniyet tanıma veya diploma denklik 
belgesi başvurusunda bulunmalarının gerekçesini gösteren 
yazılı beyanları.

• Kendi ülkesince verilmiş kimlik belgesinin ya da pasaportun 
kimlik bilgilerini içeren sayfa fotokopisi. (Başvuru esnasında 
aslı da istenir.)

• Diploma, transkript belgelerinin asılları ve noter/Türk dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma 
eki (diploma supplement)” belgesinin aslı ve noter ya da 
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi. (diploma eki ibraz edemeyenler, yetkili 
kurumlardan bu durumu açıklayan belge getirmelidir.)

• Mezun olunan üniversiteye başka bir üniversiteden transfer 
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edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi 
aslı ve noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi.

• Bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteye bağlı olarak başka 
bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteden alınmış diplomalar 
için, varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş 
Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/ Türkiye Cumhuriyeti dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı 
altında kurulmuş üniversitelerden alınmış diplomalara ilgili 
üniversitenin faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca 
düzenlenmiş Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/Türk dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Çift uyrukluların öğrenim süresince okulun bulunduğu ülkede 
yaşadığına dair belge.

• Lisans eğitimi süresince kullanılan pasaportların asılları veya 
giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının 
noter Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı suretleri.

• KKTC yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar KKTC 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Büyükelçiliği tarafından 
onaylanmış olmalıdır.

• Başvuruda istenen tüm belgelerin renkli fotokopisi.
• Başvuru ücretini ödeme belgesi.

 2.2.5.34.  Yabancı Öğrencilerden Yüksek Lisans Denklik 
Başvurusunda Hangi Belgeler İstenmektedir?

• http://denklikbasvuru.yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-
basvuru-form linkinden başvuru yapılmaktadır.

• İmzalı Online Denklik Ön Başvuru Formu doldurulup 

imzalandıktan sonra denklik web platformuna yüklenmelidir.
• İmzalı “Açık Rıza Beyanı”. Rıza beyanı talep edenin diploması 

ile ilgili araştırmaya izin verdiğini belirten belgedir. Form 
başvurucu ya da vekili tarafından tam olarak doldurulup 
imzalanarak denklik web platformuna yüklenmelidir.Rıza 
Beyan Formu için : https://denklik.yok.gov.tr/Documents/
riza_beyani.pdf

• Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
diplomalarına mezuniyet tanıma veya diploma denklik 
belgesi başvurusunda bulunmalarının gerekçesini gösteren 
yazılı beyanları.

• Kendi ülkesince verilmiş kimlik belgesinin ya da pasaportun 
kimlik bilgilerini içeren sayfa fotokopisi. (Başvuru esnasında 
aslı da istenir.)

• Yüksek lisans eğitimi süresince kullanılan pasaportların 
asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören 
sayfalarının noter Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı 
suretleri

• Lisans eğitimini Türkiye’de yapanlardan diploma aslı veya 
noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış sureti 
talep edilir.

• Lisans eğitimini yurtdışında yapanlardan YÖK tarafından 
verilmiş lisans denklik belgesi talep edilir.

• Yüksek lisans diploması ve transkript asılları ve noter/Türk 
dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için 
“diploma eki (diploma supplement)” belgesinin aslı ve 
noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi. (diploma eki ibraz edemeyenler, yetkili 
kurumlardan bu durumu açıklayan belge getirmelidir.)
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• Çift uyrukluların öğrenim süresince okulun bulunduğu ülkede 
yaşadığına dair belge.

• Yüksek lisans eğitimi süresince kullanılan pasaportların 
asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören 
sayfalarının noter Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı 
suretleri.

• Mezun olunan üniversiteye başka bir üniversiteden transfer 
edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi 
aslı ve noter/Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış 
Türkçe tercümesi.

• Bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteye bağlı olarak başka 
bir ülkede faaliyet gösteren üniversiteden alınmış diplomalar 
için, varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş 
Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/ Türk dış temsilcilikleri 
tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı 
altında kurulmuş üniversitelerden alınmış diplomalara ilgili 
üniversitenin faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca 
düzenlenmiş Tanıma/Denklik Belgesi aslı ve noter/Türk dış 
temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

• Yüksek lisans tezinin biri basılı diğeri dijital ortamda iki adet 
örneği.

• Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter/Türk Dış 
Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

• KKTC yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar KKTC 
Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Büyükelçiliği tarafından 
onaylanmış olmalıdır.

• Başvuruda istenen tüm belgelerin renkli fotokopisi.
• Başvuru ücretini ödeme belgesi.

 Örnek Belgeler

 Genel başvuru dilekçe örneği :
 https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Denklik_Birimi_
Genel_Dilekce_Ornegi1.pdf

 Yüksek öğrenim kurumları tanıma dilekçe örneği:
 https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Okul_Tanima%20
Dilekce%20Örnegi_28.02.2018.pdf

 2.2.5.35.  Denklik Başvurusu için Ne Yapmalıyım?

 Denklik talebi bulunacak kişi ya da resmi vekili e-Devlet 
(https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu) ya da YÖK 
web adresi (https://denklik.yok.gov.tr/) üzerinden online başvuru 
yapmalıdır. Online başvuruda oluşturulan randevu tarih ve 
saatinde (15 iş günü içinde) e-Devlet denklik sistemine yüklediği 
belgelerin asılları ve noter tasdikli nüshalarıyla (diploma, diploma 
eki ve transkript için ApostilŞerhi istenebilir) YÖK Denklik birimine 
başvurmalıdır. (Belgelerin asılları kontrol için talep edilmekte ve 
aynı gün iade edilmektedir.)

 Denklik başvuru süreci ve sonuçları https://www.turkiye.
gov.tr/yok-denklik-basvurusu-sorgulama adresi üzerinden 
yapılmaktadır.

 2.2.5.36.  Denklik Başvurusu Ücretli midir?

 Evet. Ücreti yıllara göre değişmektedir. http://denklik.yok.
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gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 2.2.5.37.  Denklik İşlemleri için Ücret Yatırırken 
Açıklama Kısmına Ne Yazılmalıdır?

 “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılır.

 2.2.5.38.  Denklik Ücreti Nereye Yatırılmaktadır?

 YÖK Denklik Banka Hesabı T.C. Ziraat Bankası AŞ, IBAN: 
TR130001002533053864195033. Denklik ücreti yatırılırken 
transfer açıklama kısmına “lisans denklik, yüksek lisans denklik 
veya doktora denklik” şeklinde açıklama yazılmalıdır.

 2.2.5.39.  YU Kimlik Numarası Olan Yabancı Öğrenciler 
için Denklik Ücreti Yatırmada Bir Farklılık Var mı?

 YU numarası olanlar “Ziraat Bankası Ankara Kamu 
Girişimcilik Şubesi” hesabına bizzat veya resmî vekili aracılığıyla 
ücret yatırabilirler.

 2.2.5.40.  YU Kimlik Numarası Olmayan Yabancı 
Öğrenciler için Denklik Ücreti Yatırmada Bir Farklılık Var mı?

 Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 
Cad. No: 7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya resmî vekili 
aracılığıyla ücret yatırabilirler.

 2.2.5.41.  Denklik Başvurusu Reddedildiğinde ya da 
İade Edildiğinde Yatırılan Ücret Geri Alınabilir mi?

 Hayır, denklik başvurusu reddedildiğinde ya da iade 
edildiğinde yatırılan ücret geri alınamaz.

 2.2.5.42.  Hangi Koşullarda Doğrudan Denklik Kararı 
Verilir?

• Doğrudan denklik kararı için öncelikle mezun olunan bölümün 
Türk yükseköğretim sisteminde eş değeri olması gerekir.

• Denklik başvurusu yapan kişinin üniversite eğitimine başladığı 
yıl  Academic Ranking of World University (ARWU), CWTS 
Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University 
Rankings, Times Higher Education World University Ranking, 
University Ranking by Academic Performance (URAP) 
sıralandırma sisteminde yer alan ilk 1.000 üniversite arasında 
yer alması gerekir.

• YÖK’ün kabul ettiği uluslararası kuruluşlar tarafından akredite 
edilen programlardan alınmış diploma olması gerekir.

• ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurt dışı üniversitelerinde 
öğrenim görmüş olmak veya bu programlara kayıt olan en 
son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl kayıt olup öğrenim 
görerek mezun olmak.

• İlk 1000 sıralamasına giren ve akreditasyonu YÖK tarafından 
kabul edilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/
yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu 
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlara ait diploma 
olması gerekir.

• Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde 
ÖSYM’nin yükseköğretime geçiş için aradığı asgari şartları 
karşılamış olan ve ÖSYM kılavuzunda yer bulan yükseköğretim 
kurumlarına ders transferi / yatay geçiş yoluyla geçip 
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öğreniminin en az %70’ini bu üniversitelerde tamamlanan 
diploma olması gerekir.

• YÖK tarafından uygunluğu anlaşılan, ancak mezun olunan 
programın yükseköğretim kurumu ve programları dışında 
kalan programlardan alınan diplomalara; Türk yükseköğretim 
sistemindeki eş değer programa göre temel öğrenim 
kazanımları, teorik ve uygulamalı dersler staj ve projeler 
bakımından yeterliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya 
Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim 
kurumlarının görüşleri dikkate alınarak kabul edilmiş olması 
gerekir.

• Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı 
veya benzeri Türk yükseköğretim sisteminde bulunmuyor 
ise diğer şartların sağlanması hâlinde, Bilim Alanı Danışma 
Komisyonunun incelemesinden ve görüş oluşturmasından 
sonra, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim 
sistemine eş değer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans, tezli 
yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik 
kararı Kurulda karara bağlanır.

• Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin 
Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye (Lizbon Sözleşmesi) taraf 
olan ülkelerden, meslek icrasına izin veren alanlar dışında 
kalan programlardan mezun olan başvuru sahiplerinin, 
Yönetmelikte geçen diğer şartları sağlamaları ve ilgili program 
ve derecenin Türkiye’de karşılığı olması ve ülkemizde ilgili 
program ve derecede gerekli olan asgari eğitim süresi ve 
asgari krediyi sağlamaları durumunda SYBS işlemlerine tabi 
tutulmaksızın doğrudan denklik kararı alınmasına ilişkin Daire 
Başkanlığınca hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun 
görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır.
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*Diploma Denklik Süreçleri

2.2.5.43.  Denklik Hakkında Sık Sorulan Sorular

Soru: Denklik başvurusu için randevu saatinde Yükseköğretim 
Kurulunda bulunmak zorunlu mudur?
Cevap: Evet. Ancak sıranız önünüzdeki adayların durumuna göre 
gecikebilir.



Soru: Okul Tanıma Belgesi almak ya da dilekçe vermek için 
randevu almaya gerek var mıdır?
Cevap: Hayır.

Soru: Başvurunun hangi aşamada olduğu nasıl takip edilebilir?
Cevap: Başvurunun yapılmış olduğu e-Devlet online sistem 
üzerinden takip edilebilir.

Soru: Başvuru hakkında YDS kararı alınması durumunda bu 
sınavın muadili olan sınavlar nelerdir?
Cevap: ÖSYM’nin güncel Yabancı Dil Sınavı (YDS) Eşdeğerlilikleri 
tablosuna bakılmalıdır.

Soru: Çift uyruklular için denklik başvurusunda istenen öğrenim 
görülen ülkeye ait oturma izninin alternatifi var mıdır?
Cevap: Çift uyruklu başvurucular öğrenim süresince öğrenim 
görülen ülkede ikamet ettiğini gösterir belge sunmalıdır. İkamet 
adresi, kira sözleşmeleri, fatura bilgileri vb.

Soru: Denklik için ‘Yeniden İnceleme’ talebinde bulunulabilir mi?
Cevap: Evet. Bir dilekçe ve başvuru ücreti dekontu ile yapılabilir.

Soru: Başvurucu talebi e-Devlet’te “EKSİK EVRAKTA” ikazı 
veriyorsa ne yapmalıdır?
Cevap: Başvurucunun belgelerinde eksiklik olursa, tamamlaması 
için 30 gün süre verildiği kendisine bildirilir.

Soru: KKTC’de yüksek lisans programları denkliğe tabi midir?
Cevap: Evet.

Soru: Diploma Denklik Belgesi ne zaman teslim alınabilir?
Cevap: Denklik veya mezuniyet belgesi hazır olduğunda ilgiliye 
tebligat gönderilir Denklik belgesini başvurucu ya da resmî vekili 
YÖK Denklik Daire Başkanlığından teslim alır.

Soru: Diploma Denklik Belgesini kaybedenlere yenisi verilir mi?
Cevap: Hayır. Sadece denklik durumunu bildiren yazı verilir. 
Bunun için ulusal gazeteye kayıp ilanı verilmesi, YÖK’e bu ilan, 
belge talebi ve harç ücreti yatırılmalıdır.

Soru: AKTS (ECTS) nedir?
Cevap: Avrupa Kredi Transfer Sistemi; Öğrencinin; teorik ders, 
uygulama, bireysel çalışma, sınavlar, vb. her bir faaliyette 25-30 
saat çalışma yükünün karşılığı 1 AKTS olarak kabul edilmektedir.

Soru: Apostil nedir?
Cevap: Uluslararası tasdik sistemidir.

Soru: Açık öğretim nedir?
Cevap: Yüz yüze iletişim gerektirmeyen eğitim ve öğretimdir.

Soru: Dışarıdan eğitim nedir?
Cevap: Sadece sınavlara katılmayı gerektiren eğitimdir.
 
 2.2.5.44.  Denklik ile İlgili Faydalı Linkler

• Denklik başvurusu için: https://denklik.yok.gov.tr adresini 
ziyaret ediniz.

• Kimlik Numarası olan Türk ve yabancı başvuru 
sahipleriyurtdışı diploma denklik ön başvuru işlemi için: 
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https://www.turkiye.gov.tr/yok-denklik-basvurusu
• Kimlik Numarası olmayan -yabancı- başvuru sahipleriyurtdışı 

diploma denklik ön başvuru işlemi için: http://denklikbasvuru.
yok.gov.tr/denklik/yu-denklik-basvuru-form

• Türk vatandaşlarının ön lisans ve lisans denklik başvurusu 
için gerekli belge bilgileri: https://denklik.yok.gov.tr/tc-
onlisans-lisans

• Türk vatandaşı olmayanların ön lisans ve lisans denklik 
başvurusu için gerekli belge bilgileri: https://denklik.yok.gov.
tr/yu-onlisans-lisans

• Türk vatandaşlarının yüksek lisans denklik başvurusu 
için gerekli belge bilgileri: https://denklik.yok.gov.tr/tc-
yukseklisans

• Türk vatandaşı olmayanların yüksek lisans denklik 
başvurusu için gerekli belge bilgileri: https://denklik.yok.gov.
tr/yu-yukseklisans

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerden mezun 
olan başvuru sahipleri için gerekli belge bilgileri: https://
denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru

• Ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler 
için tanıma ve denklik başvuru belge bilgileri: https://denklik.
yok.gov.tr/multeciler

• Tıp doktorluğu için bilgi notu: https://denklik.yok.gov.tr/
Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=68

2.2.6. Yurt Dışındaki Türk Öğrenciler için Burs İmkanları

 2.2.6.1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursları

 Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler, T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı burs imkânlarından yararlanabilirler.

 Yurt dışındaki Türk öğrenciler bursları ile ilgili işlemleri 
nereden yapabilir?

• https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2518/2391/E-Hizmetler.
aspx sayfasındaki Yurtdışı Kredi/Burs Ödeme Sorgu 
Ekranından öğrenebilir.

• Türk öğrenciler ülkelere göre ne kadar burs alacaklarını nasıl 
öğrenebilir?

• https ://kygm.gsb.gov.tr/Publ ic/Edit/ images/KYK/
KrediBursHizmetleri/2018-2019.pdf sayfasında ülkelere 
göre burs miktarları ₺ olarak belirtilmiştir.

• Durumunda değişiklik olan Türk öğrenciler ne yapmalıdır?
• Okuldan ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma, mezun olma, 

başka bir bölüme veya üniversiteye nakil olma, kayıt 
yenilememe vb. durumlar 30 gün içinde bir dilekçe ve durumu 
gösteren belge ile “YURTKUR, Söğütözü Mah. 2176. Sok. No.: 
25 Çankaya-ANKARA” adresine gönderilmelidir.

 Yurtdışında okuyan Türk öğrencilerin burs 
başvurularında öncelikli öğrenciler kimlerdir?

• Bekar şehitlerin kardeşi, evli şehitlerin çocuğu ve gazi çocukları 
(İstenen belge: SGK, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı gibi kurumlardan durumu gösteren belge)

• %40 ve üzeri engelli Sağlık Kurulu Raporu olanlar (Rapor, T.C. 
Sağlık Bakanlığı Ulusal Engelliler Veri Bankasına işlenmiş 
olacak)

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar (Nüfus kayıt belgesi)
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• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait 
yetiştirme yurdunda iken liseyi bitirenler (Bakanlıktan / İl 
Müdürlüklerinden durumu gösteren belge)

• Darüşşafaka Lisesi mezunları (Okuldan alınacak belge)
• “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör milli yükseköğretim 

öğrencilerinden Spor Genel Müdürlüğü tarafından milliliği 
teyit edilen öğrenciler (Doping raporu çıkanlar hariç.) (Milli 
futbolcular Türkiye Futbol Federasyonundan, milli sporcunlar, 
Gençlik ve Spor Bakanlığından durumu gösterir belge gerekir.)

 Burstan faydalanamayacak Türk öğrenciler kimlerdir?

• Başka kurum ve kuruluşlardan nakdi yardım, kredi ve burs 
alanlar,

• Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığından yükseköğrenim 
bursu veya öğrenim kredisi almış olanlar,

• Uyum, hazırlık ve dil kursuna gidenler (Üniversite dil hazırlık 
sınıfı ve ön hazırlık sınıfı hariç),

• Hazırlık okuyan yüksek lisans öğrencileri (hazırlık aşamasında 
burs almaz)

• Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına 
gidenler

• Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen çift diplomaya 
yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP, 
SUNY) okuyan öğrenciler.

• Yurt dışında staj yapanlar
• Açık ve Uzaktan eğitim öğrencileri
• Sabıkası bulunanlar (taksirli suçlar hariç),
• Yükseköğretim Kurulunun tanımadığı bir üniversitede 

okuyanlar,

• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt 
dışında öğrenim görenler,

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,
• Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmakta iken ( yurt içi ve yurt 

dışı) “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alanlar,
• Yabancı öğrenciler
• Bursa başvurduğu tarihte yıl kaybı olanlar ve okulu uzatanlar 

(sınıf tekrarı vb.).

 Yurtdışında okuyan Türk öğrencilerin kredi ve bursu 
hangi durumlarda kesilir?

• Öğrencinin okulu bırakması (sağlık gerekçesi dahil), ara 
vermesi, atılması, kayıt yenilememesi/dondurması, izin 
alması veya geçici olarak uzaklaştırılması halinde hem bursu 
hem de kredisi

• Okuduğu okulu kapatılanların bursu ve kredisi kesilir.
• Yeni bir üniversite/bölüme geçenlerden eski okullarında bir 

yıl başarısız olan ya da bir yıl ara verenlerin bursu ve kredisi 
kesilir.

• Üniversite/bölüm değişikliği halinde kredi kesilir
• Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması veya pirimi 

yatırılması halinde kredisi kesilir.
• Kesin hükümle (Yargıtay onaması ile) mahkûm olması 

durumunda bursu ve kredisi kesilir.
• KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alanların bursu ve 

kredisi kesilir.
• Öğrenciler her Ağustos-Ekim ayları arasında okullarından 

bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir “Başarı Tanıtım Belgesi” 
alarak burs aldığı kurumu bilgilendirmek zorundadır. Ekim 
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ayı sonuna kadar durumunu bildirmeyen veya başarısız olan 
öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülür. Öğrenciye 
bir daha burs verilmez, kredi almaya devam edebilir.

• Türkiye’de almış olduğu burs öncelikli değil de değerlendirme 
soncu burs almış ise yurt dışına nakil giden önceliksiz 
öğrencilerin bursu kesilir.

 Geri Ödeme: Öğrencinin üniversiteden ilişiğinin kesildiği 
tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar 
sürede aylık taksitlerle ödeme başlar

 Dikey geçiş yapan burslu öğlencilerin bursları devam 
eder. Ön lisans programından ara vermeden lisans programına 
geçen öncelikli burs öğrencilerinin bursluluğu devam eder. 
Müracaat eden diğer öğrenciler de öğrenim kredisinden 
yararlanabilir.

 Engelli öğrenci: Burs/öğrenim kredisi talep eden engelli 
öğrencilerden %40 ve üzeri engelli olanlar T.C. Sağlık Bakanlığı 
Ulusal Engelliler Veri Bankasına raporlarını kayıt ettirmelidir.

 2.2.6.2. Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim (YLSY)

 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla 
Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) nedir?

 Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş 
insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet 
karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı 

lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

 YLSY’nin amacı nedir?

 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini 
gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek 
üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile 
kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını 
karşılamaktır.

 YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

 YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora 
ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler 
adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları 
adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini 
tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim 
görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi 
görebilirler.)

 Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş 
sayılır mı?

 Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin 
yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) 
geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında 
azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve 
derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 
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 Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

 Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda; 

 a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar, 
 b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki 
katı kadar süre mecburi hizmetle yükümlü olurlar. 

 Hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

 YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm 
ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek 
ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir.

 Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi 
görülebilir?

 Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve 
YÖK’ün kabul ettiği Times HigherEducation, AcademicRanking 
of World Universities (Shanghai), QS World UniversityRankings-
Top Universities ve UniversityRankingbyAcademicPerformance 
(URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az 
birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 
(beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir. 

 Başvuru şartları nelerdir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
• En az lisans mezunu olmak, 
• Lisans mezuniyet notu en az “4 üzerinden 2.50” (4’lük 

sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan 
adaylar için “100 üzerinden 65,00”) veya daha yukarı olmak,

• 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve 
daha sonraki yıllarda doğmuş olmak), 

• ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın 
açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul 
edilmektedir.), 

• Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama 
cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak, 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten 
muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda 
bulunmak), 

• Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin 
her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara 
yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir). 

 NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir. 
10. Hangi sistemde düzenlenmiş transkriptle başvurulabilir? 
Adaylar 4’lük ya da 100’lük sistemde düzenlenmiş transkriptlerle 
başvurularını yapabilirler. 4’lük sistemde düzenlenmiş 
transkriptle başvuran adayların lisans mezuniyet notları, 100’lük 
sisteme YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki 
Karşılıkları” tablosuna göre ÖSYM tarafından çevrilir. 

 Başvurular nasıl yapılır?

 Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM 
sistemi üzerinden başvurularını yaparlar (ALES puanları, 
sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli 
kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç 
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katı kadar aday, ALES puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından 
sözlü sınava çağrılır. (Bu aşamada adaylar, sözlü sınavına girmek 
istedikleri lisansüstü öğrenim grubu tercihi yaparlar.) Başarı 
ölçütü olarak; ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve 
lisans mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen 
YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar tercih yapma hakkı kazanırlar. 
Başvurular ve gerekli bilgiler www.yyegm.meb.gov.tr adresinde 
ilan edilir. 

 Bursların takibi için REBUS adlı online bir platform 
bulunmaktadır. 

 Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

 a. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde 
başvuranların,
 b. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,
 c. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,
 d. 1416 sayılı Kanun kapsamında;
 e. Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,
 f. Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini 
başarıyla tamamlamış
olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş 
olanların,
 
 Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların 
başvuruları geçeriz sayılır.

 

Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

•  Adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı 
aday arasına girdikleri Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü 
sınava girerler. Sözlü sınavda adaylar, 

• Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
• Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme 

gücü, 
• İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, 
• Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
• Akademik çalışmalara yatkınlığı yönlerinden Bakanlık 

personeli ve akademisyenlerden müteşekkil sözlü sınav 
komisyonları tarafından değerlendirilir. 

 Birden fazla lisansüstü öğrenim grubunda sözlü sınava 
girilebilir mi?

 Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü 
sınava giremezler, sadece ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü 
sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına 
girebilirler. 

 Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

 Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü 
sınav puanının %40’ı ve lisans mezuniyet notunun %20’sinin 
hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar 
kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında 
öğrenim görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya 
hak kazanırlar. Adaylar YLSY puanı üstünlüğü ve tercihleri 
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doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler. 

 Adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılabilir 
mi?

 Adayların yerleştikleri tamamlandıktan sonra adına 
öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılamaz. Herhangi bir 
kontenjana yerleşen adayların, boş kalan kurum kontenjanlarına 
yerleştirilmesi mümkün değildir. 

 Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılır mı?

 Yerleştirme işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara 
–Bakanlık gerekli görürse- ek yerleştirme yapılabilir. Ek 
yerleştirme işlemlerine, YLSY puanı 70 olup ilk aşamada herhangi 
bir kontenjana yerleşmemiş olan adaylar başvurabilirler. 

 Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan 
istenen belgeler nelerdir?

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, 
Bakanlıkça istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim ettikten sonra 
resmi bursluluk hakkı kazanırlar. İstenen belgeler: 

• Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması, 
• Not döküm çizelgesi / Transkript, 
• Yüklenme ve kefalet senedi, 
• Kefillerin nüfus kayıt örneği, 
• Kefillerin çalışma belgesi, 
• Sağlık kurulu raporu, 

• Vesikalık fotoğraf, 
• Askerlik durum belgesi, 
• Yerleştirme sonuç belgesi. 

Not: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

 Lisans mezunuyum doğrudan doktora öğrenimi 
görebilir miyim?

 Yurt dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması 
halinde doğrudan doktora öğrenimi görülebilir.

 Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

 Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı 
dil puanına sahip olmayan öğrenciler -istemeleri halinde- yurt 
içi veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen dil kurslarına 
katılabilirler. Kurslar, 

• Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli, 
• Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli, 
• Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 

(on iki) ay süreli olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas 
öğrenim (yüksek lisans/doktora) için üniversitelerin istediği 
yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar 
resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

Not: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile 
belirlenir.

253252

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 B

ur
s 

İm
ka

nl
ar

ı

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 B

ur
s 

İm
ka

nl
ar

ı



 Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

 Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen 
aylık burs olup 1.000₺ olarak ödenmektedir. Burs miktarı Millî 
Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile 
belirlenmektedir.

 Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

 Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri 
boyunca ödenen aylık burs olup ülkelere göre değişiklik 
göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve 
Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir. Burs miktarları için: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220526-5.
htm

 YLSY hangi mali destekleri kapsar?

 Okul ücreti, aylık burs desteği, sağlık giderleri, ulaşım 
giderleri, yabancı dil sınav ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi 
destekleri kapsar. 

 Yüksek lisans ve doktora kabul belgesi nasıl alınır?

 Kabul belgeleri, öğrenciler tarafından ya da öğrenciler 
adına aracı kurumlar tarafından alınabilir.

 Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

 Öğrenime başlanınca okula başlama tarihinin vakit 

kaybedilmeden ilgili yurt dışı temsilciliğine bildirilmesi gerekir. 
Burs ödemelerinde ve Milli Savunma Bakanlığına askerlik sevk 
tehirlerinin tekliflerinde bu tarih esas alınır.

 Dil öğrenimimi bitirdim ve esas öğrenim (yüksek lisans/
doktora) için kabul alamadım. Ne yapmalıyım?

 Öğrencilerin bu durumu Bakanlığımıza bildirmesi halinde 
öğrencilere kabul almalarına imkân vermek için 2 döneme kadar 
aylıksız izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre bir dönem daha 
Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşça 
uzatılabilir.

 Dil öğrenimimi tamamladım yüksek lisans/doktora 
öğrenimime başladım, ne yapmalıyım?

 Kabul alıp öğrenime başlayınca okula başlama tarihinin ve 
öğrenim plan taslağının Ataşelik/Müşavirlik ya da Konsolosluklar 
aracılığıyla geciktirilmeden Bakanlığımıza bildirilmesi gerekir. 
Burs ödemelerinde ve askerlik tehir işlemlerinde sorunlarla 
karşılaşılmaması için esas öğrenime başlama tarihinin bildirilmesi 
ve öğrenim planının gönderilmesi gerekir.

 Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi 
istiyor, Ne yapmalıyım?

 Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri 
dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için en 
fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi 
öğrenimi için izin verilebilir. Ancak izin verilebilmesi için öğrenime 
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başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine 
bildirilmesi ve onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre 
içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya telafi öğrenimleri, kullanılan 
öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve ayrıca 
herhangi bir süre verilmez.

 Bulunduğum ülkeyi/okulu/alanı zorunlu durumlarda 
değiştirmem mümkün müdür?

 Evet, öğrenim görülen yerdeki Ataşelik/Müşavirlik/
Konsoloslukların uygun görmesi halinde Bakanlığımıza teklif 
edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü kurum/üniversitenin 
izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı 
olmaması esastır. Ancak zorunlu görüldüğü hallerde en fazla iki 
dönemlik kayba izin verilebilir.

 Öğrenim sürelerim ne kadardır?

 Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise 
en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora 
öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir. Fakat bu 
durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık 
gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 
yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

 Öğrenimimi normal süreler içinde bitiremedim ne 
yapmam gerekir?

 Yurt dışı dil eğitimi için 6 ay resmi-burslu, yüksek lisans 
için 6 ay resmi-burslu 6 ay resmi-burssuz, doktora için ise 1 yıl 

resmi-burslu 1 yıl resmi-burssuz süre uzatımı verilebilir. Süre 
uzatımları öğrencinin isteği üzerine Bakanlıkça gerekli mazerete 
dayandırılması halinde verilebilir.

 Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için 
hangi şartı sağlamam gerekir?

 Bakanlığımız tarafından resmi-burslu statüde doktora 
izni verilebilmesi için yüksek lisans yaparken 6 aydan fazla süre 
uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre uzatımı alan 
öğrenciler resmi-burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. 
Ancak bu öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak 
koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini 
karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak 
sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak 
suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.

 Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve 
doktoraya başlamak için ne yapmam gerekiyor?

 Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin 
Bakanlığımıza gönderilmiş olması, Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul 
ettiği listelerdeki (Times Higher Education, Academic Ranking of 
World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top  
Universities ve University Ranking by Academic Performance 
(URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 
3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) 
içerisinde bulunması gerekmektedir.) üniversitelerden birinden 
doktora için kabul almış olmak ve doktora için ek yüklenme ve 
ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. [2014 yılından 
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itibaren bütünleşik senet (yüksek lisans ve doktora) uygulamasına 
geçildiğinden bütünleşik senet yapan öğrencilerin ek yüklenme 
ve ek kefaletname senedi düzenlemeleri gerekmemektedir.]

 Ne kadar süre izin hakkım var?

 Her takvim yılında 2 aya kadar izin alan öğrencilerin 
bursları yurt dışı bareminden 2 aydan sonraki izinler için de yurt 
içi bareminden düzenlenir.

 Türkiye’de tez çalışması yapabilir miyim?

 Tez konusunun Türkiye ile ilgili olması ve gerekli 
dokümanların mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda 
gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını 
çalışma tarihinden iki ay önceden Ataşelik/Müşavirlik/
Konsolosluklara sunan öğrenciler, Bakanlıkça izin verilmesi 
halinde çalışmalarını Türkiye’de yapabilirler.

 Bakanlık hastane giderlerimi karşılar mı?

 Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza 
dilekçe vermeniz halinde 1416 sayılı Kanun kapsamında resmi 
burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ‘’İlgili Makam’’ yazısı alabilir 
ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz.

 Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

 Öğrencilerin Bakanlığımıza dilekçe vermeleri halinde, 
öğrencilere öğrenim seviyelerine göre ‘’İlgili Makam’’ yazısı verilir. 

Öğrenciler bu belgeyle pasaport sürelerini harç bedeli ödemeden 
uzatabilirler.

 Öğrenimimi bitirdim yurt dışında staj yapabilir miyim?

 Belgelendirilmesi halinde 1 yılı geçmemek üzere 
uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesinde 
yeni teknolojilerle ilgili resmi-burssuz statüde çalışma yapılabilir.

 Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız 
burs almaktayım öğrenimime resmi-burslu-statüde devam 
edebilir miyim?

 Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan 
öğrencilerimiz istemeleri halinde resmi burslu statüde 
öğrenimlerine devam edebilir ya da resmi-burssuz statüye de 
geçebilirler.

 Yurt dışında alınan doktora derecelerinin denkliği nasıl 
değerlendirilir?

 Yurt dışında alınan doktora derecelerinin Türkiye’de 
yapılan doktoraya eşdeğer sayılmasına ilişkin işlemler, öğrenim 
tamamlandıktan sonra Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı 
tarafından yapılır.

 Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle 
tamamlanması gerekir?
 
 Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler adına öğrenim 
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görenlerin öğrenimlerini doktora derecesiyle, diğer kamu 
kurumları adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini yüksek lisans 
derecesiyle tamamlamaları gerekir. Kamu kurumları adına 
öğrenim görenlerin doktora öğrenimi görmeleri kurumlarının izni 
ile mümkün olabilmektedir.

 Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi 
kadrolara atama yapılır?

 Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla 
tamamlayan öğrenciler adına yurt dışına gönderildikleri 
kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, 
mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, 
kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara 
atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY 
Kılavuzlarında ilan edilir.

 Ne kadar sürede görev talebinde bulunmak gerekir?

 Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan 
sonra en geç iki ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev 
talebinde bulunmaları gerekir. 

 Kadrolara atanma ne kadar sürede yapılır?

 Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan 
sonra en geç üç ay içerisinde yapılır. Atamalar yapılana kadar, 
öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının yarısı kadar 
burs ödenir.

 Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik 
kesilir mi?

 Yurt dışında adına öğrenim görülen kurumda mecburi 
hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilmez.

 Hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?

 Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için 
öğrenci adına harcama yapılmış olması gerekir. Öğrenimlerini 
gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle tamamlamayanlar, 
öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra 
yasal sürede görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna 
uygun teklif edilen göreve başlamayanlar, yüklenme/taahhüt 
senetlerindeki hükümlere uymayanlar, mecburi hizmetlerini 
tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet 
memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden 
dolayı öğrencilikle ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri 
uygulanır.

 2.2.6.3. Jean Monnet Bursu

 Jean Monnet Burs Programı, T.C. Hükûmeti ve 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde 
yürütülmektedir. Bursiyerlere 3 ile 12 ay boyunca Avrupa Birliği 
üyesiülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteyeeşdeğer 
bir kuruluştaaraştırma veya lisans üstü eğitim yapma hakkı 
tanınmaktadır. Burs ile ilgili detayları bilgileri https://www.
jeanmonnet.org.tr/tr-tr/ linkinden edinebilirsiniz.
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 Burs Kapsamı

 Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
uyum süreci ve Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili konularda 
gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bu 
kapsamda aşağıda sıralanan alanlarda yapılacak çalışmalar için 
burs verilmektedir:

• Malların Serbest Dolaşımı
• İşçilerin Serbest Dolaşımı
• İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
• Sermayenin Serbest Dolaşımı
• Kamu Alımları
• Şirketler Hukuku
• Fikri Mülkiyet Hukuku
• Rekabet Politikası
• Mali Hizmetler
• Bilgi Toplumu ve Medya
• Tarım ve Kırsal Kalkınma
• Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
• Balıkçılık
• Taşımacılık Politikası
• Enerji
• Vergilendirme
• Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
• İstatistik
• Sosyal Politika ve İstihdam
• İşletmeler ve Sanayi Politikası
• Trans-Avrupa Şebekeleri
• Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

• Yargı ve Temel Haklar
• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
• Bilim ve Araştırma 
• Eğitim ve Kültür
• Çevre
• Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
• Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
• Mali Kontrol
• Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
 
 Kimler Başvurabilir?

• Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları
• Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü 

(yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
• Türkiye’deki üniversitelerin akademik veya idari personelleri 
• Türkiye’deki özel sektör ve STK çalışanları

 Burs Miktarı

• Okul ücreti (Okul ücretinin 20.000 Euro’ya kadar olan bölümü),
• Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel 

ulaşım, kültürel faaliyetler vb.) Tabloda ülkelere göre aylık 
yaşam ödeneği ücretleri belirtilmiştir.

Ev Sahibi Ülke Aylık Yaşam Ödeneği (€)
Almanya 1300
Avusturya 1400
Belçika 1400

263262

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 B

ur
s 

İm
ka

nl
ar

ı

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 B

ur
s 

İm
ka

nl
ar

ı



Birleşik Krallık 1550
Bulgaristan 600
Çekya 750
Danimarka 1750
Estonya 900
Finlandiya 1550
Fransa 1400
Hırvatistan 800
Hollanda 1400
İrlanda 1550
İspanya 1300
Letonya 900
Litvanya 750
Lüksemburg 1700
Macaristan 750
Polonya 750
Portekiz 1000
Romanya 600
Slovakya 800
Slovenya 1000
Yunanistan 1000

 Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus 3000 Euro ödenek 
verilir (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, 
sağlık ve sigorta vb. giderler.)

Not: Burslar aylık olarak ödenmemektedir. Burs miktarının 
%90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise 

eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra 
ödenmektedir. Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya 
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı 
bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.

 Başvuru Süreci

 Jean Monnet Burs Programı duyurusu yılda bir kez 
yapılmaktadır. 

 Başvurular elden veya posta/kargo ile duyuruda belirtilen 
son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine 
iletilir. 

 Değerlendirme Süreci
 
 Geçerli, doğru ve eksiksiz başvuru evrakı sunan adaylar 
yazılı sınava davet edilir.

 Burs almaya hak kazananlar, yazılı sınav puanları ve 
sektörlere ayrılan kotalar dikkate alınarak belirlenir.

 Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Yazılı sınava hazırlanmak için kaynak ve web sitesi önerebilir 
misiniz?
Cevap: Yazılı sınavda, adaylara Avrupa Birliği, AB-Türkiye ilişkileri 
ve başvuru yaptıkları AB müktesebat başlığı ile ilgili çeşitli sorular 
sorulabilir. Çalışma alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Avrupa Birliği 
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Başkanlığı (www.ab.gov.tr), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
(www.avrupa.info.tr) ve Avrupa Komisyonu (https://ec.europa.
eu/info/index_en) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye 
edilmektedir.

Soru: Jean Monnet bursu için yazılı sınavdan sonra sözlü sınav 
veya mülakat yapılıyor mu?
Cevap: Hayır. Sözlü sınav veya mülakat yapılmamaktadır.

Soru: Türkiye’de yaşayan ve öğrenim gören “X” ülke vatandaşıyım. 
Türk vatandaşlığı olmayan bir öğrencinin Jean Monnet Bursundan 
yararlanabilir mi?
Cevap: Türkiye’de çalışmakta/okumakta olan, AB üye ülke, 
Birleşik Krallık, Türkiye veya Katılım Öncesi Mali Yardım(IPA)’dan 
faydalanan ülke vatandaşları Jean Monnet Burs Programına  
başvuruda bulunabilir.

Soru: Okul ücretinin 20.000 Euroyu aştığı durumlarda, aradaki 
ücret farkını kendimiz karşılamak suretiyle seçtiğimiz üniversite 
/programa gidebilir miyiz?
Cevap: Evet. Bu durumda tavan tutarın üstündeki miktar bursiyer 
tarafından karşılanmalıdır. Bursiyerler, ev sahibi kurumların 
eğitim ücreti indirimleri/ödüllerinden de faydalanabilirler.

Soru: Gideceğimiz üniversiteyi kendimiz mi ayarlıyoruz yoksa 
uygun okullara program kapsamında mı kayıt yaptırılmaktadır?
Cevap: Ev sahibi kuruluşları ve seçtikleri çalışma alanına uygun 
akademik programları belirlemek ve akademik programlar 
için koşulsuz kabul mektubunu/mektuplarını almak tamamen 
adayların kendi sorumluluğundadır.

 2.2.6.4. Türk Öğrencilere Verilen Yabancı Hükümet Özel 
Bursları

 Türk öğrencilere yabancı hükümetler tarafından verilen 
burs bilgileri için http://abdigm.meb.gov.tr

Avusturya: Avusturya Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma 
Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen 
burslar için https://grants.at/de/

Azerbaycan: Detaylı bilgi için http://www.ada.edu.az/admissions

Brezilya: Brezilya Hükümeti (PEC) bursları için http://www.
dce.mre.gov.br Brezilya Büyükelçiliğine başvuru yapılabilir ve  
dce@itamaraty.gov.bradresine e posta göndererek detaylı bilgi 
alınabilir.

Brunei: BruneiDarusselam Üniversitesi bursları için http://www.
mfa.gov.bn/site/home.aspx

Endonezya: Endonezya SurakartaMuhammadiyah Üniversitesi 
bursları için http://www.bkui.ums.ac.id./brochure-scholarship/. 
Endonezya Darmasiswa bursları için https://darmasiswa.
kemdikbud.go.id.

Kılavuz için http://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2020_01/21171332_Endonezya_2020-2021_
kYlavuz.pdf.

Fransa: Fransa Hükümetince din bilimleri alanında yüksek lisans, 
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doktora ve istisnai durumlarda da lisans bursları tahsis edilmiştir. 
Adayların başvuru dosyalarını 19 Nisan 2019’a kadar Fransız 
Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültürel Eylem Servisi’ne göndermeleri 
gerekmektedir. Detaylar ve başvuru formu için http://abdigm.
meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/13171603_fransa_
bursu.pdf

İslam Kalkınma Bankası: İslam Kalkınma Bankası tarafından 
verilen burslar için http://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2019_03/13171603_fransa_bursu.pdf

Hong Kong: Hong Kong Baptist Üniversitesi International 
PostgraduateScholarships (IPS) bursu kapsamında 1 yıl süreli 
yüksek lisans eğitimi imkânı sağlanmaktadır. Bilgi için http://
abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/16152337_
hbku_broYur.pdf . Hong Kong Lingnan Üniversitesi bursları için 
tıklayınız. Hong Kong’da doktora bursu için https://www.rgc.edu.
hk/hkphd. 

Letonya: Letonya Hükumeti tarafından öğrenci, akademisyen 
ve araştırmacılara verilen burslar için http://abdigm.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/2020_03/02101756_Letonya.docx

Macaristan: Macaristan Hükumetince Macar Dili ve Kültürel 
Çalışmalar ile Macar Dili ve Macar Çalışmaları alanında 10 ay 
süreli burslar verilmektedir. Detaylı bilgi için http://abdigm.meb.
gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/26121013_macaristan_
ozel_burs.docx .

Malezya: Malezya Doğu Asya Eğitim Bakanları Örgütü Fen 

ve Matematik Eğitimi Bölgesel Merkezi tarafındanverilen 
burslar için http://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2020_02/26121842_MALEZYA.docx 

Meksika: Meksika Hükümetince verilen burslar için https://
www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-
extranjeros-29785. 

Pakistan: Pakistan İslamabad COMSATS Üniversitesi(CUI) 
bursları için http://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents/. 
Pakistan “Güneyde Sürdürebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji 
Komisyonu” Üniversitesi bursları için https://comsats.edu.
pk/internationalstudents/; Pakistan Teknik Yardım Programı 
kapsamındaki burslar hakkında bilgi almak için http://www.ead.
gov.pk/

Romanya: AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına verilen burslar 
için http://mae.ro/en/node/10251&http://www.mae.ro/ &http://
www.ankara.mae.ro/en/local-news/1601

T.C. Dışişleri Bakanlığı: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı bursları hakkında gerekli bilgilere ulaşmak için http://
www.ab.gov.tr/

Tunus: Tunus tarafından Arapça öğretimine yönelik yüksek lisans 
bursu için http://www.mes.tn/page.php?code_menu=114

Vietnam: Vietnam Thai Nguyen Üniversitesi bursları hakkında 
bilgi için http://aep.tuaf.edu.vn/
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 Yabancı Hükümet Bursları ile ilgili Bilgiler

 Ön bilgiler
• Yabancı hükümetler tarafından Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve 
dil kursu alanlarında burs verilmektedir.

• Burslar; eğitim, konaklama, sağlık ve aylık burs ücretini 
kapsar. Gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b. giderler 
bursiyerlere aittir.

• Burs karşılığında herhangi bir mecburi hizmetle yükümlü 
bulunmamaktadır.

• Mülakatlar T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır, karar 
ilgili ülke tarafından verilir.

• Yurtdışında alınacak diplomaların denkliği ile ilgili 
sorumluluklar bursiyerlere aittir.

 Genel şartlar
• Araştırma ve doktora bursları için lisans/yüksek lisans; 

doktora bursları için yüksek lisans mezunu olmak şartı 
bulunmaktadır.

• Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora bursları için; YDS’den C 
seviyesinde ya da eş değer dil belgesine gerekmektedir.

• Dil bursları için; en az fakültelerin 4. sınıf öğrencisi olup, ulusal 
veya yabancı kaynaklı dil sınavlarından (YDS, TOEFL) 50 ya da 
eş değerde puan alınmalıdır.

• Adaylar, bir akademik dönemde en fazla iki ülke için başvuruda 
bulunabileceklerdir.

• Daha önce bir ülkenin sınavını kazanan aday, ancak 2 yıl sonra 
başka bir ülkenin sınavına ve farklı bir burs alanında başvuru 
yapabilir.

• Bir dönem içerisinde iki kez ön başvuru yaptığı halde mülakata 
gelmeyen adaylar aynı dönemde başka bir bursa başvuramaz.

 Başvuru ve Aday Seçimi
• Burs başvuruları internet yoluyla yapılır.
• Başvuru yapan adaylar Milli Eğitim Bakanlığından her hangi 

bir çağrı beklemeden web sayfasında açıklanan tarih ve yerde 
hazır bulunmalıdır.

• Burs verecek ülkelerin istediği belgeler üçer kopya ve üç ayrı 
telli dosya içerisinde mülâkat günü görevliye elden teslim 
edilecektir.

• Mülakat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkçe ve 
yabancı dilde yapılır. Mülakatta adaylar, “Ön Hazırlık ve 
Konuya Hâkimiyeti’’, “Temsil Yeteneği”, “Yabancı Dil Düzeyi”, 
“Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği’’ ve 
‘’Çalışmanın Her İki Ülkeye Yararı” gibi kriterler üzerinden 
değerlendirilir.

• 50 ve üzeri puan alanlar başarı sırası ve kontenjana göre burs 
hakkı kazanır.

• Mülâkat sonuçları, http://abdigm.meb.gov.tr/student/default.
aspx adresinden T.C. Kimlik Numarası ile öğrenilir.

• Not ortalaması 50 puanın altında olanlar başarısız sayılır.
• Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler, 

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe ile bildirmelidir. Aksi halde iki 
yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar.

• Başarılı adaylardan evrak ya da şartları eksik olanlar başarısız 
sayılır.

• Burslu olarak yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar 
izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak en geç bir ay içerisinde 
MEB’e sunacaktır. 
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 2.2.6.5. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) Bursları

 İngiltere, Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde master 
eğitimi almaya yönelik geri ödemeli burs programıdır. Bölümler: 
Elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar 
mühendisliği, çevre mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, 
şehir ve bölge planlama, uluslararası ilişkiler, gazetecilik ve 
medya çalışmaları, gıda ve ziraat mühendisliği, Avrupa Birliği, 
kamu yönetimi, insan hakları, sanat ve tasarım.

 Gereklilikler:
• 30 yaşından küçük olmak, 
• En az 3,00/4,00 veya 75/100 not ortalaması, 
• Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini 

sürdürebilecek düzeyde bilmek
• Başvurduğu eğitimi ailesinin gelir ve imkânlarıyla 

yapamayacak durumda olmak. 

 Detaylı bilgi için:

• TEV Burs programı : http://www.tev.org.tr/
• TEV Burs başvuru sayfası : http://www.tev.org.tr/2020-1/

burslar.html
• TEV Yurtdışı burslar başvuru sayfası : http://www.tev.org.

tr/2020-1/burs-yurt-disi-burslar.html
• İngilizce başvurusu sayfası: http://english.tev.org.tr/

scholarships/default/SCHOLARSHIPS/149/0/0

 

 2.2.6.6. Türk Öğrencilere Yükseköğrenim ve Araştırma 
Bursu Veren Ülkeler

 a) Finlandiya

 Başvurmak için http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/
disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx.  
 Bilgi için https://www.oph.fi/en/development/finnish-
government-scholarship-pool . 
 
 Şartlar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• Adaylar; Fince, İsveç dili veya İngilizce dillerinden IELTS, 

TOEFL belgesi ya da Fin üniversitelerinden alınacak yeterli 
dil bilgisi olduğuna dair ibareyi içeren davet mektubuna sahip 
olmalıdır.

• Finlandiya´daki bir üniversite veya kamu araştırma 
kurumundan kabul / davet belgesi gerekir.

• Burs öncesinde Finlandiya’nın herhangi bir yükseköğretim 
kurumunda bir yıldan fazla bulunmamış olmak.

• Aylık burs miktarı 1.500 Euro´dur.
• Adaylar, Finlandiya tarafınca istenen belgeler İngilizce ve 

onaylı olmalıdır (özgeçmiş, son diploman örneği, 2 adet 
tavsiye mektubu, araştırma/çalışma planı, kabul mektubu, dil 
belgesi.)

• Mülâkatta başarılı bulunan adayların başvuruları, Finnish 
National Agency for Education tarafından değerlendirilecektir. 
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 Mülâkat günü komisyona teslim edilecek belgeler:

• Islak imzalı Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı
• https://www.oph.fi/en/development/finnish-government-

scholarship-poolalınacak ıslak imzalı Fin tarafı başvuru 
formunun çıktısı

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik/pasaport fotokopisi
• Özgeçmiş (CV)
• Son diplomanızın onaylı örneği
• Akademik danışmanlardan alınmış 2 adet tavsiye mektubu,
• Ayrıntılı çalışma/araştırma planı (hedefi, çalışma planını, 

çalışma metodunu, beklenen sonuçları içeren 2 ile 5 sayfa)
• Kabul mektubu
• İyi derecede yazılı ve sözlü dil bildiğine dair dil belgesi
• Vesikalık fotoğraf (1 adet) 
• Adli sicil belgesi

 Yukarıdaki belgeler mülâkat saatinde komisyona teslim 
edilecektir. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar,  herhangi bir 
davet / e-posta beklemeden, web sayfasında açıklanan mülâkat 
tarihinde saat 10.00´da, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok 
Yenimahalle-Ankara adresinde hazır bulunmalıdır.

 b) Macaristan

 Türkiye’den başvurular için:
 http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_
yabbursbsv/default.aspx.

 Macaristan’dan başvurular için:
 https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

 Başvuru hakkında bilgi için:
 http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/
stipendium-hungaricum-scholarship-programme/apply-for-a-
stipendium-hungaricum-scholarship

 Burs için mülakat bilgileri www.abdigm.meb.gov.tr 
adresinden ilan edilmektedir.

 Şartlar

• Burslar konaklama desteği, eğitim ücretinden muafiyet, 
sağlık sigortası ve aylık burs ödemesini (lisans, yüksek lisans 
ve kısa dönem çalışmalar için 43.700 HUF, doktora için ilk 2 
yıl 140.000 HUF, sonraki 2 yıl 180.000 HUF) içermektedir.

• Adaylar diploma ve transkriptlerini (İngilizce ve onaylı) 
başvuru kılavuzundaki bilgilere göre sisteme yüklemelidir.

• Macaristan’da alınacak eğitimle ilgili denklik hususu adayın 
sorumluluğundadır.

• Adayların tercih yaparken http://studyinhungary.hu/study-
in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-
programme/apply-for-a-st ipendium-hungaricum-
scholarship ve http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/
menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/
apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship/call-for-
applications-2020-2021.html adreslerini (Annex 1 kısmında 
Türkiye’ye ayrılan bölümleri)  incelemelidir.
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• Lisans adayları, Macar dilinde eğitim veren bir bölüm seçerler 
ise bir yıllık Macar dili hazırlık kursuna katılabileceklerdir. 
Adayların, İngilizce dilinde eğitim görebilmeleri için iyi 
düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

• Adayların seçtikleri bölüm için ilgili dil yeterliliğine sahip 
olmaları gerekmektedir. Adaylar istenilen dil yeterliliğine 
ilişkin bilgileri Macaristan Tarafının yayımladığı çağrı 
metninden edinebilirler.

• Lisansa başvuracak adayların lise diplomalarının istenilen 
dilde çevirisi ve onaylı olması gerekmektedir.

• Pasaport fotokopisi çekilirken ya da başvuru sistemine 
yüklenirken pasaport numarası, ad-soyad, fotoğraf ve 
pasaport bitiş tarihini gösteren hususların anlaşılır olmalıdır.

• Motivasyon mektubunuzda neden Macaristan’da okumayı 
tercih ettiğiniz, bu bursun size katacakları, hedefleriniz gibi 
bilgiler yer almalıdır.

• OTM programına başvuracak adaylar lisans kategorisinde, 
“non-degree” programına başvuracak adaylar ise yüksek 
lisans kategorisinde değerlendirilir.

 Mülakat günü komisyona teslim edilecek belgeler:

• Türkçe online başvuru formu,
• Macaristan online başvuru formu,
• En son alınan diplomanın onaylı örneği,
• Transkript,
• Pasaport ya da T.C. Nüfus Kimliği Fotokopisi,
• Dil belgesi
• Adli sicil belgesi
•  AIDS ve Hepatit A, B, C ve başka bulaşıcı hastalığı olmadığına 

dair hususları gösteren imzalı Sağlık Raporu (sağlık formunu 
edinmek için: http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/
menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/
apply-for-a-stipendium-hungaricum-scholarship/call-for-
applications-2020-2021.html.)

•  Motivasyon Mektubu (İngilizce, Macarca veya istenilen dilde; 
en az 1 sayfa ve Times New Roman 12 punto formatında 
olmalıdır.)

• Islak imzalı “Statement of Application”  kabul beyanı,
• Doktora programına başvuracak adaylar en az 2 sayfalık 

araştırma planı, yüksek lisans diploması, 2 adet imzalı tavsiye 
mektubu ve Macaristan’daki çalışacakları akademisyenden 
alacakları kabul mektubunu belgelere ilave etmelidirler.

• Sanat ve müzik alanlarına başvuran adaylar, başvurularına 
portföy ve audio portföylerini de eklemelidirler.

Not: İstenen belgeler bir asıl bir de kopya olacak şekilde 2 dosya 
şeklinde olmalıdır.

 c) Çin

 Başvurmak için https://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/
disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

 Özel şartlar:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Lisans için 25 yaşın altında ve lise mezunu; yüksek lisans 

için 35 yaşın altında ve lisans mezunu;  doktora için 40 yaşın 
altında ve yüksek lisans mezunu olmak,
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• Genel akademisyenlik başvurusu için lisans programında en 
az iki yılı tamamlamış olmak ve 45 yaşın altında olmak,

• Kıdemli akademisyenlik başvurusu için yüksek lisans 
derecesine veya doçent unvanına (ya da daha üst unvana) 
sahip olmak, 50 yaşın altında olmak.

• Adayların, yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir 
sağlık problemi olmamalıdır.

• Uluslararası seyahat masrafları adayların kendilerine aittir. 

 Gerekli Belgeler

• Çin Hükümeti Bursu Başvuru Formu (Çince veya İngilizce)
• Son alınan diploma ya da öğrenim durumlarını gösterir belge 

ve Çince / İngilizce tercümeli ve noter onaylı olmalıdır.
• Akademik transkript: Çince / İngilizce tercümeli ve noter 

onaylı olmalıdır.
• Çince veya İngilizce dilinde bir Çalışma Planı veya Araştırma 

Önerisi (Lisans derecesi için minimum 200 kelime, derecesiz 
öğrenciler için 500 kelime, lisansüstü dereceler için 800 
kelime)

• Tavsiye mektubu: Yüksek lisans veya kıdemli akademisyenlik 
programlarına başvuru için profesör veya doçent unvanına 
sahip akademisyenlerden Çince veya İngilizce dillerinde iki 
tavsiye mektubu gönderilmelidir.

• Müzik çalışmaları için başvuran kişiler, kendi çalışmalarını 
eklemelidir. Güzel sanatlar için başvuran kişiler iki adet eskiz, 
iki adet renkli resim ve iki adet farklı türde çalışma eklemelidir. 

• Adli Sicil Belgesi
• 6 aydan daha uzun süre Çin’de kalmayı planlayan başvuru 

sahipleri, İngilizce dilinde doldurulmuş Yabancı Uyruklular için 

Fiziki Muayene Formunun (Foreigner Physical Examination 
Form) bir fotokopisini teslim etmelidir. (Formun orijinali 
başvuru sahibinde kalacaktır. Çin Karantina İdaresi tarafından 
tasarlanan form http://www.csc.edu.cn/studyinchina veya 
www.campuschina.org adreslerinden indirilebilir. Fiziki 
muayeneler, Yabancı Uyruklular için Fiziki Muayene Formunda 
yer alan tüm alanları kapsamalıdır. Eksik kayıtlar veya uzman 
doktor tarafından imzalanmayan, hastanenin resmi kaşesi 
bulunmayan veya başvuru sahibinin mühürlü fotoğrafının 
olmadığı belgeler geçersizdir. Muayene sonucu yalnızca 6 ay 
geçerli olduğu için lütfen fiziki muayene tarihini buna göre 
seçiniz)

• Varsa, Çin Hükümeti Bursunun verildiği üniversitelerden ön 
kabul mektubu

• Varsa, Dil belgesi, (HSK sertifikası, IELTS veya TOEFL)

 Çin Halk Cumhuriyeti devlet bursu bilgi sistemine 
ilişkin yönergeler için http://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2018_02/23151511_YinBursu.pdf

 Yukarıdaki belgeler mülâkat saatinde komisyona teslim 
edilecektir. Ayrıca, bütün belgeler 3´er nüsha halinde 3 adet telli 
dosya içinde hazırlanmalıdır.  Başvuru işlemlerini tamamlayan 
adaylar, MEB’den bir çağrı veya e-posta beklemeden açıklanan 
mülâkat tarihinde saat 10.00´da, MEB AB ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler 
Kampüsü C Blok Yenimahalle / Ankara adresinde hazır olmalıdır.
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 d) Azerbaycan

 Başvurmak için https://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/
disiliskiler_yabbursbsv/tckimliksor.aspx

 Şartlar

• Burslar eğitim ücreti, konaklama, sağlık sigortası, vize ile 
kayıt ücretleri, yılda bir defa olmak kaydıyla uluslararası 
uçuş masrafları (Ekonomi sınıfı) ve aylık 800 AZN aylık 
ödemeyi (yemek, konaklama masrafları ile kamu hizmetlerini 
karşılamak için harçlık) kapsamaktadır. Bunun dışında kalan 
giderler bursiyere aittir.

• Adaylar, lisans ve genel tıp için 25 yaşın altında; yüksek lisans 
için 30 yaşın altında; doktora için 40 yaşın altında olmalıdır.

• İngilizce dil yeterliliği, lisans programları için en az IELTS 5, 
TOEFL 40, diğer programlar için en az IELTS 5.5 TOEFL 50 
olmalıdır.

 Detaylı bilgi için http://mfa.gov.az/content/1017 ve http://
studyinazerbaijan.edu.az/’yi ziyaret ediniz. 

 Mülakat Komisyonuna Teslim Edilecek Belgeler

• Türkçe başvuru formu
• Azerbaycan başvuru formu
• Diploma ya da Transkript
• Pasaport fotokopisi
• Sağlık Raporu (AIDS/ HIV testini içeren)
• Özgeçmiş (CV)

• Motivasyon Mektubu
• Dil belgesi
• Adli sicil belgesi

 Yukarıdaki belgeler bütün belgeler 3´er nüsha halinde 
3 adet telli dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim 
edilecektir. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar herhangi bir 
çağrı veya e-posta beklemeden açıklanan mülâkat tarihinde saat 
10.00´da, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet 
Mah. İncitaş Sokak, MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle 
/ Ankara adresinde hazır olmalıdır.

 e) Ukrayna

•  Burs başvurusu için https://basvurular.meb.gov.tr/
bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

•  Bilgi için http://studyinukraine.gov.ua/

 Şartlar 

• Burs; eğitim ücreti, yurt imkânı ve sağlık hizmetlerini 
kapsamaktadır.

• Lisans için lise diploması, yüksek lisans için lisans diplomasının 
noter onaylı Ukraynaca dilinde çevirisi olmalıdır.

• Bursu kazanan adayların Ukrayna tarafından istenilen 
belgelerin Ukraynaca dilinde ve noter onaylı olması 
gerekmektedir.
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 İstenilen belgeler

• Türkçe online başvuru formu / Ukrayna başvuru formu, 
• En fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmış motivasyon 

mektubu,
• Pasaport fotokopisi (Pasaport fotokopisinde pasaport 

numarası, ad-soyad, fotoğraf ve pasaport bitiş tarihi 
olmalıdır.)

• Diplomanın onaylı örneği,
• Transkript
• Kişisel verilerin izni için Ukrayna Tarafının istediği Belge
• Adli Sicil Belgesi
• Dil yeterlilik belgesi. 

 Başvuru kılavuzu ve Ukrayna başvuru formu için http://
abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_01/02155637_
BaYvuru_Klavuzu_ve_BaYvuru_Formu.pdf

 Teslim edilecek belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet telli 
dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir. 
Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, çağrı veya e-posta 
beklemeden açıklanan mülâkat tarihinde saat 10.00´da, MEB AB 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, 
MEB Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / Ankara adresinde 
hazır olmalıdır.

 f) Slovenya

 Burs başvurusu için https://basvurular.meb.gov.tr/
bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx

 Şartlar

• Adaylar Slovenceyi veya kabul eden kurumun istediği 
dillerden birisini iyi derecede bilmelidir.

• Adayların seçtikleri üniversiteden kabul mektubu almaları 
gerekir. Tercih edilebilecek yükseköğretim kurumları için http://
studyinslovenia.si/study/universities-and-institutions/ . 

• Adaylar,Slovenya tarafının başvuru kılavuzunda  
( h t t p : // a b d i g m . m e b . g o v . t r / m e b _ i y s _
dosyalar/2020_03/13112108_slovenya.pdf) yer alan yaş 
şartlarını sağlamalıdır.

• Adayların 1 adet tavsiye mektubu; doktora düzeyinde 
araştırma bursu adayları ise, 2 adet tavsiye mektubu temin 
etmelidir. Mektuplar İngilizce veya Slovence olmalıdır.

• Başvuru formu ve kabul belgesi formu için http://
studyinslovenia.si/study/exchange-programmes.

 Mülâkat Komisyonuna Teslim Edilecek Belgeler

• Türkçe ve Slovenya başvuru formunun bilgisayar çıktıları,
• Adli sicil belgesi,
• Diploma ve/veya Transkriptin onaylı örneği,
• Tavsiye mektubu
• Pasaport veya nüfus kâğıdının fotokopisi
• Slovenya üniversitelerinden alınan kabul belgesi
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• Dil belgesi (en az C düzeyi)

 Belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet telli dosya içinde 
mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir. Başvuru 
işlemlerini tamamlayan adaylar, çağrı veya e-posta beklemeden, 
açıklanan mülâkat tarihinde saat 10.00´da, MEB AB ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. İncitaş Sokak, MEB 
Beşevler Kampüsü C Blok Yenimahalle / Ankara adresinde hazır 
olmalıdır.  

 2.2.6.7. Diğer Burslar

• Almanya Fredrich Ebert Stiftung bursuna başvuracak Türk 
öğrenciler için burs için web sayfası : http://fes-tuerkei.org/
pages/tuerkce/stajburs.php

• Almanya DAAD bursları için https://www.daad-turkiye.org/
tr/.

• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursları için https://
www.ayk.gov.tr/category/burslar/

• Deloitte Eğitim Vakfı bursları için https://www.devak.org.tr/
tr/burslarimiz/yonetmelik

• İstanbul Sanayi Odası Vakfı bursları için http://www.isov.org.
tr/OnlineBursBasvurusu

• KADEM bursu için https://kademvakfi.org.tr/burs-basvuru/
• Sabancı Vakfı bursu içinhttps://www.sabancivakfi.org/tr/

burslar
• TEMA Vakfı Yüksek Lisans bursu içinhttps://www.tema.org.

tr/calismalarimiz/egitim/burs
• TEV yurtiçi burslar içinhttp://www.tev.org.tr/2020-1/burs-

yurt-ici-burslar-nasil-basvururum.html
• TEV yurtdışı burslar (ABD ve Batı Avrupa Busrları, Almanya 

DAAD, Fransa Büyükelçiliği, Garring Vakfı Danimarka, IE 
Business School Madrid,  Japonya Bursları, Dr. Orhan Birman 
Tıp Bursları, Singapur’da Karşılıksız Doktora Bursları, FIAT 
İtalya Bursları, Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu TEV 
ile ortak saplanmaktadır) içinhttp://www.tev.org.tr/2020-1/
burs-yurt-disi-burslar.html .

• TEV Yurtdışı bursları içinhttps://www.tev.org.tr/burs-yurt-
disi-burs-basvurulari-genel-bilgiler/tr/25

• TOBB ETÜ İş Dünyası Bursu için https://isdunyasi.etu.edu.tr/
• Türk vatandaşları için https://fulbright.org.tr/turk-

vatandaslarina-verilen-burslar
• TÜBİTAK Burları içinhttps://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar
• TÜRGEV busları içinhttps://www.turgev.org/tr/sayfa/burs-

imkanlari/

Burs arama motoru: https://e-bursum.com/burs-ara
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2.2.7. Türk Öğrenciler için Yurtdışındaki Üniversitelere Kayıt 
Olma

 2.2.7.1. Üniversitelere Kayıt için Gerekli Belgeler ve  
Şartlar

 Okulların lisans ve yüksek lisans eğitimine kabul için 
istediği belgeler genel olarak aşağıdaki şekildedir. Bazı farklılıklar 
olabilir bu durumda  okulun web sayfasında istenen belgeler ve 
şartlar takip edilmelidir.

• Başvuru ücreti (100-150USD)
• Niyet Mektubu (purpose of the statement) - Motivasyon 

Mektubu
• Referanslar (En az iki akademisyenden referans mektubu 

istenebilir.)
• Transkript (En az 3.00 istenir, bazı okullar son iki yılın 

ortalamasını ister. Örneğin Kanada gibi.)
• TOEFL / IELTS sonuc belgesi (ABD’de TOEFL, İngiltere’de IELTS 

geçerlidir. Genellikle en az 6,5 IELTS puanı istenir. Türkiye’de 
Boğaziçi ve ODTÜ mezunlarından dil sınavı istenmeyebilir. 
Okul web sayfasından takip edilmelidir.)

• SAT / ACT / GRE / GMAT sinav sonuc kopyasi (Amerika’da 
ACT, İngiltere’de SAT daha çok dikkate alınmaktadır. GRE/
GMAT özellikle mühendislik ve MBA alanlarında istenebilir.)

• Mülakat (online yapılır.)
• Paper örneği (sosyal bilimlerde yüksek lisans yapmak 

isteyenlerden lisansta hazırladığı tez, makale ve ödevlerden 
örnekler istenebilir.)

• Financial statement agreement

• Okul başvuru formunun imzalı çıktısı
• Banka mektubu (Banka hesap bakiye bilgilerini içerir. Hem 

ortalama yaşam giderleri hem de okul ücreti miktarı kadar 
bakiye bulunmalı.)

 2.2.7.2. Yurt Dışında Okul Seçerken Nelere Dikkat 
Etmeliyiz?

 Türkiye’de ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavlarına girip, IB 
veya AP diplomalarına sahip olanlar Avrupa’daki üniversitelere 
başvurma yeterliliğine sahiptir. Üniversite tercih ederken dikkat 
edilmesi gereken konu, gideceğiniz ülkenin koşullarını araştırmak 
olmalıdır. Teknik alanlar için  İngiltere, İtalya, mimarlık için İspanya, 
tıp için Almanya üniversiteleri kalitelidir.

 2.2.7.3. Türk Öğrencilerin Yurt  Dışındaki    
Üniversitelerden Türkiye’deki Üniversitelere Yatay Geçiş 
İşlemleri

 Türk öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden 
Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmeleri, için:

• Genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması 
gerekmektedir.

• Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan 
yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için dil başarı belgesi 
gerekmektedir.

• Yurtdışındaki üniversitenin Türk Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, 

287286

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 Y

ur
td

ışı
nd

a 
Ö

ğr
en

im
 G

ör
m

e

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

 Ö
ğr

en
cil

er
 iç

in
 Y

ur
td

ışı
nd

a 
Ö

ğr
en

im
 G

ör
m

e



yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma 
programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul 
edilmesi gerekmektedir.

• Yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt 
yılında ÖSYM’nin üniversite sınavları (YKS) için yayınladığı 
kılavuzdaki şartları taşıması gerekmektedir.

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzlarında yer alan 
(Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik programları 
için) başarı sıralaması şartını sağlaması gerekmektedir.

• Başarı sırası aranmayan programlar için 2022-YKS’ye girmesi 
ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan 
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki 
diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en 
düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. 
(Bu kural; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından aldıkları 
önlisans eğitimlerini saydırarak yurt dışındaki üniversitelerin 
lisans programlarına kayıt olup ve sonrasında Türkiye’deki 
üniversitelere yatay geçiş yapacak öğrenciler için de 
geçerlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu 
hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka 
yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü 
oldukları çocukları ve eşleri için bu şart aranmaz.)

• Özel yetenek programlarına yatay geçiş başvurularında 
2022-YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en 
düşük merkezi sınav puanını sağlaması gerekmektedir. 
Özel yetenek programlarında yatay geçiş yapılmak istenen 
üniversitelerin özel yetenek sınavı yapma hakkı bulunduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır.

• QS veya Times Higher Education gibi Yükseköğretim 
Kurulunun esas aldığı Dünya sıralamasında ilk 400’e 

giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden 
hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan 
öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, 
öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş 
başvurusu yapabilecek, önlisans programlarında ise üçüncü 
yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. 
(Bu kural; T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt 
dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler 
ile yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli değildir.)

• İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede 
kayıtlı olunması halinde; Ortaöğretimini Türkiye’de 
tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme 
sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı 
aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması 
şartını sağlamış olması gerekir. Ortaöğretiminin en az 
son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları 
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını 
başarıyla geçmiş olması gerekir.

• Yurtdışındaki üniversitelerden KKTC’deki üniversitelere yatay 
geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları 
sağlamaları gerekmektedir.

• Yurtdışındaki üniversitelerden KKTC’deki üniversitelere 
yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yaptığı 
üniversitede en az iki yıl öğrenimine devam etmiş olmaları 
şartıyla Türkiye’ deki üniversitelere yatay geçiş yapabilir.

• KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören üçüncü ülke 
vatandaşı öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay 
geçiş yapabilmesi için en az iki yıl KKTC’de kayıt yaptırdığı 
üniversitede öğrenim görmüş olma koşulu aranır.

• Yurt dışındaki üniversitelerden Türkiye’deki üniversitelere 
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yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet 
hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle 
Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, 
yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu 
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş 
başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan 
yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla 
başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı 
dışında değerlendirir.

• Türkiye’de çalışan yabancı diplomatların çocuklarının 
üniversite başvuruları, kontenjan şartına tabi değildir.

• Yurt dışındaki üniversitelerden Türkiye’deki üniversitelere 
yatay geçişe ilişkin olarak Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu 
ilave şartlar belirleyebilir.

 2.2.7.4. Türk Öğrenciler için Yurtdışı Sağlık Sigortası

 Yurtdışında okumak isteyen Türk öğrenciler Türkiye’de 
sağlık sigortası yaptırarak yurtdışına gittiklerinde bazı maddi 
sorunlar ve bürokratik zorluklar yaşayabilmektedirler. Örneğin, 
yurt dışında hastaneye giden öğrenciler sağlık sigortalarını 
gösterseler dahi ücret ödemek zorundadırlar. Öğrenciler 
masraflarını kendileri ödeyip Türkiye’ye döndüklerinde sigorta 
şirketlerinden geri alabilirler. Bu nedenle öğrenciler sağlık 
harcamaları için yanlarında yeterli miktarda para bulundurmalıdır.

 Burslu okuyan öğrencilerin sağlık giderleri konusunda 
üniversitelerinden ya da burs aldıkları kurumda gerekli işlemleri 
yaparak bedava sağlık hizmetinden yararlanabilirler.

3. Türkiye’de Barınma Olanakları

3.1. Ev Kiralama

•  Kiralık ev, apart ya da özel yurt bulmak için Türkiye’de en 
çok internet kullanılmaktadır. (En çok kullanılan web siteleri: 
www.sahibinden.com / www.hurriyetemlak.com / https://
www.emlakjet.com / https://www.airbnb.com.tr/). İnternetin 
dışında emlakçılar ve tanıdıklar da bu konuda yardımcı 
olmaktadır. Emlakçılar kiraladıkları evler için genellikle bir 
kira bedeli komisyon isterler. Kiralık ev ilanı üzerinden ev 
sahibinden kiralanan evlerde komisyon ücreti ödenmez. 
Ev sahipleri genellikle, depozito, kefil ve bir kira bedelini 
peşin talep ederler. Depozito bedeli olarak da bir kira bedeli 
istenir. Kiralanan evin içerisindeki eşyalar ve evin durumu 
kira kontratına yazılmalıdır. Türkiye’de ev sahipleri evlerini 
kiralamadan önce boyatıp, içerisindeki eşyaları sağlam bir 
şekilde kiracıya teslim ederler ve aynı şekilde de geri isterler. 
Ev kiralayanlar site/apartman aidatını da öderler. Zorunlu 
Deprem Sigortası ücretini ise ev sahipleri öder.  Kiracı evi 
aldığı şekilde teslim ettiği takdirde depozito bedelini geri 
alır. Türkiye’de evlerin yıllık kira artışı yurtiçi tüketici fiyat 
endeksine (TÜFE) göre belirlenir. Kira artışı TÜFE oranının 
altında olabilir, fakat üstünde olamaz. TÜFE bilgilerini www.
tuik.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

 Ev kiralayan uluslararası öğrenciler, evin okula uzaklığına, 
yakınında otobüs ve metro duraklarının bulunma durumuna, ilk 
ve son kat olmamasına (özellikle ısınma ve ses açısından tercih 
edilmez) ve çevresel şartlara dikkat etmelidir. Ayrıca mutlaka kira 
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sözleşmesi yapmalı ve abonelikleri kendi adına yapmalıdır.
 Ev kiralayan kişiler, elektrik, su, doğalgaz, telefon 
ve internet abonelikleri için kira kontratları ve kimlikleri ile 
birlikte ilgili merkezlere başvurmak zorundadır. Elektrik, su ve 
doğalgaz için üyelik ve depozito (güvence bedeli) gibi ücretler 
bulunmaktadır. Bu ücretler abonelik iptalinde iade edilir. Evden 
taşınan uluslararası öğrenciler elektrik, su, doğalgaz, telefon ve 
internet aboneliklerini iptal ederek başkalarının kullanmalarını 
engellemek zorundadır. Aksi halde kullanım ücretleri ya da yasa 
dışı kullanım cezaları abone sahiplerine ödetilir. Ev kiralayan 
uluslararası öğrenciler yeni ev adreslerini 30 gün içerisinde 
İlçe Nüfus Müdürlüklerine ve 20 gün içerisinde İl Göç İdaresine 
bildirmek zorundadır.

Önemli bilgiler

• Türk Borçlar Kanununa göre, belirli süreli sözleşmelerin 
süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde 
bulunmadıkça, kira sözleşmesi aynı koşullarla bir yıl için 
uzatılmış sayılır.

• Evi kiralayanlar süresinden önce evi boşaltırsa ve ev sahibi 
evi kiralayamazsa en fazla 3 aylık kira tazminatı talep edebilir.

• Kiralananın herhangi bir kusurunun ortaya çıkması ve bu 
kusurdan dolayı kiracının zarar görmesi durumda kiraya 
veren, zararı karşılamak ile yükümlüdür.

• Sözleşme şartlarına uymayan kiracıyı ev sahibi evden çıkarma 
hakkına sahiptir.

 Ek: Kira kontrat örneği (www.besler.av.tr/wp-content/
uploads/2021/07/Kira-Sozlesmesi-Ornegi.pdf)

3.2. Yurt

3.2.1. Devlet Yurtları
 
 T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı devlet yurtları 
“Kredi ve Yurtlar Kurumu” kısaca KYK olarak adlandırılmaktadır. 
Uluslararası öğrenciler bu yurtlara doğrudan başvurabileceği gibi 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla 
da başvurabilir. YTB’nin desteklediği öğrenciler bu yurtlarda 
ücretsiz kalmaktadır.

 Başvuru Şartları

 Ülkemizde kendi imkanlarıyla yüksek öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin devlet yurduna başvuruda 
bulunabilmeleri için aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeleri 
gerekmektedir:

• Yabancı Kimlik Numarası: İçişleri Bakanlığından temin edilen 
Yabancı Kimlik Numarası ile yurt başvurusunda bulunulabilir. 

• E - Devlet şifresi: Uluslararası öğrencilerin yurt 
başvurusunda bulunabilmesi için en yakın PTT şubelerinden 
e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Bu işlemlerin 
ardından uluslararası öğrenciler yurt başvurusu için:  
 
https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-uluslararasi-
ogrenciler-icin-yurt-basvurusu?fbclid=IwAR08xWO1OYN0
koJJnEJGI9VyW8jNiQ36gyX3i6Dxkf09GDmCeRb0Q98H4F0 
adresinden  başvurusunu yapabilir.
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 Devlet Yurdunda Kalma Şartları 

a. Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni 
belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

b. Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna 
kayıtlı olması,

c. Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı 
hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş 
mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

d. Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci 
Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm 
altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan 
derdest kamu davası bulunmaması,

e. Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından 
“Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 
aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

f. Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte 
çalışmaması, 

g. Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede 
akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması 
gerekmektedir.

 Yurtlarda Uyulması Gereken Genel Kurallar

a. Yurt yönetiminin izni olmadan yurda ait eşyaların yerlerini 
değiştirmemek veya yurt binası dışına çıkarmamak

b. Yurt içinde yüksek sesle konuşmamak, gürültü yapmamak, 

yüksek sesli müzik aleti çalmamak, yüksek sesle film 
izlememek, müzik dinlememek

c. Yurt içinde sigara, alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddeler 
bulundurmamak/kullanmamak

d. Yurt duvar, kapı ve pencerelerine zarar vermek, eşyaları 
yıpratmak, temiz kullanmamak

e. Yurttta ısıtıcı, kahve makinesi ve benzeri elektrikli ev aletleri 
kullanmamak

f. Odalarda kokacak yiyecek-içecek bulundurmamak
g. Çamaşır makinelerini izin verilen zamanlarda kullanmamak
h. Yurt odalarına misafir çıkarmamak
i. Yurt çalışanları ve yurtta kalan öğrencilerle iyi geçinmek, 

nezaket kuralına uymak
j. Yasaklanmış yayınları bulundurmamak
k. Başkasına ait malzemeleri almamak / kullanmamak
l. İzinsiz gösteri, toplantı ve tören yapmamak,
m. Yurt idaresinin gerekli gördüğü zamanlarda dolap ve valizinin 

denetlenmesine izin vermek
n. Yurt idaresinin belirlediği saatlerde yurtta bulunmak, izin 

almadan eve gitmemek
o. Yurt içinde ve çevresinde sokak hayvanı beslememek
p. Yurt girişlerinde gerektiğinde arama yapılmasına izin vermek
q. Yurt aidat ödemelerini zamanında ve tam yapmak
r. Yurda giriş kartını başkasına kullandırmamak
s. Yurttan ayrılırken yurt giriş kartını idareye teslim etmek
t. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında 

disiplin işlemi uygulanabilir ve geçici ya da tamamen yurttan 
uzaklaştırılabilir. Bu durum okuluna bildirilir.
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 Devlet Yurtları Hakkında Soru&Cevap

Soru: Yurtta barınan ancak normal öğrenim süresi içinde 
öğrenimini bitiremeyen öğrenciler yine de yurtta kalabilir mi?
Cevap: Devlet yurtlarında barınan öğrencilerden normal 
öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara kayıtları 
silinmeksizin bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı 
sağlanır.

Soru: Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında 
üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan 
öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil 
işlemi yapılabilmekte midir?
Cevap: Yönetmelik gereğince; yurtta barınan öğrenciler, 
yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede 
üniversite veya bölüm değiştirirlerse, yatay veya dikey geçiş 
yaparlarsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için 
yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun 
normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü 
içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır.

Soru: Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin 
yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?
Cevap: Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrenciler 
kalmakta olduğu yurtta barınmaya devam ederler. 

Soru: Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası 
nedir?
Cevap: Yönetmelik gereğince, zorunlu staj hariç asgari ücretin 
üzerinde ücretle bir işte çalışılmamalıdır.

Soru: İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?
Cevap: Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken 
ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak 
ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. 
Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine 
göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya https://
kyk.ziraatbank.com.tr/internet adresinde yer alan e-ödeme 
ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

3.2.2. Özel Yurtlar

 Ücretler ve Haklar

 Yabancı ülkelerden gelen öğrenciler devlet yurdu yerine 
özel yurdu tercih etmeleri durumunda özel yurt ücretleri 
Türkiye’de şehirlere, bölgelere ve odalarda konaklayacak kişi 
sayısına göre fiyat değişikliği göstermektedir. Türkiye’de ortalama 
olarak tek kişilik odada, iki kişilik odada ve 4 kişilik odalarda özel 
yurt ücretleri ise şu şekildedir :

 Tek kişilik odalarda: 
• İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde tek kişilik 

odalı özel yurt ücretleri ortalama 1000 – 4500 ₺ arası iken,
• Diğer şehirler bu fiyatlara istinaden biraz daha düşük olup 

onlarda da ücret 750-3350 ₺ aralığındadır.

 2  Kişilik odalarda:
• İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde iki kişilik 

özel yurt ücretleri ortalama 800-3250 ₺ aralığındadır. Diğer 
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şehirlerde bu ücret 600-2100 ₺ aralığındadır.

 4 kişilik odalarda ise;
• İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde 700-2100 

₺ aralığında iken, diğer şehirlerde, 500-1500 ₺ aralığında 
değişiklik göstermektedir.

 Özel Yurtlar Hakkında Soru&Cevap

Soru: Özel Yurtlarda ücret zamları nasıl yapılır?
Cevap: Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine göre, yurt 
tarafından Temmuz ayından geriye dönük olarak Tüketici 
Fiyatları Endeksindeki ( TÜFE ) bir yıllık ortalama değişim oranı 
eklenerek belirlenen ücretin en fazla %10’ kadar ücret artışı 
yapılabilmektedir. Temmuz ayı içinde yurt ücreti belirlenmediği 
taktirde ise bir önceki yılın ücreti uygulanmaktadır.

Soru: Yurda ödenen depozito ücreti ne kadardır? 
Cevap: Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine göre, sözleşmede 
şartları belirtilmek kaydıyla depozito alınması yurt işleticisinin 
isteğine bağlıdır. Ancak alınacak depozito ücreti bir aylık ücret 
tutarını geçemez. Depozitolar, iade edildikleri tarihteki bir aylık 
yurt ücreti tutarınca geri ödenir.

Soru: Yurttan erken çıkma halinde yurt ücreti nasıl öğrenir? 
Cevap: Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine göre, öğrencinin veya 
öğrenci velisi/vasisinin yangın, sel, deprem, kaza gibi zorunlu bir 
mazeretinin olması ya da ağır bir hastalığa yakalanması halinde 
yurt ücretinin ödenmesi, önceden haber verilmek şartıyla ilgili 

ayı takip eden iki ay içinde yapılabilir. Ay içinde yurttan ayrılmak 
isteyenlerin bakiyelerinin iade edilip edilmeyeceği sözleşme 
hükümlerinde belirlenir. Ancak sağlık durumları yurttan daimi 
olarak ayrılmayı gerektirecek mazeretlerini sağlık raporu ile 
belgelendiren öğrencilerin kalan ücretleri iade edilir.

Soru: Özel yurtlarda ne zamana kadar kalabilirim?
Cevap: Özel yurtlarda, öğrencilik hakkı devam ettiği sürece 
kalınabilir.

Soru: Yurttan çıkarılma cezasını gerektiren fiiller nelerdir?
Cevap: Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğine göre, çıkarılma 
cezasını gerektiren fiiller şöyledir:

a. Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı 
davranmak,

b. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına ve 
Anayasa’nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı 
milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine 
aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi 
veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, 
düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya 
zorlamak,

c. Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya 
böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,

d. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet 
göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,

e. Hırsızlık yapmak,
f. Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek 
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veyabunlara fiili tecavüzde bulunmak,
g. Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak 

veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna 
muhalefet etmek,

h. İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri 
bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek,

i. Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak.

3.3. Apart Kiralama

 Türkiye’de sadece öğrencilere tahsis edilmiş apartlarda 
ikamet etmek yaygındır. Apartlar genellikle eşyalıdır. Bu eşyalar: 
oturma takımı, buzdolabı, televizyon, internet, çamaşır makinesi, 
mutfak eşyaları gibi temel eşyalardır. 

 Yabancı öğrencilerin Türkiye’de apart kiralama prosedürleri 
bir Türk vatandaşının prosedürleriyle aynıdır. Yabancılar da Türk 
vatandaşları gibi kira sözleşmesine tabidir. Yabancılar için TC 
kimlik numarası ve kimlik kartı yerine pasaportları ve pasaport 
numaraları geçerlidir. Uluslararası öğrenciler YU numarasını 
kullanarak kira sözleşmesi imzalayabilirler. Apart sahipleri 
uluslararası öğrencilerden kefil isteyebilirler. 

 Türkiye’de bazı apartlarda elektrik, su ve yakıt giderleri 
kiraya dahil iken, bazı apartlarda kotalı, bazıların da ise kiradan 
ayrı olarak ödenir. Bu durumun apart kiralama sözleşmesinde 
yazılı olarak bulunması gerekir. Bu konuda sözlü vaatlere itibar 
edilmemesi tavsiye edilir. Apartlar için gideceğiniz bölgedeki 

herhangi bir emlakçıdan komisyon vererek yardım alabileceğiniz 
gibi aşağıdaki web sitelerinden de araştırma yapıp istediğiniz 
özelliklere uygun apart bulabilirsiniz:

• https://www.sahibinden.com/kiralik
• https://www.airbnb.com.tr/
• https://www.emlakjet.com/kiralik-daire/
• https://www.hurriyetemlak.com/kiralik
• https://www.zingat.com/kiralik-konut

İpucu: Gitmeyi planladığınız okulda okuyan biri ile iletişime 
geçerek okul çevresindeki olanakları ve kiralık apart bulmayı 
daha kolay bir şekilde öğrenebilir, fiyatlar hakkında daha güncel 
bilgilere ulaşabilirsiniz. Apartların okula yakın olması özellikle 
büyük şehirlerde önemli bir avantajdır.
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4. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

4.1. Genel Sağlık Sigortası (GSS)

 Genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik il müdürlüklerince 
yapılan yani kamu otoritesi tarafından yapılan sigortalardır. 
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler okullarına 
ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunurlarsa 
genel sağlık sigortası yaptırabilirler.

 Genel sağlık sigortası yaptırmak için aşağıdaki belgeler ile 
sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabilirsiniz;

• İkametizni belgesi,
• İlgili yabancı ülke Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da çalışma 

ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması 
bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı 
veya fotokopisi,

• Taahhütname (talep) formu

 Ancak uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi 
yabancılar, geçici korunan Suriyeliler ve vatansız olarak tanınan 
kişiler genel sağlık sigortası sistemine kaydedilir ve primleri 
devlet tarafından ödenir.

4.2. Özel Sağlık Sigortası

 Türkiye’de yaşayan uluslararası öğrenciler arasında genel 
sağlık sigortası yaptırmayanlar özel sağlık sigortası yaptırarak 
sigorta poliçesinin kapsamına göre sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilir. Özel sağlık sigortası birçok sigorta şirketi tarafından 
farklı kapsamlarda ve farklı ücretlere göre belirlenmektedir. En 
uygun sigortayı seçmek için sigorta acenteleri ile görüşmek ve 
detaylı araştırma yapmak gerekmektedir.

4.3. Ambulans Hizmetleri

 Acil durumun varlığı halinde 112 numarasını arayarak 
ulaşabileceğiniz tıbbi yardımdır. 112’yi aradığınızda acil durumun 
gerçekleştiği yer bilgilerini, hasta ya da yaralı sayısı gibi bilgileri 
vermeniz gerekmektedir. 112 yetkilileri size doğru sağlık 
hizmetini sunmak adına ek sorular sorabilir, yetkililerin sorularına 
doğru ve eksiksiz cevap vermeniz hayati önem taşımaktadır.

4.4. Hastane Acil Servisleri

 Hastanelerin bünyesinde bulunan ve 24 saat hizmet 
veren acil servisleridir. Bu servislere yalnızca acil durumların 
varlığı halinde başvurmanız gerekmektedir. Acil servislerde genel 
olarak ilk tıbbi müdahale ve karşılama hizmeti verilmektedir.

4.5. Randevu Sistemi

 182 numaralı telefon hattından ya da www.
hastanerandevu.gov.tr (https://www.hastanerandevu.gov.tr/
Randevu/?lang=tr) adresinden kamu hastanelerinden randevu 
alabilirsiniz. Randevu almanız hastanelerde bekleme sürenizi 
azaltarak daha kaliteli hizmet almanızı sağlar. Ancak randevu 
sistemine üniversite hastaneleri ve özel hastaneler dâhil değildir. 
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5. Türkiye’de Sosyal Yaşam

 Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sosyal yaşam 
kurallarla çevrilmiştir. Türk toplumu kolay ilişki kurma yeteneğine 
sahip ve yardımsever bir özelliğe sahiptir. İkram etmeyi 
sevdikleri kadar ikramın ret edilmesini de hoş karşılamazlar. 
Türk toplumunda aile, akrabalık, komşuluk ve hemşerilik ilişkileri 
çok önemlidir. Apartman veya yurtlarda temizlik, ses kirliliği ve 
ortak giderlerin zamanında ödenmesine dikkat edilir. Türkiye’de 
insanların yüzyıllar içinde biriktirdiği kalıp davranışlar mevcuttur 
ve bunlara çok önem verilir.

5.1. Kalıplaşmış Davranışlar ve Cümleler

 Türk toplumunda kalıplaşmış cümleler, davranışlar ve 
beden dili önemli iletişim araçlarındandır. Bu iletişim araçları 
hakkında bilgi sahibi olmak ilişki kurmayı kolaylaştırır. İletişim 
araçları konusunda çok zengin olan Türk toplumunda belirgin 
cümle ve davranış kalıpları şu şekilde sıralanabilir:

 Doğum, düğün, nişan ve özel günlerde hediyeleşme
 Herkes maddi durumuna göre özel günlerde hediye 
alır. Türkiye’de yeni doğanlara, evlenenlere çeyrek altın takmak 
yaygın bir adettir. Evlenenlere ve ev alanlara ev hediyesi almak, 
askere gidenlere para vermek devam eden davranışlardır.

 Cenaze evine yemek getirme
 Cenaze evlerinde yemek verildiği için ya komşular 

tarafından yemek götürülür ya da komşular bu evlerde 
yemek pişirir. Bunun sebebi ev sahiplerinin hüzünden yemek 
yapamayacak durumda olmasıdır. Günümüzde yerel yönetimler 
bu işi devralmıştır.

Pazarlık yapmak
Alışverişlerde pazarlık yapılabilir. 
 
Tokalaşma
Türkiye’de insanlar birbirleri ile karşılaştığında ilk olarak el sıkışma 
veya ilk sıkarken yanak yanağa öpüşmektedir. Aynı şekilde yeni 
tanıştığı insanlarla da el sıkışma ile tanışırlar. El sıkışma, Türkiye’de 
dostluk, samimiyet ve iyi niyet ifade eden bir harekettir. 

El öpme
Türkiye’de olan adetlerden bir diğeri ise saygı ve sevgiyi 
göstermek amacıyla kendinden yaşça büyük olanların (anne, 
baba, büyükanne, büyükbaba gibi) ellerini öperek başlarına 
koymasıdır. Bu el öpme davranışı genellikle ilk karşılaşıldığında, 
bayramlarda yapılan bir harekettir.
 
“Afiyet olsun”
Yemeğe başlarken veya yemeği yedikten sonrasında yemeği 
yiyen kişiye “afiyet olsun” denir. 

“Elinize sağlık”
Yemek yedikten sonrasında yemeği hazırlayan kişiye “elinize 
sağlık” denir. Ayrıca yapılan bir işin karşılığı olarak da elinize 
sağlık denilmektedir. 
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“Kolay gelsin”
Çalışan veya bir iş yapan kişiye selam verirken işlerini rahatlıkla ve 
kolaylıkla halletmesi ve hoşgörü anlamında kolay gelsin diyerek 
hem selam verilir hem de iyi dilekte bulunulur.

“Hayırlı olsun”
Yeni alınan bir şey için veya tebrik etmek için “hayırlı olsun” denilir.

“Allah korusun”
Kişinin başına kötü bir iş gelmemesi, kötülüklerden koruması için 
bir temennidir.

“Sıhhatler olsun”
Genelde saç ve sakal tıraşı olan erkeklere veya hamamdan, 
duştan çıkan kişilere söylenir.

“Allah analı babalı büyütsün”
Yeni doğan çocuk için anne-babaya söylenir.

“Allah rahmet eylesin”
Yaşamı son bulan kişinin Allah tarafından bağışlanmasını temenni 
etmek için kullanılmaktadır. 

“Geçmiş olsun”
Hasta olan kişinin hastalığını bir an önce geçirmesi için kullanılır. 
Ayrıca başına kötü bir iş gelmiş kişiye de kötülüklerin geride 
kalması için kullanılmaktadır. 

“Hayırlı yolculuklar”
Seyahat edecek olan kişiye, yolculuğunun iyi geçmesini dilemek 

için kullanılır.

“Çok yaşa/iyi yaşa”
Hapşıran kişiye, sağlık ve sıhhat dilemek için kullanılır. Hapşıran 
kişi genellikle “hep beraber” diyerek yanıtlar. 

“Maşallah”
Güzellikleriyle dikkat çeken ve çok beğenilen şeylerin nazardan 
korunması amacıyla, “Ne güzel, Allah kötü bakışlardan saklasın” 
anlamında kullanılır. Yine nazara karşı küçük çocuklara, güzel 
binalara vb. yerlere üzerinde maşallah ibaresi yazılı nazarlıkların 
takılması da bir âdettir.

“Eyvallah”
Biri bir şey ikram edince, teşekkür ederim anlamında, eyvallah 
denir. Ayrılıp giderken, Allah’a ısmarladık anlamında eyvallah 
denir.

“Bol kazançlar”
Birisi yeni bir iş kurduğunda o kişiye söylenen temenni niyetinde 
bir sözdür.

“Allah bir yastıkta kocatsın”
Yeni evlenenlere yaşam boyu birlikte olun, hiç ayrılmayın 
anlamında söylenen iyi dilek sözüdür.

“Allah acil şifalar versin”
Hasta bir insana bir an önce iyileşmesi için iyi dilek sözüdür.
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5.2. Beden Dili ile İletişim

 Kişiler iletişim kurarken mimikleri ile de iletişim 
kurabilmektedir. Türkiye’de de mimik hareketleri ile ifade edilmek 
istenen anlamlar bulunmaktadır. Bunlar:

Kaşları yukarı kaldırma
Kaşları yukarı kaldırmak, Türkiye’de bir isteği reddetme anlamında 
veya hayır anlamında kullanılmaktadır. 

Kafayı aşağı sallama
Kafayı aşağı sallayarak bir durumu onaylama ve kabul etme 
anlamında kullanılır.

Eli kalbe götürmek
Uzaktan selamlaşma anlamında ya da teşekkür etme anlamında 
kullanılan bir harekettir.

Havaya yazı yazmak
Bir restoranda veya kafede baş parmağı ile işaret parmağını 
birleştirip havaya yazı yazar gibi hareket, garsondan hesap 
istemek için kullanılan bir durumdur.

5.3. Genel Nezaket Kuralları

• Türkiye’de iletişimi kolaylaştıran kelimeler bulunmaktadır. Bu 
kelimeler “Merhaba”, “Selamunaleyküm”, “Hayırlı işler” (Esnaf 
dilidir), “Kolay gelsin” şeklinde sıralanabilir. Muhafazakâr 
çevrelerde verilen selam alınmadığı takdirde ya da “Merhaba” 

şeklinde karşılık bulduğunda genellikle iletişimde negatif bir 
hava oluşur. .

• İlişkilerde “lütfen”, “teşekkür ederim”, “sağol” gibi kelimeler 
iletişimi kolaylaştırır..

• Kamusal alanlarda alçak sesle konuşmak, çevre temizliğine 
dikkat etmek, geçiş güzergahlarını kapatmamak gerekir.

• Toplu taşıma araçlarında yaşlı, engelli, hamile ve çocuklara 
öncelik verilir.

• Toplu alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara içilebilen yerler 
ayrıca gösterilmiştir.

• Balkonlardan sigara atığını aşağı atmak ve halı, kilim, sofra 
örtüsü temizliği yapmak komşuları rahatsız edeceği için 
ilişkileri zedeler. 

5.4. Resmi Kurumlarda Uyulması Gereken Kurallar

• Resmi kurumlarda yazılı talimatlara uymak iş yapmanızı 
kolaylaştırır.

• Banka, polis ve adalet kurumlarındaki görevliler sizden asla 
para talep etmezler. Böyle durumlarla karşılaştığınızda en 
yakın polis karakoluna şikâyette bulunmanız yararınıza 
olacaktır. 

• Kişisel verilerinizi kimseyle paylaşmayın. Resmî kurumlarda 
ise doldurduğunuz evrakların birer örneğini talep edebilirsiniz.

• Resmi kurum çalışanı personele ücret ile iş yaptırmaya 
çalışılmamalıdır. 

• Kurumun randevu sistemi varsa randevu alınması ve 
randevuya zamanında gidilmesi gerekmektedir. 

• Resmi kurumlar mesai saatleri saati harici gidilmemelidir. 
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Türkiye’de resmi kurumlarda genellikle 08:00 – 17:00 arasıdır.
• Bir resmi kurumda öncelikle danışma ya da güvenliğe 

başvurulur. Orada bulunan görevlilere, neden gelindiği 
açıklanmalıdır. Talep edilirse kurum girişlerinde kimlik 
bırakılarak ziyaretçi kartı alınmalıdır. 

• Bazı kurumlarda sıra numarası alınması gerekmektedir. 
• Kamu kurumlarında ve kamu taşıtlarında gürültü yapılması 

ve yüksek sesle telefonla konuşulması hoş karşılanmaz. 
• Kamu görevlilerine iş karşılığı hediye vermek ve etik olmayan 

tekliflerde bulunmak yasaktır. 

5.5. Türkiye’de Müzik Kültürü
 
 Türklerde müzik, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar 
yaşanılan süreçte, tarihi ve sosyal değişimle büyümüş ve 
gelişmiştir. Türkiye’deki kültürel yapının, coğrafi özellikler ve 
tarihi özelliklerin müzik üzerinde etkisi olmuştur.

Türkiye’de müzik türleri şöyledir: 

a. Türk Halk Müziği
b. Türk Sanat Müziği
c. Arabesk
d. Klasik Müzik (Klasik batı, çok sesli)
e. Popüler Müzik (Türk pop, Türk rock, caz)
f. Dini Müzik (Tasavvuf, İlahi)
g. Askeri Müzik (Mehter, bando)

5.6. Kültürel Hassasiyetler
 
 Her kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli 
hassasiyetler bulunmaktadır. Türkiye’ye gelenlerin aşağıdaki 
hassasiyetlere dikkat etmeleri önerilir.

• Samimi olmadığınız insanlarla siyasi ve dini içerikli 
tartışmalara girmeyin.

• Türk toplumuyla ve kültürü ile ilgili alaycı ifadelerden kaçının. 
Yargılayıcı ifadeler kullanmayın.

• Türkiye’de insanlar yabancılara karşılıksız yardım etmeyi 
sever. Bu yüzden yardımların arkasında bir şeyler aranması 
rahatsızlık verir.

• Ziyaretlerinizde ikram edilen şeyleri (çay, kahve ve tatlı gibi) 
reddetmek kabalık olarak algılanabilir.

• Türkler temizliğine düşkündür. Karşısındaki insanın 
temizliğine dikkat eder. Bu nedenle temiz olmayan kıyafet, 
vücut ve ağız kokusu insanlarda negatif duygular oluşturur.

• Türkiye’de insanlar genellikle iş konusunda dakiktirler. Bu 
nedenle randevularınızda zamana uyun. (Özellikle resmi 
kurumlarda.)

• Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmak ya da 
yüksek sesle müzik dinlemek hoş karşılanmayabilir.

• Misafirliğe gittiğinizde eve girerken ayakkabılarınızı kapıda 
çıkarın.

• Toplu taşıma, sınıf, restoran, sinema ve toplantı yerleri gibi 
alanlarda ayakkabı çıkarmak hoş karşılanmaz.

• Türk bayrağı, Kuran gibi dini ve milli sembolleri araç olarak 
kullanmak hoş karşılanmaz. Bu yüzden bahsi geçen sembolik 
şeylerin üzerine oturmak, onları yere atmak, üstüne basmak 
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ve benzeri davranışlardan kaçının.
• Biriyle konuşurken ya da topluluk içindeyken sakız çiğnemek 

kabalık olarak karşılanabilir.
• Yemek yerken ağız şapırdatmak, burun karıştırmak ve diş 

temizlemek hoş karşılanmaz.
• Arkadaşlar arasında iki kişinin gizli konuşması hoş 

karşılanmayabilir.
• Birini parmağınızla ya da elinizle göstermek hoş 

karşılanmayabilir.
• Hasta ziyaretlerinin uzun tutulmaması tavsiye edilir.
• Yabancı biriyle iletişime geçilecekse öncelikle selam verilmesi 

iletişimin kurulmasını kolaylaştırır.
• Büyüklerin yanında (anne, baba, büyükbaba, büyükanne, 

öğretmen vs.) ayak-ayak üstüne atılması hoş karşılanmayabilir. 
(Bölgesel farklılıklara göre değişebilir.)

• Yaşça büyük kişilere ve üniversitede öğretmenlere ismi ile 
hitap edilmemesi tavsiye edilir. Saygı gereği, yaşça büyük 
kadınlara hanımefendi, abla, teyze; erkeklere beyefendi, abi,  
amca; öğretmenlere hocam şeklinde ifadeler kullanılabilir.

• Okullarda ve üniversitelerde sınıfa girerken, sınıfta öğretmen 
varsa nezaket ve saygı gereği kapı tıklatılarak ve izin isteyerek 
girilmesi önerilir.

• Trafikte yayalara öncelik verilmelidir. (Yasal uyarı: Yaya 
geçitlerinde yayalara yol vermeyen şoförlere trafik cezası 
yazılır.)

• “Lütfen” ve “teşekkür ederim” kelimelerine kullanmada 
cömert olun.

• Özel meselelerinizi kalabalık ortamlarda yüksek sesle 
konuşulmamanız önerilir.

• Toplu ulaşım araçlarında telefonla yüksek sesle 

konuşulmamalıdır.
• Yollara, parklara, çöp atmak, tükürmek, sigara izmariti 

atılması yasaktır.
• Toplu taşıma araçlarında, yaşlılara, gazilere, hamilelere 

nezaket gereği yer verilmelidir.
• Türkiye’de Ramazan ayı kutsal kabul edilir ve bu ay süresince 

oruç tutulur. Bu sebeple Ramazan ayında açık alanlarda 
yeme-içmek hoş karşılanmayabilir. (Bölgesel farklılıklara 
göre değişebilir.)

• Cami, türbe, mezarlık gibi yerleri ziyaret ederken kadınların 
başörtüsü kullanması tavsiye edilir. Cami ve türbelere 
ayakkabı ve kısa şort ile girilmemesi gerekir.

• Türk toplumunda komşuluk ilişkileri önemlidir. Size 
komşunuzun gönderdiği bir yiyeceği kabul etmeniz ve aynı 
şekilde karşılık vermeniz bağları güçlendirir.

5.7. Yaşam Rehberi

5.7.1. Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Dikkat Edeceği 
Hususlar

• Türkiye’de özel ve devlet dairelerindeki işlerinizi bireysel 
olarak veya vekâletname yoluyla yasal temsilciniz aracılığı ile 
yapınız. Hiç kimseyle ya da aracı şirketlerle kişisel bilgilerinizi 
paylaşmayınız.

• Kendinizi tanıtıcı belgeleri mutlaka yanınızda taşıyınız. 
(Pasaport, İkamet İzni, Geçici Koruma Kimlik Kartı, Çalışma 
İzni Kartı gibi)
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• Türkiye’de kültürel olarak farklı giyim tarzına sahip uluslararası 
öğrencilere farklı bakılabilir ama onlara karşı olumlu ya da 
olumsuz herhangi bir tepki yoktur.

• Sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle özellikle Uzak Doğu, 
Afrika, Orta Asya gibi ülkelerden gelen öğrencilere dikkat 
çekici bir şekilde bakış olsa da bunlar merak kaynaklıdır.

• Türkiye’de karma eğitim olması nedeniyle cinsiyet ayırımının 
belirgin yaşandığı ülkelerden gelen öğrenciler bunu 
yadırgayabilirler.

• Uluslararası öğrenciler, dil farkı nedeniyle Türk öğrencilerle 
iletişim kurmakta zorlanabilirler. Bu durum arkadaşlık 
ilişkilerine zarar vermez. Türk toplumu yardımsever bir 
toplumdur.

• Türkiye’de cep telefonunuzu, internet hesaplarınızı 
başkalarının kullanımına açmayın. Bankalardan başkası adına 
ya da tanımadığınız kişilere para transferi yapmayın. Dikkatli 
olmazsanız yardım edeceğinizi düşünürken suç işlemiş 
olabilirsiniz.

• Uluslararası öğrencilere sağlanan üniversite öğrenim dili 
tercihe göre Türkçe ve İngilizcedir.

• Uluslararası öğrencilerin sınıflardaki rahat davranışları 
bazen sorun olabilmektedir. Bu nedenle üniversitelerinizin 
oryantasyon eğitimlerine mutlaka katılın. (Türkiye’de sınıflarda 
ayakkabı çıkarmak, sandalyeye ayakkabıyla basmak, derste 
sakız çiğnemek, bir şeyler yiyip-içmek, derslere sarhoş 
gelmek ya da ağır baharatlı yiyeceklerin kokusu hissedilecek 
şekilde sınıfta bulunmak hoş karşılanmaz.)

• Gelirinizi, taşınır ve taşınmaz mallarınız ile ilgili bilgileri ve 
çalışma durumunuza ait güncel bilgilerinizi 30 gün içinde ilgili 
kurumlara bildirmelisiniz.

• Adres bilgisi, kimlik bilgisi ve medeni hâl değişikliklerinizi 20 
iş günü içinde ilgili kurumlara bildirmelisiniz.

• İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde yapılan hiçbir iş ve işlemlerde 
ücret talep edilmemektedir.

• Türkiye’de kamu ve özel kurumlardan psikolojik destek 
alabilirsiniz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
il ve ilçe birimleri, Devlet Hastaneleri ve Üniversitelerin sağlık 
hizmetleri veren (mediko-sosyal vb.) bölümleri bu hizmetleri 
ücretsiz sağlamaktadır. Belediyelerin danışmanlık merkezleri, 
çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve ailelerin psikolojik 
sorunlarına yönelik ücretsiz destek ve danışmanlık sağlamak 
ve toplumsal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak amacı ile 
psikolojik destek, psikoterapi hizmeti ve eğitim seminerleri 
hizmeti sağlamaktadır. Türkiye’de özel kurumlardan online 
psikolojik destek de alabilirsiniz. STK’ların ya da belediyelerin 
ücretsiz grup terapilerine katılabilirsiniz. Ücretsiz online 
kanallardan uzman psikologları takip edebilir ve bilgilendirici 
içeriklerini izleyebilirsiniz. Ücretli olarak psikologlardan da 
randevu alabilirsiniz

5.7.2. Uluslararası Öğrencilere Cep Telefonu Kullanımı İle İlgili 
Bilgiler

 Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler, Türkiye’de 
rahatlıkla iletişim kurmak ve Türkiye’de yurtiçi telefon görüşmesi, 
sms ve internet kullanımı daha uygun ücretler ödeyerek 
kullanması için Türkiye’den bir cep telefonu hattı alması tavsiye 
edilir. Türkiye’de operatör firmalarında faturasız hat veya faturalı 
olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.
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 Faturasız hatlar için:

 Geçerlilik süresi devam eden pasaportunuzla birlikte 
başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde bir faturasız hat sahibi 
olabileceksiniz. Ayrıca aldığınız operatör firmasının (Turkcell, Türk 
Telekom, Vodafone) aylık paketleri bulunmaktadır. Bu paketlerden 
kullanım miktarınıza ve bütçenize göre seçim yaparak hattınıza 
tanımlatabilirsiniz. (Örneğin, 10 GB internet, 1000 dakika, 1000 
sms= Aylık 72 ₺)

 Faturalı hatlar için:

• Pasaport
• Oturma izni
• Türkiye’de üzerine kayıtlı fatura sunması gerekmektedir.

 Bu evraklar ile başvuru yapılacaktır. Faturalı hat, bir ay 
boyunca yaptığınız konuşma, sms, internet ve benzeri harcamaların 
tutarını fatura kesim tarihinden sonra ödeyebildiğiniz abonelik 
şeklidir. Ay sonunda yaptığınız harcamaların fazla olması halinde 
tarafınıza gelecek ücrette fazla olacaktır. Bunu önlemek için yine 
bir paket seçip o paket üzerinden aylık sabit ücret ödeyebilirsiniz. 
(Örneğin; 10GB internet, 1000 dakika, 1000 sms aylık 72 ₺ gibi.) 
Ancak aldığınız paketi aşmanız halinde ise tarafınıza ek ücret 
yansıtılmaktadır. O yüzden kullanım miktarınıza göre paket 
seçimi yapmanız tavsiye edilmektedir.

 Telefon Kayıt İşlemi

 Yurtdışından Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci 

telefonunu 120 gün süre Türkiye’den aldığı hat ile kullanabilir. 
Ancak 120 günden sonrasında telefon Türkiye’de kayıtlı olmadığı 
için şebeke iptal olacaktır. Bu sorunla karşılaşılmaması için telefon 
İMEİ numarasının Türkiye’de kaydedilmesi gerekmektedir.

 E-devlet üzerinden kayıt harcının (2022 yılı için 2.732 
₺) yatırılması gerekmektedir. Kayıt, kişinin pasaportu üzerine 
yapılmaktadır. E-devleti bulunmayan uluslararası öğrenciler ise 
hat servislerinin abone kayıt merkezinden kayıt yaptırabilirler.

• İnternet üzerinden harç ödemek için Gelir İdaresi Başkanlığı/
Cep Telefonu Harcı Ödeme sekmesine giriş yapın.

• Karşınıza İnteraktif Vergi Dairesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
Harç ve Değerli Kağıt Bedeli Ödeme sekmesi çıkacak.

• Geçici kimlik numaranız, ad soyadınız, vergi daireniz, IMEI no 
ve il bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

• Telefonun IMEI numarasını görmek için *#06# ı tuşlamanız 
ve gelen 15 haneli kodu girmeniz gerekmektedir.

• Sizden istenilen bilgileri kendi kimlik kartınız ile uyumlu olacak 
şekilde girip öde tuşuna tıkladığınızda karşınıza anlaşmalı 
bankalar çıkacak. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız 
kendi bankanız üzerinden online ödeme yapıp işleminizi 
tamamlayabilirsiniz.

 Ücreti yatırdıktan sonrasında E-devlet üzerinden IMEI 
kaydını gerçekleştirmek için;

• https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet adresine giriş 
yapın.

• Telefon IMEI numaranızı, pasaport bilgilerini ve kimlik 
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bilgilerini doldurup kaydet butonuna tıklayarak işlemlerinizi 
tamamlayın.

• Ödeme yaptıysanız doğrudan sistem tarafından onay 
gelecektir.

Not: PTT tarafından e-devlet şifresi almayanlar, bizzat 
yakınlarında bulunan vergi dairesine gidip kaydı oradan da 
gerçekleştirebileceklerdir.

Herhangi bir suç durumu ihtimalini göz önüne alarak telefonunuzu 
başkalarının kullanımına izin vermemeniz önerilir. Telefondan atılan 
bir mesaj, yapılan bir arama ya da internet üzerinden yapılan bir 
paylaşımla ilgili suç oluşması halinde hat sahibi sorumluluk sahibidir.

5.8. Türkiye’de Yeme İçme

5.8.1. Türkiye’de Ne yenir? Nerede yenir?

 Türkiye’de Burger King, Dominos, KFC gibi zincir 
restoranlarda hem uygun fiyata hem de doyurucu yemek 
yenilebilir. Zincir restoranlarda ortalama fiyat 50 ₺ civarıdır. Ayrıca 
mantı, künefe, kebap, baklava gibi geleneksel yemekleri de çoğu 
restoranda bulmak mümkündür. Fiyatlar gideceğiniz yere ya da 
bulunduğunuz şehre göre çeşitlilik gösterebilir, aşağıda dışarıda 
yenilebilecek yiyecek ve içeceklerin fiyat listesi verilmiştir:

• Kahve: 15-30 ₺
• Çay: 5-15 ₺
• Hamburger Menü: 30-90 ₺

• Kebap: 50-170 ₺
• Ayran (300ml): 5-15 ₺
• Tost: 25-50 ₺
• Kola: 7-15 ₺
• Çorba: 25-50 ₺
• Mantı: 40-80 ₺
• Baklava (250gr): 30-50 ₺

 Yemek fiyatlarına bakmak ya da eve sipariş için getir ya da 
yemeksepeti gibi web sitelerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte 
devlet okullarında üniversite kantinlerinde ortalama 10 ₺’ye 
yemek yemek mümkündür. Bu fiyat özel üniversitelerde ortalama 
30 ₺’dir. Aşağıda temel gıdalar için fiyat listesi verilmiştir:

• Ekmek: 4 ₺
• Süt: ortalama 15 ₺
• Su (1,5 litre): ortalama 5,50 ₺
• Meyve ve sebzeler (1 kg): 10-30 ₺ arasında
• Yumurta (15 adet): 40 ₺
• Tavuk (1kg): 50 -100 ₺
• Şeker ve tuz: 10 - 30 ₺ arasında

 Temel gıdalar için zincir marketler en iyi seçenektir. 
Türkiye’de en çok tercih edilen ve ulaşılabilir zincir marketler 
BİM, A101,Şok ve Migros’tur. Bunun haricinde çoğu mahallede 
bakkallar bulunmaktadır.

 Bir öğrenci için ortalama yemek fiyatı ne kadardır? 

 Öğrencilerin en uygun yemek fiyatlarını bulabileceği yer 
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üniversitelerin kampüslerinde bulunan yemekhanelerdir.  Ev 
yemeklerini birçok şehirde 30-60 ₺ ye bulabilirsiniz  Kafelerde ise 
bir kişilik ortalama yemek fiyatı 50-100 ₺ arasındadır.

5.9. Türkiye’de Ulaşım

 Ulaşım şehirlere göre değişmekle birlikte genellikle 
otobüs, dolmuş, metro hatları ve taksiler kullanılmaktadır. 
Öğrencilerin otostop yapmaları önerilmemektedir.

 Bilet gerekli mi?

 Otobüs ve metro hatlarında tek kullanımlık veya bakiye 
yüklenebilen kalıcı biletler kullanılabilir. Dolmuş, yerel otobüsler 
ve taksilerde genellikle mesafeye göre ücret ödenir. 

 Aldığım bileti her şehirde kullanabilir miyim?

 Hayır, alınan biletler içerisinde bulunan il sınırları için 
geçerlidir. 

 Bilet fiyatlarında öğrenciler için indirim var mıdır?

 Evet bilet fiyatlarında öğrenciler için indirim vardır. 
İndirimli kart sahibi olmak için bulunduğunuz şehirdeki bilet 
danışma noktalarından birine öğrenci belgeniz, fotoğrafınız ile 
başvurabilirsiniz. Ankara’da indirimli tek yön öğrenci otobüs ve 
metro ücreti 3.5 ₺’dir (2022 yılı). 

 Bilet fiyatları ne kadardır?

 Ankara toplu taşıma bilet ücretleri için: https://www.ego.
gov.tr/tr/sayfa/2098/tasima-ucretleri

 İstanbul toplu taşıma bilet ücretleri için: https://www.iett.
istanbul/tr/main/pages/iett-toplu-ulasim-ucret-tarifesi/42

 Eskişehir toplu taşıma bilet ücretleri için: http://www.
eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=12

 Taksi İstanbul
• Taksimetre açılış ücreti 10 ₺
• Kilometre başı ücreti 10 ₺
• İndi-bini ücreti 20 ₺

 Taksi Ankara
• Taksimetre açılış ücreti 7,5 ₺
• Kilometre başı ücreti 6 ₺
• İndi-bini ücreti 15 ₺

 Eskişehir Taksi
• Taksimetre açılış ücreti 6 ₺
• Kilometre başı ücreti 5 ₺

 Aradığım şehir tarife fiyatları bunlardan birisi değil. 
Bulunduğum şehrin toplu taşıma bilet fiyatlarına nasıl 
ulaşabilirim? 
Bulunduğunuz şehrin adının yanına “toplu taşıma tarifeleri” yazıp 
arama motorlarında gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. 
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6. Türkiye’nin Başıca Şehirleri

6.1. Ankara

 Ankara Türkiye’nin başkentidir ve şehir Türkiye’nin tam 
ortasında bulunur. 5,5 milyon nüfusa sahip olan şehir, ülkenin 
başkenti olması bakımından siyasi, politik ve idari olarak ülkenin 
kalbinin attığı yerdir. Bu özellikleri, şehrin memur ve öğrenci 
nüfusuna da yansımış ve Türkiye’nin en çok öğrenci ve memur 
barındıran kentlerin başında olmasını sağlamıştır.

 Ankara, tarihinin çok eski olmasının yanı sıra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’nda da mücadelenin merkezi 
olmuş, birçok tarihi olaya ev sahipliği yapmıştır. Ankara’da 
gidilebilecek bazı yerler şunlardır:

Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mezarının bulunduğu anıt mezarlıktır. Ankara’da 
gidilecek yerlerin başında gelir ve yılın her döneminde ziyarete 
açıktır.

Atakule: Ankara’nın simgelerinden biri olan Atakule, bir alışveriş 
merkezdir. En üst katında yer alan restoranlar bir seyir terası 
görevi görür. 

Kocatepe Camii: Kocatepe Camii Ankara’nın en bilindik bir diğer 
simgesi ve en büyük camisidir. Aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası): Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk meclis binasıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında ülkenin karar 

merkezi olmuştur. Şu an müze olarak kullanılmaktadır.

Anadolu Medeniyetler Müzesi: Hitit dönemine ait eserlerin 
sergilendiği bir müzedir. Müze 1921 açılmış olup halen hizmet 
vermektedir. 

Hamamönü: Eski Ankara’nın merkezidir. Eski Ankara evlerinin 
bulunduğu bölgede kafeler, restoranlar ve hediyelik eşyalar 
alabileceğiniz yerler mevcuttur.

Ankara Kalesi: Hititlerin inşa ettiği kale, Ankara’yı 
seyredebileceğiniz bir manzara sunar. Etrafında bulunan 
restoranlar ve kafelerde otura bilir, dükkanlardan hediyelik eşya 
alabilirsiniz.

Ankara hakkında ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ilgili sayfasına https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/
genelbilgiler  bakabilirsiniz.

 Ankara’daki Devlet Üniversiteleri

• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
• Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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 Ankara’daki Özel Üniversiteler

• Ankara Medipol Üniversitesi
• Atılım Üniversitesi
• Başkent Üniversitesi
• Çankaya Üniversitesi
• Bilkent Üniversitesi
• Lokman Hekim Üniversitesi 
• Ostim Teknik Üniversitesi
• TED Üniversitesi
• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
• Türk Hava Kurumu Üniversitesi
• Ufuk Üniversitesi
• Yüksek İhtisas Üniversitesi
• Ankara Bilim Üniversitesi

6.2. Antalya

 Bir sahil kenti olmasının yanında verimli topraklara da 
sahip olması nedeniyle çok eski birçok uygarlığın varlığını sürdüğü 
Antalya, içinde barındırdığı sayısız tarihi yapı ile kültür turizminin; 
eşsiz koyları ve tertemiz doğası ile ise yaz turizminin Türkiye’deki 
en nadide temsilcilerinden biridir. Nitekim Türkiye’de en fazla 
antik kent barındıran şehirdir. Özellikle yaz aylarında çok sayıda 
turist ağırlayan kent, aynı zamanda ülkenin tarımsal faaliyetleri 
açısından da önemli yer tutar. Nüfusuna bakıldığında ise Antalya, 
Türkiye’nin 5. en kalabalık şehridir.

 Antalya’daki doğal ve kültürel zenginlikleri anlatmaya 
kelimeler yetmez. Fakat başlıcalarından şöyle bahsetmek 
mümkündür:

Aspendos: Akdeniz dünyasının en iyi korunmuş Roma dönemi 
antik tiyatrosunu barındıran Aspendos antik kenti, MS 161-
180 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapı, devrin Tanrılarına ve 
imparatorlarına adanmıştır.

Olympos Antik Kenti: Olympos, önemli liman kentlerinden biridir. 
Helenistik, Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılara ve 
tertemiz bir plaja sahip olan kent, tüm dünyadan turistlerin uğrak 
noktasıdır. Chimera, Kimera ya da Yanartaş, Olimpos Bey Dağları 
Milli Parkında bulunur. Burada taşların arasından çıkan doğalgaz 
2500 yıldır sönmeyen ateşler oluşturur. Bu özelliğiyle Chimera, 
Yunan mitolojisine de konu olmuştur.

Myra Antik Kenti: Bugünkü Demre ilçesinin sınırlarında bulunan 
antik kent, Roma ve Bizans Dönemi kalıntılarından oluşmaktadır. 
Zamanının önemli yerleşim yerlerinden biri olan Myra, iyi 
korunmuş bir antik kenttir.

Xantos Antik Kenti: MÖ 2. yüzyıldan MÖ 42’ye kadar Likyalıların 
başkenti olan antik şehir, MÖ 42’de Roma İmparatorluğu’nun 
yönetimine geçmiştir. Likya Uygarlığı ile ilgili önemli ve özgün 
kaynaklara sahiplik yapması nedeniyle UNESCO tarafından 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Patara Antik Kenti: Akdeniz’in en önemli plajlarından birine de 
ev sahipliği yapan antik kent, Likya’nın en eski ve en önemli 
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şehirlerinden biridir. Roma İmparatorluğu’nun kontrolüne 
geçtikten sonra da imparatorluğun adli işlerinin görüldüğü bir 
yer olması, kentin önemini korumasını sağlamıştır. “Noel Baba” 
olarak anılan Saint Nicholas’ın Pataralı olması sebebiyle Bizans 
döneminde de kent önemini kaybetmemiştir.

Kurşunlu Şelalesi: 7 küçük gölet ile birbirine bağlı küçük 
şelalelerden oluşan 33 hektarlık tabiat parkı, doğa yürüyüşünü 
sevenler ve yeşilliklerin arasında piknik yapıp oturmak isteyenler 
için alan sunuyor.

Damlataş Mağarası: 15 bin yılda olmuş sarkıt ve dikitlerden 
oluşan mağara, yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça 
ziyaret edilmektedir. Mağaranın içerisinde bulunan hava astım 
hastalarına iyi gelmektedir.

 Antalya hakkında ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın ilgili sayfasına https://www.kulturportali.gov.tr/
turkiye/antalya/genelbilgiler adresinden ulaşabilirsiniz.

 Antalya’daki Üniversiteler

Akdeniz Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Antalya AKEV Üniversitesi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

6.3. Bursa

 Yapılan kazı çalışmaları ışığında 8500 yıllık tarihi olduğu 
öne sürülen Bursa, Türk tarihinde de önemli yer tutan şehirlerden 
biridir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin temellerinin 
atıldığı, aynı zamanda da bu iki devletin ilk başkenti olan Bursa, 
kültür ve kış turizmi açısından zengin kaynaklara sahiptir. 
Türkiye’nin dördüncü büyük şehridir. Bursa’da gidilebilecek bazı 
yerler şunlardır:

Bursa Ulu Camii: Osmanlı padişahlarından biri olan Yıldırım 
Bayezid tarafından Niğbolu Savaşının ganimetleri ile 1396-
1400 yıllarında yaptırılan camii, Türkiye’nin en ünlü ve en büyük 
camilerinden biridir. 

Yeşil Türbe: Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak sayılan 
Çelebi Mehmet’in (I. Mehmet) kabrinin bulunduğu türbedir. 1421 
yılında yaptırılmıştır. 

Cumalıkızık: Tarihi dokusu çok iyi korunan bu yer, Osmanlıların ilk 
yerleşim yerlerinden biridir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesine alınmıştır. 

Uludağ: 2,500 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük kış ve 
doğa sporları merkezinin bulunduğu dağdır. Dünya’nın birçok 
yerinden insanın Türkiye’de kış turizmi için tercih ettiği yerlerin 
başında gelir.  

 Bursa hakkında ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın Bursa (https://bursa.ktb.gov.tr/TR-70228/bursa-
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ili-genel-bilgiler.html) sayfasını ve Bursa’daki tarihi ve kültürel 
yerlerin tanıtımı için de  kültür portalı ( https://www.kulturportali.
gov.tr/turkiye/bursa/genelbilgiler) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Bursa’daki Üniversiteler

• Bursa Uludağ Üniversitesi
• Bursa Teknik Üniversitesi

6.4. İstanbul

 İstanbul tarih boyunca tüm Avrupa uygarlıklarının 
gözdesi olmuş, şimdi ise Türkiye topraklarında bulunması 
itibariyle Türkiye’nin kültür başkenti unvanına sahip Türkiye’nin 
en kalabalık ve en kozmopolit şehridir. 2010 yılında Avrupa 
Konseyi tarafından Kültür Başkenti ilan edilmiştir. 15,5 milyon 
nüfusa sahip olan İstanbul, tarih boyu uygarlıkların başkenti 
olması nedeniyle sınırlarında pek çok tarihi ve kültürel zenginliğe 
sahiptir. Aynı zamanda turizm, sanayi, ticaret, eğitim, sağlık ve 
sayamayacağımız birçok alanda ülkenin en önemli kentidir. Bu 
sebeple her alanda yılın 365 günü hareketli geçer. Şehrin bu 
özellikleri, Türkiye’nin en çok üniversite barındıran kenti olmasını 
sağlamıştır.

 İstanbul gerek tarihi geçmişi gerekse konumu itibariyle 
anlatılması zor bir şehirdir. Turistik olarak kısaca bahsetmek 
gerekirse aşağıda İstanbul’da ziyaret edilebilecek bazı önemli 
yerleri bulabilirsiniz:

Topkapı Sarayı: Topkapı Sarayı 13. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yaptırılmış ve 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı 
Devleti’nin yönetim merkezi olmuştur. İçerisinde yüzlerce tarihi 
eser bulunduran saray, 1924’te müzeye dönüştürülmüştür.

Ayasofya (Haga Sophia): Dünyaca ünlü olan Ayasofya Camii 
4. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından kilise olarak 
yaptırılmış olup Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sonrası 
camiye dönüştürülmüştür. Anlamı “kutsal bilgelik” olan yapı, 
1934 yılında müzeye çevrilmiştir. Yapının içerisinde hem 
Hristiyan hem de İslam motifleri bir arada yer alır. 2020 yılında 
tekrardan camiye çevrilen Ayasofya’yı ücretsiz bir şekilde ziyaret 
edebilirsiniz.

Kız Kulesi: İstanbul Boğazı’nda küçük bir adaya inşa edilen 
yapının tarihi MÖ 24 yılına dayanır. Tarih boyunca da birçok 
efsaneye konu olan kule günümüzde kafe ve restoran olarak 
hizmet vermektedir. 

Dolmabahçe Sarayı: Osmanlı Döneminde yaptırılan saray birçok 
padişah tarafından ülkenin yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. 
Cumhuriyetin ilanından sonra İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı 
Konutu olarak kullanılmış olup günümüzde müze olarak hizmet 
vermektedir. Atatürk’ün öldüğü yer olması sebebiyle ayrı bir 
öneme sahiptir.

Sultan Ahmet Camii (Blue Mosque): I. Ahmet tarafından 17. 
yüzyılda inşa ettirilmiştir. İçerisinde 21 bin İznik Çinisi kullanıldığı 
için yabancılar tarafından “Blue Mosque” (mavi cami) adını 
almıştır. İstanbul’un en büyük yapılarından biridir. Osmanlı’nın ilk 
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6 minareli camisidir.

Galata Kulesi: Uzun yıllar boyu yangın gözetleme kulesi olarak 
kullanılan Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biridir. 
MS 4. yüzyılda Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un 
siluetini oluşturan yapılardan biri olan Galata Kulesine günün 
belli saatlerinde çıkıp şehir seyredilebilir.

İstiklal Caddesi: Türkiye’nin yüzyıllardır en ünlü caddelerinden 
birisidir. 1,4 km uzunluğundaki caddenin ortasından tramvay 
hattı geçer. Cadde boyunca dükkanlar, kafeler ve restaurantlar 
bulunur. Yılın 365 günü kalabalık olan cadde turistlerin de uğrak 
noktasıdır.

 İstanbul ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın ilgili sayfasına https://www.kulturportali.gov.tr/
turkiye/istanbul/genelbilgiler ulaşabilirsiniz

 İstanbul’daki Devlet Üniversiteleri

• Boğaziçi Üniversitesi
• Galatasaray Üniversitesi
• İstanbul Medeniyet Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
• Marmara Üniversitesi
• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi
• Türk – Alman Üniversitesi

• Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

 İstanbul’daki Özel Üniversiteler

• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
• Altınbaş Üniversitesi
• Bahçeşehir Üniversitesi
• Beykent Üniversitesi
• Beykoz Üniversitesi
• Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
• Biruni Üniversitesi
• Doğuş Üniversitesi
• Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
• Fenerbahçe Üniversitesi
• Haliç Üniversitesi
• Işık Üniversitesi
• İbn Haldun Üniversitesi
• İstanbul Arel Üniversitesi
• İstanbul Atlas Üniversitesi
• İstanbul Aydın Üniversitesi
• İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
• İstanbul Bilgi Üniversitesi
• İstanbul Bilim Üniversitesi
• İstanbul Esenyurt Üniversitesi
• İstanbul Gedik Üniversitesi
• İstanbul Kent Üniversitesi
• İstanbul Kültür Üniversitesi
• İstanbul Medipol Üniversitesi
• İstanbul Okan Üniversitesi
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• İstanbul Rumeli Üniversitesi
• İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
• İstanbul Ticaret Üniversitesi
• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
• İstinye Üniversitesi
• Kadir Has Üniversitesi
• Koç Üniversitesi
• Maltepe Üniversitesi
• MEF Üniversitesi
• Nişantaşı Üniversitesi
• Özyeğin Üniversitesi
• Piri Reis Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
• Üsküdar Üniversitesi
• Yeditepe Üniversitesi

6.5. İzmir

 İzmir, Ege bölgesinde bulunan ve Ege’nin incisi olarak 
tabir edilen bir liman kentidir. Liman kenti olması nedeniyle 
stratejik bir öneme sahip olan kent, yüzyıllar boyu sahip olduğu 
bu önemi korumuştur. Aynı zamanda verimli topraklara da sahip 
olan ve 8.500 yıllık tarihi bulunan kent, yüzyıllar boyu çeşitli 
uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.  Örneğin; İzmir’de bulunan 
Efes, Antik Çağ’da Roma İmparatorluğu’nun en büyük ve en 
önemli kentlerinden birisidir. Ayrıca kent, İyon kültürünün de 

zenginliklerini bünyesinde barındırıyordu.

 Netice itibariyle 8.500 yıllık tarih, Perslerden Antik 
Yunanlara, Romalılardan Osmanlıklara birçok uygarlığın en 
önemli kentlerinden biri olan İzmir’e birçok kültürel ve tarihi miras 
bırakmıştır. Aynı zamanda sahip olduğu sıcak iklim, konum ve 
doğal güzellikler neticesinde yaz ve doğa turizminin de Türkiye ve 
Akdeniz’deki nadide temsilcilerinden biridir. Sahip olduğu liman 
özelliği ile ticaret alanında, verimli toprakları ile tarım alanında ve 
barındırdığı doğal, tarihi ve beşeri kaynaklar ile turizm alanında 
değerli bir yere sahip olan şehir, tüm bu faktörlerin de etkisiyle 
Türkiye’nin 3. büyük şehri olmuştur.

 Saymakla bitmeyecek İzmir’in turistik olarak önemli bazı 
yerleri şunlardır:

İzmir Saat Kulesi: İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi, II.Abdülhamit 
tarafından 1901 yılında inşa ettirilmiştir. Kulenin saati Alman 
İmparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir.  

Selçuk Efes Müzesi: Efes ve yakın çevresinde bulunan Miken, 
Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
uygarlıklarına ait önemli eserlerin bulunduğu önemli bir müzedir. 
Eros’un başı, Artemis heykeli, Sokrates’in başı gibi dünyaca ünlü 
önemli eserlerden bazılarıdır. 

Agora: Agora kelime anlamı olarak “kent meydanı, çarşı” anlamına 
gelmektedir. (MS 2 yüzyıldan) Roma döneminden kalmıştır ve 
günümüze kadar korunmuş en iyi örneklerinden birisi İzmir’de 
bulunur. 
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Symrna Antik Kenti: Symrna, İzmir’in Antik Çağ’daki ismidir. 
MÖ 5000-3000 yıllarında kurulan, Symrna’nın ilk yerleşim yeri 
olan ve İzmir Bayraklı’da bir höyük üzerinde bulunan Antik Kent, 
dünya tarihinde saptanmış en eski evlere ve Athena Tapınağı’nın 
kalıntılarını barındırmaktadır. 

Efes Antik Kenti: Dünya Miras Listesinde bulunan Efes, 
Antik dönemin en önemli merkezlerinden biridir.  Tarih öncesi 
dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve 
Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim 
görmüştür. Dünya’nın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı 
ve günümüzde Hristiyanlarca hac yeri olarak görülen Meryem 
Ana Evi burada bulunur.

Pergamon Antik Kent: Dünya Miras Listesinde bulunan Pergamon 
birçok katlı kenttir. MÖ 282-133 yılları arasında Pergamon 
Krallığının başkenti olan bu antik kent, İzmir’in Bergama ilçesinde 
bulunmaktadır. Kentte Helen, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı 
uygarlıklarına ait eserler, katmanlar halinde yer alır. Bu durum ise 
pek çok istisnai örneği bir arada görmeye olanak sağlar.

 İzmir hakkında ayrıntılı bilgi için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın ilgili sayfasına https://www.kulturportali.gov.tr/
turkiye/izmir/genelbilgiler adresinden ulaşabilirsiniz.

 İzmir’deki Üniversiteler

• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• İzmir Bakırçay Üniversitesi

• İzmir Demokrasi Üniversitesi
• İzmir Ekonomi Üniversitesi
• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
• İzmir Tınaztepe Üniversitesi
• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
• Yaşar Üniversitesi

335334

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

ek
i Ş

eh
irl

er

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

ek
i Ş

eh
irl

er

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/genelbilgiler
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/genelbilgiler


7. Türkiye’de İş İmkanları ve Çalışma İzni

7.1. Çalışma Hayatı

 Türkiye’de çalışma hayatını İş Kanunu (Kanun no: 4857) 
düzenler. Türkiye’de normal çalışma süresi haftada en fazla 45 
saattir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar için fazla ücret ödemesi 
yapılır. Fazladan çalışılan her bir saat için verilecek ücret normal 
ücretin saat başına düşen miktarının yüzde elli fazlası şeklindedir. 
Fazladan çalışılan her bir saat için bir buçuk saat izin de verilebilir. 
Yılık fazladan çalışma süresi en çok 270 saat olabilir.

 Türkiye’de çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi 
düşünce, felsefî inanç, din ya da benzeri ölçütlere dayalı olarak 
ayırım yapılması hukuken yasaktır. Aynı ya da eşdeğer işleri yapan 
çalışanlara verilecek ücretlerin belirlenmesi sırasında cinsiyete 
dayalı olarak ayırım yapılması da yasaktır. Ancak Türkiye’de 
bazı mesleklerin yabancılar tarafından yapılması yasaktır. 
Yabancılar Türkiye’de devlet memuru olamazlar. Ayrıca 
aşağıdaki meslekleri yapmaları da kanunlarla yasaklanmıştır:

• Eczacılık
• Veterinerlik
• Devlet Memurluğu
• Özel Hastanelerde Müdürlük
• Avukatlık
• Noterlik
• Diş Hekimliği
• Güvenlik Görevliliği

• Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, 
mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, 
çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. meslekler

• Turist Rehberliği
• Gümrük Müşavirliği
• Hastabakıcılık

 7.1.1. Türkiye’de Çalışma İzni Hakkında Soru&Cevap

Soru: Türkiye’de öğrenci olarak bulunmaktayım. Çalışma izni 
konusunda nereye başvuracağım?
Cevap: Öğrenciler çalışma izni almak için Çalışma ve Sosyal 
GüvenlikBakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak çalışma izni 
alabilirler. Ön lisans ve lisans öğrencileri öğrenciliklerinin ilk yılında 
çalışamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni 
aldıkları takdirde hemen çalışmaya başlayabilirler. Uluslararası 
öğrenciler çalışma izni süresince ikamet izni almaktan muaftır. 
Uluslararası öğrenciler, çalışma izinleri biter bitmez ya da 
uzatılmadığında hemen öğrenci ikamet izni almak zorundadırlar. 
Aksi halde öğrencilikleri sona erebilir ve sınır dışı edilebilirler.

 Çalışma izni ile ilgili süreci işveren https://ecalismaizni.
csgb.gov.tr/eizin adresine iş talebinde bulunanın evraklarını 
yükleyerek takip edecektir.

Soru: Çalışma izni için gerekli gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Öğrencinin sağlayacağı belgeler:
• Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin en az 6 ay süreli 

ikamet izni.
• İşveren ve uluslararası öğrenci tarafından imzalanmış iş 
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sözleşmesi.
• Pasaport fotokopisi.
• Öğrenci belgesi (Türkçe)

 İşverenin sağlayacağı belgeler:
• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.
• Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı 

bilanço ve kar/zarar tablosu.

 Bknz.http://calismaizni.gov.tr/ 

Soru: Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışırsam ne olur?
Cevap: Devlet bursu alan ön lisans ve lisans alanındaki uluslararası 
öğrenciler eğitimleri süresince çalışma izni alamazlar. Yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri ise, çalışma izni alabilir. Çalışma izni 
almadan çalışan öğrenciler sınır dışı edilebilir ayrıca para cezasına 
çarptırılır.

Soru: Türkiye’de aylık asgari maaş ne kadardır?
Cevap: Türkiye’de çalışma hayatında tam gün çalışma karşılığında 
alınacak en düşük ücret “asgari ücret” olarak adlandırılmaktadır. 
2022 yılında asgari ücret miktarı net: 5500 TL’dir.

Soru: Türkiye’deki uluslararası öğrenciler için hangi işler 
avantajlıdır?
Cevap: Çevirmenlik, dil kursu öğretmeni ve özel yeteneklerine 
uygun işler uluslararası öğrencilere daha uygun çalışma 
alanlarıdır. Uluslararası yüksel lisans ve doktora öğrencileri 
çeşitli sektörlerden gelecek “diploma kiralama” tekliflerinin 

yasa dışı olduğunu unutmamalıdır. Bu durum öğrencinin sınırdışı 
edilmesine, para cezası almasına ve cezai yaptırımlarla karşı 
karşıya kalmasına neden olabilir.

Soru: Uluslararası öğrenciler Türkiye’de nasıl iş bulabilir?
Cevap: Üniversitelerdeki duyuru panolarında, gazete iş 
ilanlarında ya da Türkiye’de en popüler olan aşağıdaki iş bulma 
web sayfalarında iş bulabilirler;

• İŞKUR
• Vacancies
• Indeed
• Sahibinden.com
• Kariyer.net
• Ayrıca her öğrenci kendi üniversitesindeki sosyal tesislerde 

iş bulabilir. Bunun için üniversitelerin web sayfalarındaki iş 
ilanlarını takip edebilirler.

7.2. Uluslararası Öğrencilerin Çalışma İzni

 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ikamet izni aldıkları 
tarihte; ön lisans ve lisans öğrencileri bir yıl geçtikten sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuru 
yaparak çalışma izni alabilirler.

 Çalışma izni alanların izin süresince ayrıca öğrenci ikamet 
izni almasına gerek yoktur. Çalışma izni ikamet izni yerine de 
geçer. Çalışma izni bitenler yeniden öğrenci ikamet izni almalıdır. 
(Bakınız: https://www.goc.gov.tr/calisma-izni-sss)
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 7.2.1. Uluslararası Öğrenciler Zorunlu Stajı için Çalışma 
İzni Almalı mı?

 Staj zorunluluğu getiren ilgili Üniversite veya Fakülteden 
konuya ilişkin resmi yazı alınarak staj yapılabilir. Staj için çalışma 
iznine gerek yoktur (Bakınız 84. soru: https://www.csgb.gov.tr/
sss/uigm/ ).

 İstisnai durum: Çalışan uluslararası öğrencilerin bursları 
çalıştıkları sürelerde dondurulur. Genel Sağlık Sigorta primleri 
ödenmez. Dil ve/veya bilimsel hazırlık programlarını başarıyla 
tamamlamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri, YTB’nin 
uygun görüşü ve çalışma izni ile öğrenimleriyle ilgili alanlarda 
çalışabilirler. Bu öğrencilerin bursları dondurulmaz.

7.3. Çalışma İzni ile İlgili Yararlı Linkler

Yabancıların Türkiye’de çalışma izni:
http://calismaizni.gov.tr/

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır:
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/calisma-izni-
basvurusu/

Başvuru süreci takibi:
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/basvuru-takip/

Çalışma izini sonlandırma:
http://cal ismaizni .gov.tr/cal isma-izni-hakkinda/iz in-

sonlandirma/

Çalışma izni sorgulama:
https://izinsorgula.csgb.gov.tr/#/app/giris

Çalışma iznini uzatma işlemleri:
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/uzatma-
basvurusu/

Çalışma izni ile ilgili rehberler:
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/yardimci-
kilavuzlar/

Çalışma izniyle ilgili önemli konular:
http://calismaizni.gov.tr/calisma-izni-hakkinda/dikkat-edilecek-
hususlar/
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8. Türkiye’de Hukuk İşleri

8.1. Öğrenci Disiplin Cezaları Ve İtiraz Süreci

 Uluslararası öğrenciler diğer öğrencilerin tabi olduğu 
disiplin hükümlerine göre disiplin süreci yaşarlar. Öğrenci disiplin 
süreci Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülür.

 8.1.1. Hangi Eylemler Ne Tür Bir Cezaya Karşılık Gelir?

 Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

• Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı 
bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

• Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler 
dışında ilan asmak,

• Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, 
program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, 
karalamak veya kirletmek.

 Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

• Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik 
veya yanlış bildirmek,

• Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, 
bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini 
bozmak,

• Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, 

afiş ve pankart asmak,
• Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve 

benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya 
kirletmek,

• Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

 Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar 
uzaklaştırma cezasını gerektiren gerektiren eylemler şunlardır;

• Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya 
yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu 
eylemlerde bulunmak,

• Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini 
engellemek,

• Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir 
belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait 
bir belgeyi kullanmak,

• Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini 
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,

• Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da 
dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı 
eylemlerde bulunmak,

• Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
• Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde 

yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.

 Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma 
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

• Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit 

343342

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

e 
H

uk
uk

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
'd

e 
Ça

lış
m

ak



etmek,
• Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle 

yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici 
eylemlerde bulunmak,

• Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
• Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
• Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş 

eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim 
sistemine zarar vermek,

• Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
• Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
• Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış 

olmasına rağmen, bu karara uymamak.

 Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma 
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

• Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet 
kullanarak görevin yapılmasına engel olmak,

• Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim 
hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,

• Suç sayılan eylemleri işlemekveya bir kimseyi veya grubu, 
cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya 
böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,

• Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı 
madde kullanmak, taşımak, bulundurmak,

• Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin 
sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine 
başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava 
girmek,

• Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
• Yükseköğretim kurumlarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla 
mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak 
üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı 
maddeleri taşımak ve bulundurmak,

• Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek 
kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.

• Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.

 Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını 
gerektiren eylemler şunlardır;

• Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek 
amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu 
amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte 
örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,

• Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı 
maddeleri satmak, satın almak, başkalarına vermek ve 
ticaretini yapmak,

• Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 
aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı 
ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan 
diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,

• Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak 
suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

• Öngörülmemiş disiplin suçlarında benzer eylemlerde 
bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Disiplin 
suçunun tekrarlanırsa bir derece ağır ceza uygulanır.
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  8.1.2. Hakkında soruşturma açılan öğrenci ne 
yapmalıdır?

 Hakkınında disiplin soruşturması açılan öğrenciye, suç 
iddiasının detaylı olarak yazıldığı bir tebligat yoluyla en az 7 
günlük yazılı veya sözlü savunma hakkı verilir.

 Süresi içinde mazeretsiz bir şekilde savunma yapmayan 
öğrenci iddiayı kabul etmiş sayılır.

 8.1.3. Öğrenci disiplin cezası aldığını nasıl öğrenir?
 
 Öğrenciye disiplin cezası aldığı yazılı olarak gerekçeleriyle 
bildirilir. Aynı zamanda öğrencinin burs aldığı bir kuruma ve 
Yükseköğretim kuruluna da bildirim yapılır.

 Disiplin cezası alan öğrenci tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz etme hakkı ve 60 
gün içinde bulunduğu ildeki İdare Mahkemesine dava açma hakkı 
vardır.

 8.1.4. İdare Mahkemesine nasıl dava açılır

 Ceza tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde “yürütmeyi 
durdurma” talepli “iptal” davası açabilir. Bulunduğu yerde idaresi 
mahkemesi bulunmayan öğrenciler, bulundukları yerlerdeki 
mahkemeler aracılığıyla, yurtdışında ise konsolosluklar 
aracılığıyla dava açabilirler.

 8.1.5. Avukat tutma zorunluluğu var mı?

 İdari davalarda avukat tutma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

 8.1.6. İdare Mahkemesinde dava açma ücreti ne 
kadardır?

 Davalar “adli yardım talepli” olarak ücret ödemeden 
de açılabilir. Öğrenci davayı kaybettiği taktirde dava ücretleri 
kendisinden tahsil edilir. Dava ücretleri ek taleplere göre 
(Yürütmeyi durdurma, duruşmalı, bilirkişi talepli veya keşifli) 
250-400₺ arasındadır. Öğrenci davayı kazandığı taktirde ödediği 
ücretleri dilekçe ile geri alır.

 8.1.7. Dava dilekçesini nasıl hazırlarım?

 Hukuk bürolarından yardım alabileceğiniz gibi dava dilekçe 
örneklerini hukukla ilgilenen web sitelerinde bulabilirsiniz.

 8.1.8. İdare Mahkemesinde davayı kaybeden öğrenci ne 
yapmalıdır?

 Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmelidir. Mahkeme 
kararlarında davalı ve davacının bir sonraki itiraz makamı 
yazılmaktadır. Kararda yazılı olan yerlere süresi içerisinde itiraz 
edilmelidir. Bu konularda profesyonel hukuk yardımı almak 
gerekebilir.
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8.2. Adli Destek

 Uluslararası öğrenciler adli durumlarla karşılaştıklarında 
talep etmeleri gereken en önemli iki destek alanı vardır:

a. Avukat (Barodan ücretsiz avukat talep edilebilir.)
b. Tercüman (Türkçe olarak kendini tam olarak ifade 

edemeyeceğini belirten uluslararası öğrencilere ücretsiz 
tercüman desteği verilir.)

 8.2.1. Adli Yardım

 Adli yardım, hukukî himaye ihtiyacı olup da,avukatlık 
hizmetinden yararlanacak düzeyde ekonomik olanağı 
bulunamayanlara devlet tarafından sağlanan hizmettir. Adli 
yardımdan yararlanmak için ekonomik düzeyin belgelenmesi 
gerekmektedir.

 Adli yardım kurumu, mali gücü olmayanların hak arama 
özgürlüğünden yararlanabilmesi amacı ile oluşturulmuş bir 
kurumdur. Adli yardım, kişilerin hak arama önündeki maddi 
engelleri aşmasında ve bu özürlüğün kullanımında eşitlik 
sağlanmasında önemli bir role sahiptir.

 Adli yardım ile avukatlık ücretlerinden yargılama 
ücretlerine kadar, tüm bu giderleri karşılamaya imkanı olmayan 
kişilerin davaların gerektirdiği harç ve giderlerden geçici olarak 
bağışık tutulur veya ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlanır. 
Bu açıdan adli yardım mahkeme masrafları ve ücretsiz avukatlık 
hizmeti olarak iyi yönlü işler.

 8.2.2. Adli Yardım talebi başvurusu nasıl yapılır?

 Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım 
bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım 
başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

 Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden 
gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda 
uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu 
araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım 
bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.

 İstenilen bu belgeler arasında, fakirlik belgesi, ikametgah 
belgesi, kimlik fotokopisi bulunmaktadır.

 Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; 
tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro 
başkanına başvurabilir. Birden fazla baronun bulunduğu illerde 
başvuru, başvuru tarihinde büro yönetimine başkanlık eden 
sorumlu yönetim kurulu üyesinin bağlı bulunduğu baronun 
başkanına yapılır. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir ve 
bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği takdirde talep ret 
edilmiş sayılır.

8.3. İdari Destek

 Üniversite tarafından disiplin cezası verilirken uyulması 
gereken usul işlemleri: 
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• Disiplin soruşturması açılan öğrenciye idarece gönderilen 
ifadeye çağrı davetinde iddiaların açık ve net yazılı olması 
gerekmektedir.

• Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını 
yürüttüğü dosyanın toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz

• Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul 
üye sayısının çoğunluğu ile karar alınır.

• Disiplin soruşturmalarında, soruşturmanın tamamlandığı 
günden itibaren en geç on beş içinde karar verilmelidir.

• Disiplin cezası verilirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin 
ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası 
alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil 
ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını 
dikkate alırlar.

• Yukarıdaki durumlara uyulmaması halinde öğrenciye 
verilecek ceza idare mahkemesi tarafından şekilyönünden 
İPTAL sebep olabilir.

 Yukarıdaki durumlara uyulmadığında ya da iddia konusu 
fiilin disiplin suçu gerektirmediği durumlarda uluslararası öğrenci 
aşağıdaki işlemleri yapabilir:

• Uluslararası öğrencilerin disiplin cezaları almaları durumunda 
bu şartların taşınmadığı ve bu işlemin hukuka aykırı olduğunu 
düşünen öğrenci on beş gün içerisinde üniversite yönetim 
kuruluna itiraz edebilir. İtiraz halinde, üniversite yönetim 
kurulu itirazı on beş gün içinde kabul veya reddeder.

• Ceza alan öğrenciler üniversitedeki ilgili kurullara itiraz 
etmeden doğrudan idare mahkemesine dava açabilir. Bu 
durumda öğrenci cezanın kendisine tebliğ edildiği günden 

itibaren en geç 60 gün içerisinde dava açmalıdır.
• Disiplin cezalarına karşı açılacak idari davalar ve süreçler 2577 

sayılı İdare Yargılama Usulü Kanununa göre yapılmaktadır.
• İdari yargı yoluna başvururken öğrencinin açacağı dava İPTAL 

davasıdır. Bu davayı üniversitenin bulunduğu şehirde İDARE 
MAHKEMESİNE dava dilekçesi yazarak açmalıdır. (Dilekçe iki 
nüsha olmalıdır.)

• Öğrenciler hak kaybına uğramamak ve süreçten zarar 
görmemek adına YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talepli 
İPTAL davası açılmalıdır. Mahkemece verilecek yürütmenin 
durdurulması kararı öğrencinin dava sonuna kadar haklarının 
korunduğunu gösterir.

• Mahkemenin öğrenciyi haklı bulması halinde açılan iptal 
davası neticesinde üniversite yönetimi tarafından disiplin 
cezası kaldırılır. Ancak şekil yönünden verilen İPTAL kararları 
karşısında üniversite aynı iddia hakkında yeniden disiplin 
soruşturması açabilir ya da karara Bölge İdare Mahkemesinde 
itiraz edebilir.

• Kararın iptal edilmemesi halinde (davanın reddedilmesi 
durumunda) ise, öğrenci bir üst yargı mercii olan Bölge İdare 
Mahkemesine itiraz edebilir. Bölge İdare Mahkemesinin 
kararına karşı DANIŞTAY’a dava açılabilir. Bu durumun 
mahkemenin karar metninde yazılı olması gerekir.

 Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için gerekli 
şartlar ise: 

• İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız 
zararlar doğacak olması (Örneğin; sınıfta kalma, sene uzatma 
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gibi.)
• İdari işlem açıkça hukuka aykırı olmalıdır.

 Bu şartların varlığı halinde iptal davası açarken yürütmenin 
durdurulması talebi ile dava açılacaktır.

 Dikkat: Öğrencilerin adli ve idari işlemlerinde hukuki 
destek yoluna gitmeleri ve hak kaybına uğramamak adına uzman 
desteği almadan işlem yapmamaları tavsiye olunur.

 Örnek Dava Dilekçesi

........ İDARE MAHKAMESİ BAŞKANLIĞI’NA

  
 DAVACI  :
 ADRES   :
 DAVALI  :
 ADRES   :
 TEBLİĞ TARİHİ :
 KONU   :   ....................işleminin yetki/şekil/
konu/sebep/amaç yönlerinden açıkça hukuka aykırı işlemin 
İPTALİ, öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya  imkansız 
zararlar doğa bileceğinden, 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16 ıncı 
maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin veya 
savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur eliyle tebligat 

işlemlerinin yapılması suretiyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
istemlidir.

 İPTAL SEBEPLERİ :1.Olayın kısa açıklaması
                                                2.Hukuka aykırılıklar
     3. Yürütmeyi durdurma sebepleri

 HUKUKSAL SEBEPLER : HUMK, İYUK, Sair mevzuat
 DELİLLER  : Dilekçede sayılan ve ekte sunulan 
belgeler, Davalı İdare elindeki belge ve bilgiler, sair mevzuat.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklana  ve kendiliğinden 
göz önüne alınacak sebeplerle ........................  işleminin yetki/
şekil/konu/sebep/amaç yönlerinden açıkça hukuka aykırı işlemin 
İPTALİNE, öncelikle gecikilmesi halinde telafisi güç veya  imkansız 
zararlar doğa bileceğinden, 2577 sayılı İYUK.nun 27/2,4 ve 16 
ıncı maddeleri uyarınca karşı tarafın savunması beklenmeksizin 
veya savunma sürelerinin kısaltılması, gerekirse memur 
eliyle tebligat işlemlerinin yapılması suretiyle YÜRÜTMENİN 
DURDURULMASINA, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin 
karşı tarafa yükletilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep 
ederim. 
                                      
   
       Davacı                                 

Ekler:
-Dilekçede sayılan belgeler.
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8.4. Tüketici Hakları

 Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Alo 175 
Tüketici Danışma Hattı” tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara 
ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve tüketici uyuşmazlıklarının 
çözülmesi amacıyla başvurmaları gereken ilgili makamlara 
yönlendirildiği “bir çağrı merkezi” olarak hizmet vermektedir. Alo 
175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler; insan sağlığı, can ve 
mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar 
edebilmekte, sorunlarıyla ilgili bilgi alabilmektedir.

 Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla 
veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi 
Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici 
hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem 
heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

 Tüketici hakları ile ilgili daha geniş bilgiye https://ticaret.
gov.tr/tuketici/tuketici-hakem-heyetleri/sikca-sorulan-sorular 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

 Örnek Başvuru Formu

Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

Başvuru Tarihi
Başvuru Numarası

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

T.C Kimlik No/Vergi No.
Adı/Ünvanı

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İl/İlçe
Adresi
Tebligat İl/İlçe
Tebligat Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Posta

VARSA BAŞVURU SAHİBİ VEKİLİ BİLGİLERİ

T.C Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Postası

ŞİKAYET EDİLEN BİLGİLERİ

Adı/Ünvanı
Vergi Numarası
İl/İlçe
Adresi
Telefonu
Faksı
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UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Uyuşmazlık Tarihi
Uyuşmazlık Bedeli*
Uyuşmazlık Konusu
Başvuru Sahibinin Talebi
Başvuru Sahibinin İmzası

  *Uyuşmazlık bedelinin ₺ cinsinden belirtilmesi gerekmektedir.

9. Kütüphaneler

9.1. Türkiye’nin En iyi Kütüphaneleri

 T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 134 farklı dilde 
4 milyondan fazla kitap koleksiyonu ve 120 milyon makale ve 
raporla Türkiye’nin en büyük kütüphanesidir. https://mk.gov.tr/

 Devlet Arşivleri tarama kataloğu
 https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

 TÜBİTAK Dergi Park 
 https://dergipark.org.tr/tr/

 Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitap
 https://ekitap.ktb.gov.tr

 Atatürk Kitaplığı / İstanbul

 Akademisyenlere ve serbest araştırmacılara, bünyesindeki 
500 bine yakın eserle hizmet veriyor. 24 saat açık. 1928 öncesi 
neşriyat, matbu kitaplar, elyazmaları, kartpostallar, salname ve 
gazete arşiviyle oldukça zengin. Taksim’deki kütüphane Boğaz 
manzarasıyla da dikkat çekiyor. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/
ataturkkitapligi/index.php?dil=tr

 Beyazıt Devlet Kütüphanesi / İstanbul
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https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
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http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr
http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr


 Avrupa’daki milli kütüphanelerin benzerini kurmak için 
Padişah II. Abdülhamit’in emriyle 1884’te kuruldu. Toplanan 
elyazmaları, kitaplar, gazeteler ve dergilerle bir milyona yakın 
esere sahip. Görme engelliler için sesli arşiv bölümü var. 
Beyazıt’ta, eski şehrin kalbinde. http://istanbulbeyazitdevlet.
kutuphane.gov.tr/

 İslam Araştırmaları Merkezi / İstanbul

 Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1984’te kurulan 
kütüphanede Osmanlı ve İslam coğrafyası hakkındaki 
dokümanlara ulaşacaksınız. Jüri üyelerimizden Kansu Şarman, 
“Araştırdığınız konuda yayımlanmış tez çalışmalarına kadar 
detaylı olanaklar sunuyor” diyor. Kütüphane, Üsküdar İcadiye’de. 
http://www.isam.org.tr/

 Milli Kütüphane / Ankara

 Eski harfli Türkçe yayın arşivinde, nadir kitap, gazete, 
dergi, fotoğraf ve afiş gibi üç milyondan fazla eseri barındırıyor. 
Jüri üyelerimizden İhsan Yılmaz’a göre, sahip olduğu birikimle 
Türkiye’nin hafızası olarak kabul edilebilir. Çankaya’da,sabah 
09.00’dan gece yarısına kadar açık. https://www.mkutup.gov.tr/
tr/Sayfalar/default.aspx

 İzmir Milli Kütüphane / İzmir

 Ülkede bir sivil toplum örgütü (İzmir Milli Kütüphane 
Cemiyeti) tarafından kurulması açısından ilk olma özelliğine 
sahip. 23 Nisan 1912’de Konak’ta açıldı. ‘Neo-Klasik Türk 

Mimarisi’ ekolünün İzmir’deki en önemli yapısı. İçinde 700 bine 
yakın kitap, beş bine yakın dergi ve sekiz bin civarında gazeteden 
oluşan koleksiyon barındırıyor. http://www.izmirmillikutuphane.
com/

 Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi / İstanbul

 Kütüphane arşivinin temelini, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kütüphanesindeki eserler oluşturuyor. 70 bini aşkın yazma 
esere sahip. UNESCO’nun Dünya Belleği Listesi’ne giren İbn-i 
Sina’nın elyazmaları da burada bulunuyor. Süleymaniye Camii 
medreselerinde, 1927’de kuruldu. http://www.suleymaniye.yek.
gov.tr/

 Doğan Hızlan Kütüphanesi / Antalya 

 Duayen gazeteci Doğan Hızlan’ın bağışladığı 20 bin kitap 
ile açılan kütüphane, 900 metrekarelik alanda hizmet veriyor. 
Envanterinde gezi, sosyoloji, inceleme ve araştırma kitapları yer 
alıyor. Muratpaşa’da her gün 09.30- 18.30  saatleri arasında açık. 
http://kutuphaneler.antalya.bel.tr/

 KadınEserleri Kütüphanesi / İstanbul

 Kim bilebilirdi ki, 1987’de sadece 100 kitaplık koleksiyonla 
kurulan kütüphanenin bugün bir milyondan fazla esere sahip 
olacağını. Üstelik tümü Türkiye’deki kadın örgütlerine ait belge, 
özel arşiv, efemera ve kadın sanatçılar koleksiyonundan oluşuyor. 
Fener semtinde. http://kadineserleri.org/
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http://www.izmirmillikutuphane.com/
http://www.izmirmillikutuphane.com/
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/
http://www.suleymaniye.yek.gov.tr/
http://kutuphaneler.antalya.bel.tr/
http://kadineserleri.org/


 Salt Galata / İstanbul

 Karaköy Bankalar Caddesi’nde, neo-klasik ve oryantalist 
mimarisiyle 1892’de inşa edilen benzersiz bir binada hizmet 
veriyor. Doğu Avrupa, Türkiye ve Akdeniz havzasına ait eserleri 
bulabilirsiniz. Ayrıca bünyesinde müze ve çeşitli sergilere ev 
sahipliği yapıyor. https://saltonline.org/

 İnebey Yazma Eser Kütüphanesi / Bursa
 
 Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan medrese binasında 
hizmet veriyor. Kütüphane olarak 1969’da Orhan Camii’ndeki 
elyazması ve basılı eserlerin getirilmesiyle kullanılmaya başladı. 
9 bin cilt elyazması ve 20 bin civarında basılı eser barındırıyor. 
http://www.inebey.yek.gov.tr/

9.2. Uluslararası Online Arşivler

• https://archive.org/
• www.wdl.org
• https://www.hathitrust.org/
• https://www.jstor.org/
• www.gutenberg.org
• http://openculture.com
• www.cambridge.org
• www.europeana.eu
• www.noexcuselist.com
• https://www.bnf.fr/en

 Google Scholar (Google Akademik)
 https://scholar.google.com.tr/
 https://books.google.com/

 Azerbaycan Milli Kütüphanesi
 http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq

 Berlin Eyalet Kütüphanesi (Berlin - SBB)
 https://digital.staatsbibliothekberlin.de/

 Kral Suud Üniversitesi (S. Arabistan) dijital kütüphane
 https://makhtota.ksu.edu.sa

 Yale Üniversitesi Beinecke Kütüphanesi (ABD)
 https://beinecke.library.yale.edu/

 Kral Abdülaziz Kütüphanesi (Suudi Arabistan)
 http://kadl.sa

 WorldCat: https://worldcat.org

 Katar dijital kütüphane: https://qdl.qa/en

 HathiTrust Dijital Kütüphanesi: https://hathitrust.org

 Kültürlerarası Arapça yazma eserler: https://wqf.me

 The Saxon State and University Library
 https://t.co/PPv5UAzHU6?amp=1
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https://saltonline.org/
http://www.inebey.yek.gov.tr/
https://archive.org/
http://www.wdl.org
https://www.hathitrust.org/
https://www.jstor.org/
http://www.gutenberg.org
http://openculture.com
http://www.cambridge.org
http://www.europeana.eu
http://www.noexcuselist.com
https://www.bnf.fr/en
https://scholar.google.com.tr/
https://books.google.com/
http://ek.anl.az/search/query?theme=e-kataloq
https://digital.staatsbibliothekberlin.de/
https://makhtota.ksu.edu.sa
https://beinecke.library.yale.edu/
http://kadl.sa
https://worldcat.org
https://qdl.qa/en
https://hathitrust.org
https://wqf.me
https://t.co/PPv5UAzHU6?amp=1


 Bielefeld Üniversitesi Kütüphanesi (Almanya)
 https://base-search.net

 Gallica Dijital Kütüphanesi (Fransa)
 https://gallica.bnf.fr/

 Europeana: https://classic.europeana.eu/portal/en

 Internet Archive: https://archive.org

 Mısır Üniversiteleri Kütüphane Konsorsiyumu
 http://srv2.eulc.edu.eg

 Walters Sanat Müzesi’nin çevrimiçi sitesi
 https://art.thewalters.org

 Osmanlı arşivi barındıran Bulgaristan Milli Kütüphanesi
 http://nationallibrary.bg/wp/

 Chester Beatty Kütüphanesi
 https://chesterbeatty.ie

 Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi (Saraybosna)
 http://digital.ghb.ba&  https://ghb.ba

 Harvard Library “İslam Mirası Projesi” linki
 https://curiosity.lib.harvard.edu/islamic-heritage-project

 Princeton Üniversitesi Kütüphanesi (ABD)
 https://library.princeton.edu

 İslami yazma eserler kütüphanesi
 https://catalog.princeton.edu

 İslami yazma eserler
 https://dpul.princeton.edu/islamicmsshttps://t.co/
joEbA0L3HU?amp=1

 Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu
 https://www.digitalssm.org/digital/collection/Kitapvehat

 Dubai Cuma el-Mâcid Kültür Merkezi dijital kütüphanesi
 http://almajidcenter.org/ar/e-library.php

 Almanya Martin Luther Kütüphanesi
 http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de

 IRCICA Farabi dijital kütüphanesi
 https://e-library.ircica.org

 Dünya Dijital Kütüphanesi: https://wdl.org/ar/

 Britanya Kütüphanesi (British Library) 
 https://bl.uk/manuscripts/

 Beyrut Amerikan Üniversitesi
 https://libraries.aub.edu.lb/digitalcollections/collection/aco

 McGill Kütüphanesi
 http://digital.library.mcgill.ca/islamic_lithographs/index.php
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https://base-search.net
https://gallica.bnf.fr/
https://classic.europeana.eu/portal/en
https://archive.org
http://srv2.eulc.edu.eg
https://art.thewalters.org
http://nationallibrary.bg/wp/
https://chesterbeatty.ie
http://digital.ghb.ba
https://ghb.ba
https://curiosity.lib.harvard.edu/islamic-heritage-project
https://library.princeton.edu
https://catalog.princeton.edu
https://dpul.princeton.edu/islamicmsshttps
http://t.co/joEbA0L3HU?amp=1
http://t.co/joEbA0L3HU?amp=1
https://www.digitalssm.org/digital/collection/Kitapvehat
http://almajidcenter.org/ar/e-library.php
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de
https://e-library.ircica.org
https://wdl.org/ar/
https://bl.uk/manuscripts/
https://libraries.aub.edu.lb/digitalcollections/collection/aco
http://digital.library.mcgill.ca/islamic_lithographs/index.php


 Londra’daki Aga Khan Kütüphanesi’nde bulunan 
“Osmanlı Koleksiyonu”
 h t t p s : // a g a k h a n l i b r a r y . d i g i t a l / s e a r c h -
results?any=collections_ottomancollection

 Londra Ağa Han Kütüphanesi dijital koleksiyonları
 https://agakhanlibrary.digital/collections

 İslam Sanatları Portalı: http://ketebe.org

 Arabic Collections Online projesi
 http://dlib.nyu.edu/aco/

 Fransa Milli Kütüphanesi
 https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en

 Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Kütüphanesi 
dijital koleksiyonları:
 https://digitalcollections.universiteitleiden.nl

 Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi
 https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/islamic/1

 Toronto Üniversitesi Thomas Fisher Kütüphanesi
 https://archive.org/details/thomasfisherarabic
 https://fisher.library.utoronto.ca/

 Erfurt Üniversitesi Gotha Araştırma Kütüphanesi
 https://dhb.thulb.unijena.de

 Doğu El Yazmaları Koleksiyonu
 https://dhb.thulb.uni-jena.de/servlets/solr/

 Virtual Hill Müzesi ve El Yazması Kütüphanesi
 https://vhmml.org

 Afrika AODL projesi: http://aodl.org

 Filistin Necâh Üniversitesi dijital kütüphane
 https://manuscripts.najah.edu

 Michigan Üniversitesi İslam El Yazmaları Koleksiyonu
 https://guides.lib.umich.edu/islamicmss/find

 Almanya Heidelberg Üniversitesi Kütüphanesi
 http://ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/codheidor.html

 Danimarka Kopenhag Üniversite Kütüphanesi
 http://kb.dk/en/nb/samling/os/osdigit.html

 Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi el 
yazmaları veri tabanı
 https://manuscript.lib.kg

 Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları 
koleksiyonu
 https://digital.soas.ac.uk

 Macaristan Bilimler Akademisi Kütüphanesi Vámbéry 
Koleksiyonu
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https://agakhanlibrary.digital/search-results?any=collections_ottomancollection
https://agakhanlibrary.digital/search-results?any=collections_ottomancollection
https://agakhanlibrary.digital/collections
http://ketebe.org
http://dlib.nyu.edu/aco/
https://heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl
https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/islamic/1
https://archive.org/details/thomasfisherarabic
https://fisher.library.utoronto.ca/
https://dhb.thulb.unijena.de
https://dhb.thulb.uni-jena.de/servlets/solr/
https://vhmml.org
http://aodl.org
https://manuscripts.najah.edu
https://guides.lib.umich.edu/islamicmss/find
http://ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/codheidor.html
http://kb.dk/en/nb/samling/os/osdigit.html
https://manuscript.lib.kg
https://digital.soas.ac.uk


 http://vambery.mtak.hu/en/14.htm

 Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü nadir 
eserler müzesi
 https://rarebook.mgimo.ru

 Osmanlıca Mahalli Gazeteler Projesi
 https://osmanlicagazeteler.org

 İsviçre el yazması materyaller dijital platformu
 h t t p s : // e - m a n u s c r i p t a . c h / s e a r c h /
quick?query=Orientalische+Handschriften

 New York Halk Kütüphanesi dijital veri tabanı
 https://digitalcollections.nypl.org

 Acar Index: http://acarindex.com

 Nasa’nın uzay ile ilgili keşiflerini ve fotoğraflar arşivi
 https://images.nasa.gov/

 ABD Meclis Kütüphanesi: https://www.loc.gov/

 Arşiv eserler
 https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art

 Birleşmiş Milletler arşivi: https://www.un-ilibrary.org/

 Balkanlar’daki Osmanlı eserlerinin fotoğraf arşivi
 http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php

 Telifsiz film, kitap, makale, fotoğraf arşivi
 https://www.openculture.com/

 Antik Yunan, Mısır, Çin ve Asya üzerine yazılmış binlerce 
esere ulaşabileceğiniz bir platform
 https://sanskritdocuments.org/scannedbooks/asiallpdfs.html

 Cambridge Üniversitesi ders kitabı platformu
 https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks

 Ücretsiz sesli kitap arşivi
 https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/

 ABD ulusal kütüphanesi
 https://www.nlm.nih.gov/

9.3. Türkiye’deki Online Arşivler

 Ankara Üniversitesi “Yazma Eserler” dijital koleksiyonu
 http://divinity.ankara.edu.tr/?page_id=19025

 Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu
 http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr

 Ankara Üniversitesi gazeteler linki
 h t t p s : // d s p a c e . a n k a r a . e d u . t r / x m l u i /
handle/20.500.12575/60

 Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi
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http://vambery.mtak.hu/en/14.htm
https://rarebook.mgimo.ru
https://osmanlicagazeteler.org
https://e-manuscripta.ch/search/quick?query=Orientalische+Handschriften
https://e-manuscripta.ch/search/quick?query=Orientalische+Handschriften
https://digitalcollections.nypl.org
http://acarindex.com
https://images.nasa.gov/
https://www.loc.gov/
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/190-art
https://www.un-ilibrary.org/
http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php
https://www.openculture.com/
https://sanskritdocuments.org/scannedbooks/asiallpdfs.html
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://konusankitaplik.mkutup.gov.tr/
https://www.nlm.nih.gov/
http://divinity.ankara.edu.tr/?page_id=19025
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/60
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/60


 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/

 Milli Kütüphane dijital kaynaklar
 https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr

 Görme engelliler için sesli kitaplar
 http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr

 TBMM online kütüphanesi
 http://acikerisim.tbmm.gov.tr
 https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1
 h t t p s : // a c i k e r i s i m . t b m m . g o v . t r / x m l u i /
handle/11543/2112
 https://kutuphane.tbmm.gov.tr

 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi
 https://kutuphane.ttk.gov.tr

 Türkiye Yazma Eserler Kurumu
 www.ekitap.yek.gov.tr/

 ISAM Kütüphanesi : http://ktp.isam.org.tr/

 T.C. Diyanet işleri Başkanlığı              
 http://diniyayinlar.diyanet.gov.tr

 Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphanesi
 https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr

 Hollandalı tarihçi Machiel Osmanlı eserleri fotoğrafları

 www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘’Kütüphanem Cepte” 
uygulamasının linki:
 https://www.kutuphanemcepte.com/

 Üniversitelerin kendi öğrencilerine paylaştıkları açık 
erişim sistemleri;
 http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
 h t t p : // w w w. l i b r a r y. b o u n . e d u .t r/ ve r i t a b a n l a r i .
php?scope=openaccess
 
 Koç Üniversitesi kütüphanesi
 https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/en/

 Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu
 http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr

 Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu 
 https://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php
 
 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayın arşivi
 https://www.vgm.gov.tr/yayinlar/dergi-arsivi?Page=1

 TÜBA-Türk İslam Bilim Kültür Mirası eserleri
 http://tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar

 T.C. Yükseköğretim akademik arama sistemi
 https://akademik.yok.gov.tr
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https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/
https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr
http://konusankitaplik.mkutup.gov.tr
http://acikerisim.tbmm.gov.tr
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2112
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2112
https://kutuphane.tbmm.gov.tr
https://kutuphane.ttk.gov.tr
http://www.ekitap.yek.gov.tr/
http://ktp.isam.org.tr/
http://diniyayinlar.diyanet.gov.tr
https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr
http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php
https://www.kutuphanemcepte.com/
http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
http://www.library.boun.edu.tr/veritabanlari.php?scope=openaccess
http://www.library.boun.edu.tr/veritabanlari.php?scope=openaccess
https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/en/
http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr
https://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php
https://www.vgm.gov.tr/yayinlar/dergi-arsivi?Page=1
http://tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar
https://akademik.yok.gov.tr


 Türkiye’deki Hollanda Enstitüsü fotoğraf arşivi
 http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php

 Diğer kaynaklar:
 https://www.jstor.org/
 https://openculture.com/
 https://tr1lib.org/
 https://www.pdfdrive2.com/
 http://www.altkitap.net/
 https://www.free-ebooks.net/
 https://librivox.org/
 https://www.scribd.com/
 http://www.hattusa.com/
 https://archive.org/ 
 https://www.academia.edu/
 https://kupdf.net/
 https://www.iti-istanbul.com/ucretsiz-ingilizce

 Türkçe Dil kursu
 https://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/tr/_

 BBC İngilizce
 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-
intermediate

 9.4. Online Müzeler

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanal Müze Sayfası
 https://sanalmuze.gov.tr/?_Dil=1

Oyuncak Müzesi 
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur

Göbeklitepe
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---
sanliurfa.html

Kurtuluş Savaşı Müzesi 
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi--
-ankara.html

Cumhuriyet Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---
ankara.html

Efes Müzesi 
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html

Troya Müzesi
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---
canakkale.html

Gazi Müzesi 
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.
html

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-
muzesi---ankara.html
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http://www.nit-istanbul.org/kielarchive/index.php
https://www.jstor.org/
https://openculture.com/
https://tr1lib.org/
https://www.pdfdrive2.com/
http://www.altkitap.net/
https://www.free-ebooks.net/
https://librivox.org/
https://www.scribd.com/
http://www.hattusa.com/
https://archive.org/
https://www.academia.edu/
https://kupdf.net/
https://www.iti-istanbul.com/ucretsiz-ingilizce
https://dilmerkezi.istanbul.edu.tr/tr/_
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/course/lower-intermediate
https://sanalmuze.gov.tr/?_Dil=1
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html


Frida Kahlo müzesi
https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_
frida_kahlo.html

Sakıp Sabancı Müzesi SSM projesi
https://www.digitalssm.org/digital/

İzmir Kent Arşivi ve Müzesi
https://apikam.org.tr/

British Museum 
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum

10. Örnek Belge ve Formlar

10.1. Örnek Belge Ve Form Şablonları

İkamet izni öğrenci kayıt formu (İkamet Geçişi İçin)
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiGecis/
BasvuruFormuBos?tur=5

İkamet izni öğrenci kayıt formu
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegi/
BasvuruFormuBos?tur=5

İkamet izni öğrenci kayıt formu (Uzatma İçin)
h t t p s : // e - i k a m e t . g o c . g o v . t r / I k a m e t /
BasvuruFormuOrnegiUzatma/BasvuruFormuBos?tur=5

Kira kontrat örneği 
www.baylosuites.com/files/baylosuites_residential_lease_
agreement_sample.pdf
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https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
https://www.digitalssm.org/digital/
https://apikam.org.tr/
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiGecis/BasvuruFormuBos?tur=5
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiGecis/BasvuruFormuBos?tur=5
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegi/BasvuruFormuBos?tur=5
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegi/BasvuruFormuBos?tur=5
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiUzatma/BasvuruFormuBos?tur=5
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruFormuOrnegiUzatma/BasvuruFormuBos?tur=5
http://www.baylosuites.com/files/baylosuites_residential_lease_agreement_sample.pdf
http://www.baylosuites.com/files/baylosuites_residential_lease_agreement_sample.pdf


10.2. Yüksek Lisans Kayıt Başvuru Formu 

 

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına 

 Aşağıdaki açıklamaları okudum ve gerekli bilgiyi edindim.  
 Bilgilerinize arz ederim. 

Soyadı, Adı  
YU No   
Telefon (GSM) 
E-posta
Yazışma adresi
Öğrenci No (ODTÜ öğrencileri için) 
Bölüm/Program   
• Yeni Kabul 
• 6111 Sayılı Kanun 
• 6353 Sayılı Kanun
Varsa ODTÜ’de (en son) kayıt olunan 
bölüm/ program adı/dönemi 

Tarih :
İmza :

Forma Eklenecek Kayıt Belgeleri

 Daha önce ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü programa 
kayıtlı olan öğrencilerin bu belgeleri yeniden sunmalarına gerek 
yoktur. Bu kapsam dışındaki öğrencilerin, aşağıda belirtilen 
belgeleri, başvuru aşamasında vermiş olsalar dahi, kayıtların 
düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile tekrar sunmaları 
gerekmektedir. 

• Öğrenim ücreti dekontu 
• Orijinal Lisans/Yüksek Lisans diploma ve fotokopisi (ODTÜ 

mezunları hariç) 
• Lisans/Yüksek Lisans diplomasının çevirisinin orijinal hali ile 

fotokopisi (İngilizce veya Türkçe değilse)
• Orijinal transkript ve fotokopisi (ODTÜ mezunları hariç)
• Orijinaltranskript çevirisi ve fotokopisi (İngilizce veya Türkçe 

değilse) 
• Orijinal ALES/GRE/GMAT belgesi ve fotokopisi
• Orijinal İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu ve fotokopisi
• Orijinal pasaport ve öğrenci vizesi/oturma izni (varsa) ve 

fotokopileri 
• 6 adet fotoğraf

10.3. Özgeçmiş

İş ya da eğitim amaçlı yapılacak başvurularda kullanılacak 
özgeçmişlerde aşağıdakiler bulunmalıdır:

• Kişisel Bilgiler (ad, soyad, doğum tarihi)
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• İletişim Bilgileri
• Eğitim Geçmişi
• Çalışma Geçmişi
• Dijital Yeterlilikler
• Yabancı Dil Seviyesi
• Alınan Kurslar/Eğitimler
• Katılınan Projeler
• Gönüllülük Faaliyetleri
• Hobiler/İlgi Alanları
• Referanslar

11. Türkiye Ulusal Ajansı

 Türkiye Ulusal Ajansı, Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği 
Başkanlığı tarafından kurulmuş bir birimidir. Türkiye Ulusal Ajansı, 
Avrupa Komisyonun koordinatörlüğünde yürütülen programların 
Türkiye’deki yürütücüsüdür. Amacı, komisyonun sağladığı eğitim, 
spor, gençlik, burs ve staj programlarından Türkiye ve Avrupa’daki 
vatandaşların azami düzeyde yararlanmalarını sağlamaktır. 
Bu doğrultuda Erasmus+ programları yürütür. Türkiye Ulusal 
Ajansının Başkanı, İlker ASTARCI’dır.

11.1 Erasmus+ Programları

 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor konularında tanıtılan 
Avrupa Birliği programıdır. Program, kişilere ve kişilerin yaş ve 
eğitimlerine bakmaksızın beceri geliştirme, imkan ve istihdam 
sağlama amacı taşır. Erasmus+ kapsamındaki programlar ve 
konu başlıkları aşağıdadır.

 11.1.1. KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

 Personel Hareketliliği

• Okul Eğitimi
• Mesleki Eğitimi
• Yetişkin Eğitimi
• Yükseköğretim (“Program Ülkeleri” ile)
• Yükseköğretim (“Ortak Ülkeler” ile)
• Gençlik
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 Öğrenci Hareketliliği

 Bu program yükseköğretim öğrencilerine ve mezunlarına 
program ülkelerinde staj imkanı sunar.

• Mesleki Eğitim
• Yükseköğretim (“Program Ülkeleri” ile)
• Yükseköğretim (“Ortak Ülkeler” ile)

 Merkezi Teklif Çağrıları

• Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi
• Yüksek Lisans Derecesi Kredisi

 11.1.2. KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin 
İşbirliği

 Stratejik Ortaklıklar

• Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
• Okullar Arası Değişim Ortaklıkları
• Mesleki Eğitimi
• Yetişkin Eğitimi
• Yükseköğretim
• Gençlik
 
 Merkezi Teklif Çağrıları

• Avrupa Üniversiteleri

• Bilgi Ortaklıkları
• Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
• Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

 11.1.3. KA3 Politika Reformuna Destek

 Gençlik Diyaloğu

• Gençlik Diyaloğu (Ulusal)
• Gençlik Diyaloğu (Uluslararası)

 Merkezi Teklif Çağrıları

• Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik)
• Sivil Toplum İşbirliği (Eğitim)
• Politika Yeniliği İçin Girişimler

 11.1.4. Özel Eylemler

•  Spor Destekleri
•  Jean Monnet Burs Programı: 1989 yılında Avrupa 

Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hayata 
geçirilmiştir. Burs, bursiyerlerine AB üyesi ülkelerdeki 
üniversitelerde veya dengi kurum/kuruluşlarda eğitim alma/
araştırma yapma imkânı sağlamaktadır.

 Daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://
www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/erasmus-nedir/
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11.2. İletişim Bilgileri

Adres: Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı No:181 06520
Çankaya / ANKARA
Telefon: 0 312 409 60 00
Faks: 0 312 409 60 09
E-Posta: bilgi@ua.gov.tr
Web Adresi: https://www.ua.gov.tr/

12. Sık Sorulan Sorular (SSS)

12.1. Sadece Türkçe kursu için öğrenci ikamet izni verilir mi?

 Hayır. Sadece üniversiteye kayıt olup dil hazırlık sınıfına 
gidenler izin alabilir.

12.2. Açıköğretim öğrencileri, özel statülü öğrenciler ve misafir 
öğrenciler öğrenci ikamet iznine başvurabilir mi?

 Hayır. Sadece sınavla kazanılmış örgün öğretim öğrencileri 
ikamet iznine başvurabilir.

12.3. Uluslararası öğrencilere ikamet izni sürecinde yardım 
ediliyor mu?

 Türkiye’deki üniversitelerde uluslararası öğrencilere 
ikamet izni sürecinde  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan 
İkamet izni işlerini yürüten personeller yardımcı olmaktadır

12.4. Pasaportumu kaybettim. Ne yapmalıyım?
 
 İlk olarak yapılması gereken şey en yakındaki polis 
karakoluna başvurmak ve pasaportunuzun kaybolduğuna 
dair bir tutanak almaktır. Polise başvurma sebebi ise, kayıp 
pasaportun yasadışı işlemler için kullanılması durumunda da 
tutanağınızın olması zan altında kalmanızı engeller. Bu tutanağı 
yeni pasaport alıncaya kadar saklamanız faydalı olur. Yeni 
pasaport için ülkenizin konsolosluğuna başvurmanız gerekir. 
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Ayrıca, pasaportunuzun fotokopisini / fotoğrafını çekip ayrı bir 
yerde (mail vb.) bulundurmanız, yurtdışında pasaportunuzu 
kaybetmeniz durumunda çok faydalı olacaktır. Böylece her 
koşulda pasaportunuzun detaylarına erişebilirsiniz.

12.5. İkamet tezkeremi kaybettim ne yapmam gerekiyor?

 5683 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince ikamet 
tezkeresini kaybedenlerin ikamet tezkeresinin kayıp olduğuna 
dair, bağlı bulunan polis merkezi görevlileri tarafından tanzim 
edilecek kayıp eşya tutanağı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve 
e-devlet sayfasıdan/nüfus müdürlüğünden alınacak ikamet 
belgesi ile birlikte en kısa sürede yaşadığı şehirdeki İl Göç 
İdaresine müracaat etmek suretiyle yeni ikamet tezkeresi 
almaları gerekmektedir. Başvuruda ikamet belgesisin ücreti tam, 
harç ücreti ise yarım olarak alınır.

12.6. Pasaportumun olmadan ya da süresi geçmiş pasaport ile 
ikamet izni alabilir miyim?

 Pasaportsuz ve süresi geçmiş pasaport ile alınamaz. 
Ayrıca, talep edilen süreden en az 60 gün daha uzun süreli 
pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi sahibi 
olmanız gereklidir. (5682 Sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 Sayılı 
Yabancıların Türkiye‘de Seyahatlerine İlişkin Kanun)

12.7. İkamet sürelerini uzatmak isteyen uluslararası öğrenciler 
nereye ve ne zaman başvurmalıdır?

İkamet süresinin son 60 günü içerisinde; öğrenci belgeleriyle 

yerleşim bölgesindeki ilçe emniyet müdürlüklerine başvurmalılar. 
Göç İdaresi Web sayfası üzerindeki e-ikamet modülünden de 
ikamet ilk başvuru ve uzatma başvurusu ile ilgili randevu günü 
alınarak İl Göç İdaresine randevu gününde gidilmelidir.  

İlk başvuru
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/IlkBasvuru

İlk başvuru uzatma
https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/Basvuru/UzatmaBasvuru

12.8. Türkiye’de öğrenim görmek üzere okula kaydımı 
yaptırdım. İkamet izni almak için ne yapmam gerekir?

 Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancıların Türk 
dış temsilciliklerinden öğrenim vizesi almaları gerekmektedir. 
Uluslararası öğrenciler Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaptığı 
tarihten itibaren bir ay içerisinde, üç aylık vize ile giriş yapanlar 
ise üç aylık süre içerisinde öğrenim göreceği kurumdan öğrenci 
belgesi alarak ile göç idaresi internet sayfasından (https://e-
ikamet.goc.gov.tr/) online başvuru formu doldurularak randevu 
günü oluşturmalılar. Randevu gününde bizzat il göç idaresine 
giderek başvurularını gerçekleştirmeliler. (İstenilen belgeler: 4 
biyometrik fotoğraf, gelir beyanı, barınma belgesi, pasaport, son 
1 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi, sağlık sigortası).

12.9. İlk defa ikamet talebinde bulunanlar için örnek belgeleri 
nerede bulabilirim?

 İkamet izni için örnek başvuru belgesi, barınma ve gelir 
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beyan belgesi, sağlık sigorta belgesi örneklerini “Örnek belgeler” 
bölümünde bulabilirsiniz.

12.9. Dış temsilciliklerden öğrenim vizesi almadan ikamet 
tezkeresi alabilir miyim?

 Türkiye’de öğrenim görecek yabancıların Dış 
Temsilciliklerden öğrenim vizesi alarak gelmeleri esastır. Ancak; 
Türkiye’de daha önce en az altı (6) ay süreli (Turistik ikametler 
hariç) ve halen geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancıların 
öğrenim görmek istediklerine dair belge ibraz etmeleri halinde 
öğrenim amaçlı ikamet tezkereleri, öğrenim vizesi şartı 
aranmaksızın düzenlenir.

12.10. Bir üniversitede eğitim görürken başka bir üniversiteyi 
kazanan/yatay geçiş yapan uluslararası öğrenciler ikamet 
iznimin devamı için ne yapmalı?
 
 Kazanılan ya da yatay geçiş yapılan üniversiteye derhal 
kayıt yaptırılmalı ve durum yeni öğrenim görülecek şehirdeki 
il göç idaresine en geç 10 iş gününde yeni ikamet belgesi için 
bildirimde bulunulmalı. Yeni üniversite aynı şehirde olsa dahi 
hatta aynı üniversitenin farklı fakültesine geçiş yapıldığında 
ise 20 iş gününde sadece bildirim yapılmalıdır. Örneğin, 
Ankara Üniversitesi hukuk bölümünden aynı okulun sosyloji 
bölümüne geçseniz ya da eski okulunuz Ankara Üniversitesi 
iken yeni okulunuz Gazi Üniversitesi olsa bile bildirim şartı vardır. 
Bildirmediğiniz taktirde izniniz iptal edilebilir. Farklı şehirde 
ikamet izni başvurusu için 10, aynı şehirde ise sadece bildirimde 
bulunmak için 20 iş günü süre tanınmıştır.

12.11. Ululararası öğrencilerin durumlarında değişiklik olursa 
ne yapmalıdır?

 Adres değişikliği, isim, soy isim değişikliği, evlilik durumu, 
okul değişikliği vb. tüm değişiklikleri 20 gün içerisinde göç idaresi 
müdürlüklerine, il/ilçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğe 
bildirmeleri gerekmektedir. Adres, isin ve medeni durum 
değişiklikleri önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine 
daha sonra göç idaresi müdürlüklerine bildirilmelidir.

12.12. Ululararası öğrenciler ikamet izni aldıktan sonra ne 
yapmalıdır?

 İkamet izni aldıktan sonra en yakın nüfus müdürlüğüne 
giderek adres kaydı yapılmalıdır. Daha sonra üniversitenin 
öğrenci işlerine yabancı kimlik numarasını bildirilmelidir.

12.13. Ululararası öğrenciler kendilerine verilen kimlik 
numarasını nerden öğrenebilirler?

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik 
Numarası Sorgulama sayfası olan https://tckimlik.nvi.gov.tr/
AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilirler

12.14. Türkiye’de öğrenim görüyorum ve bu amaçlı ikamet 
iznim var, mezuniyet sonrası ne yapmam gerekir?

 Uluslararası Öğrencilerin ikamet izinleri, “okuldan 
ilişik kesme, devamsızlık, kaydını sildirme, kayıt dondurma ve 
mezuniyet gibi durumlarda o tarih itibariyle iptal edilir. Öğrenciler 
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cezalı duruma düşmemek için bu durumu, 10 gün içerisinde il göç 
idaresine bildirmelidir.

12.15. Uluslararası öğrenci kaydını dondurursa ikamet izni 
iptal olur mu?

 Evet, iptal olur. (İkamet izni faal öğrencilik süresince 
geçerlidir.)

12.16. Uluslararası öğrenci ikamet izni ile ilgili nereden bilgi 
alabilir?

 YİMER 157 ile iletişim kurarak 24 saat ayrıntılı bilgi 
alabilmektelerdir.

12.17. YİMER nedir?

 Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER):Türkiye’de yaşayan 
yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma 
gibi konulardaki sorularını Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, 
Almanca, Farsça ve Peştuca dillerinde cevaplayan (Telefon no: 
157 - https://yimer.gov.tr/) merkezdir.

12.18. Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler çalışma iznini 
nasıl alır?

 Uluslararası öğrenciler çalışma izni almak için Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine 
başvurarak çalışma izni alabilirler. Ön lisans ve lisans öğrencileri 
öğrenciliklerinin ilk yılında çalışamazlar. Uluslararası öğrenciler 

çalışma izni süresince ikamet izni almaktan muaftır.

12.19. Uluslararası öğrenciler E-vizeye başvurabilir mi?

 Hayır, öğrenim amaçlı E-Vize alınamaz. Öğrencilik dışında 
ise, www.evisa.gov.tr adresine başvurulabilir.

12.20. İkamet adreslerini veya öğrenim kurumlarını değiştiren 
yabancı uyruklu öğrenciler bu değişiklikleri bir yere bildirmeli 
midir?

 Yaşanan adres ve öğrenin durumu değişiklikleri; öğrenim 
değişikliği için aynı şehirde 20 iş günü, farklı şehirde 10 gün 
içerisinde; sadece adres değişikliği ise 20 iş günü içerisinde hem il 
göç idaresine hem de il/ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine 
bildirilmelidir.

12.21. Çalışma izni ile öğrenim görülebilir mi?

  Evet.

12.22. Erasmus vb. değişim programları ile yurtdışına gidenler 
okuluna öğrenim ücreti öder mi?

 Okulun aldığı kararlara göre değişmektedir. Okulun yurt 
dışı ofisinden öğrenilmelidir.

12.23. Öğrenci ikamet izni öğrencinin ailesine katkı sağlar mı?

 Hayır. Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası 
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ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak 
sağlamaz.

12.24. Öğrenci ikamet izni hangi hallerde iptal edilir?

 Öğrenci ikamet izni amacı dışında kullanıldığında, okul 
bittiğinde, sınır dışı edilecek bir suç işlendiğinde, Türkiye’ye giriş 
yasağı bulunduğunda İPTAL edilir.

12.25. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye girişinde pasaport 
geçerlilik süresi nedir?

 Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden 
itibaren en az 60 günlük süre gereklidir.
 
12.26. Öğrencilerden öğrenim ücreti dışında ücret talep edilir 
mi?

 Edilmez. Sadece açık öğretim ya da uzaktan öğretimde 
materyal ücreti talep edilebilir.

12.27. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) nedir?

 Yabancı uyruklu öğrencilerin ve Türkiye dışında okuyan 
veya Türkiye’deki yabancı bir lisede okuyan Türk kökenli 
öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerine giriş sınavıdır. Sınavı her 
üniversite kendi yapmaktadır. Sınav ilan tarihlerini üniversitelerin 
web sayfalarından takip edebilirsiniz. Sınava girebilmek için lise 
son sınıfta okuyor ya da mezun olmak gerekmektedir.

12.28. SAT, ACT, IB, MATURA, ABITUR nedir?

 YÖK tarafından kabul edilen uluslararası üniversite giriş 
sınavlarıdır.

12.29. GMAT (Graduate Management Admission Test) nedir?

 GMAT yurtdışında işletme yüksek lisansı (MBA) yapmak 
isteyenlerden istenen sınav puanıdır.

12.30. Uluslararası öğrenci ikamet izninin nasıl alındığını 
gösteren bir video var mı?

 Uluslararası Öğrenci İkamet İzni (İlk Başvuru):
https://www.youtube.com/watch?v=Dv1GlidhlPAUluslararası 

 Öğrenci İkamet İzni (Uzatma Başvurusu):
https://www.youtube.com/watch?v=SNJ4oxVxG0o

12.31. Uluslararası öğrenciler talep, öneri ve şikâyetlerini 
CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi) iletebilir mi?

 Evet. https://www.cimer.gov.tr/adresinden YU 
numaranızla başvuru yapabilir ve Başvurunuzu e-posta 
adresinize gelen linki tıklayarak ya da CİMER internet sitesindeki 
başvuru sorgula bölümünden TC kimlik ve başvuru numaranızla 
takip edebilirsiniz.

389388

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
 H

ak
kın

da
 S

ık 
So

ru
la

n 
So

ru
la

r

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 Tü
rk

iye
 H

ak
kın

da
 S

ık 
So

ru
la

n 
So

ru
la

r

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=SNJ4oxVxG0o
https://www.cimer.gov.tr/adresinden


13. Faydalı Linkler ve Uygulamalar

13.1. Faydalı Linkler

• T.C. Cumhurbaşkanlığı: https://www.tccb.gov.tr/
• CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi): talep, öneri, ihbar 

ve şikayetleri doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilme web 
servisidir. Öğrenciliğinizde yaşadığınız sorunları, göçmenlikle 
ilgili sorunları CİMER vasıtası ile dile getirebilir ve çözüm 
isteyebilirsiniz. Sayfaya ulaşmak için http://www.cimer.gov.
tr/

• CİMER Başvurunuzu e-posta adresinize gelen linki tıklayarak 
ya da CİMER sayfasındaki başvuru sorgula bölümünden TC 
kimlik ve başvuru numaranızla takip edebilirsiniz

• E-Devlet platformuna giriş yapmak için https://giris.turkiye.
gov.tr/Giris/gir

• T.C. Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası için http://www.meb.
gov.tr/

• T.C. Dışişleri Bakanlığı web sayfası için http://www.mfa.gov.
tr/

• Türkiye’de Bulunan konsolosluklar hakkında bilgi almak için 
https://www.konsolosluk.gov.tr

• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK): Türk Yüksek 
Öğrenim sistemi hakkında resmi bilgi alınabilecek en üst 
kuruluştur. YÖK’ün WEB sayfasında; uluslararası öğrenciler 
için burs ve destek yolları, diploma denklik bilgileri, yasal 
bilgiler, üniversite tanıtımları, akademik yayınlar ve projeler 
hakkında bilgiler bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilere 
Türkiye’deki üniversiteler hakkında bilgiyi https://www.yok.
gov.tr/universiteler/universitelerimiz linkinde bulabilirsiniz. 

Uluslararası öğrencilerin denklik hakkında bilgi edinebilmeleri 
için https://denklik.yok.gov.tr  sayfasını takip edebilirler. 
Denklik ilgili bilgiler Denklik bölümünde bulunmaktadır.

• YÖK Türkçe web sayfası (http://www.yok.gov.tr/), İngilizce 
web sayfası(https://www.yok.gov.tr/en),  Arapça web sayfası 
(https://www.yok.gov.tr/ar)

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ulaşmak için https://www.
goc.gov.tr/

• İlerdeki Göç İdaresi Müdürlüklerinin web sayfalarına ulaşmak 
için https://www.goc.gov.tr/il-mudurlukleri

• Göç İdaresi İngilizce web sayfası (https://en.goc.gov.tr/); 
Farsça web sayfası (https://fa.goc.gov.tr/) için; Almanca 
web sayfası(https://de.goc.gov.tr/) için; Arapça web sayfası 
(https://ar.goc.gov.tr/) için dil isimlerinin üzerine tıklayınız.

• Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER): Türkiye’de yaşayan 
yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici 
koruma gibi konulardaki sorularını Türkçe, İngilizce, Arapça, 
Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde cevaplayan (Telefon no: 
157) merkezdir. YİMER’e ulaşmak içinhttps://yimer.gov.tr/

• E vize için https://www.evisa.gov.tr/en/apply/
• E ikamet için https://e-ikamet.goc.gov.tr/
• Genel Sağlık Sigortası başvuru ve takip için: https://

www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-yabanci-uyruklu-
ogrencilerin-gss-basvurusu-ve-takibi

• Yabancıların vergi numarası almaları için e vergi sayfasına 
https://ivd.gib.gov.tr/j

• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM): 
Uluslararası öğrencilerin YÖS, YDS, ALES, TUS, DUS vb. 
sınavlar için bilgi alabilecekleri bir kurumdur. Ulaşım için: 
ÖSYM Başkanlığı Ankara Bilkent’te, YÖK binaları yanındadır. 
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https://www.yok.gov.tr/ar
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https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-yabanci-uyruklu-ogrencilerin-gss-basvurusu-ve-takibi
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-yabanci-uyruklu-ogrencilerin-gss-basvurusu-ve-takibi
https://ivd.gib.gov.tr/j


Başkanlık Yerleşkemize EGO 110 ve 111 seferleri kullanılarak 
Çayyolu Metrosundan, EGO 175 seferi kullanılarak Kızılay 
Güvenpark’tan toplu taşıma yoluyla ulaşılabilmektedir.  
ÖSYM’ye, Ankara kent merkezinden İnönü Bulvarı, Eskişehir 
Yolu ve ODTÜ’nün batısından Bilkent’e giden bulvar izlenerek 
gidilebilir. ÖSYM Ankara bürosu ise Çetin Emeç Bulvarı’nda, 
Yukarı Öveçler Mahallesi, 1290. Sokak, No: 2 adresinde yer 
almaktadır. İletişim: 444 6796. Web sayfası için https://www.
osym.gov.tr/

• İnternetten vergi ödemeleri için https://intvrg.gib.gov.tr/
• Adres kayıt/değişiklik bildirimi, medeni durum, ad soyad 

değişikliği ve nüfus işlemleri için https://nvi.gov.tr/e-
basvurular

• Hastane randevusu için http://www.mhrs.gov.tr/
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı web sayfası 

için https://www.ytb.gov.tr/
• Study in Turkey içinhttp://www.studyinturkey.gov.tr/
• Kültürlerarası Araştırma Ve Dostluk Vakfı (KARVAK -SIRF) 

web sayfası içinhttp://karvak.com/
• Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ( UDEF ) Tr 

(https://www.udef.org.tr/tr/),Eng(https://www.udef.org.tr/
en/) , (https://www.udef.org.tr/ar/) web sayfaları.

• Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği web sayfası için 
https://issa.org.tr/

• Avrupa Komisyonu Eğitim Portalı için https://ec.europa.eu/
education/

• Türkiye Ulusal Ajansı için http://www.ua.gov.tr/
• Değişim Programları: Uluslararası öğrenciler değişim 

programlarıyla yurt dışı ve Türkiye’deki farklı üniversitelerde 
değişim öğrencisi olarak ders alabilirler. Hangi programlar 

hakkında bilgi almak istiyorsanız: Erasmus+ Programı(http://
www.erasmus.yildiz.edu.tr/) & Mevlana Değişim Programı 
(https://mevlana.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/Mevlana-
Kitapcik-Yeni_08.06.2015_%C4%B0statistiksiz.pdf) 
Farabi Değişim Programı (https://farabi.yok.gov.tr/adim-
adim-farabi) 

• Türkiye tanıtımı için http://liveturkey.com/
• Türkiye tanıtımı 2 için https://www.goturkiye.com/
• Yunus Emre Enstitüsü (Türk dil eğitimi) için https://turkce.yee.

org.tr/
• YILDIZ TÖMER ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi ile ilgili 

ayrıntılı bilgi için http://tomer.yildiz.edu.tr/
• Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu için 

http://www.ybd.yildiz.edu.tr/
• Bologna Bilgi Sistemi ve Lisans programları ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için http://bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/
bachelor

• Türkiye Şehirleri hakkında bilgi almak için http://studyinturkey.
gov.tr/DiscoveryTurkey/DiscoverTurkey

• Uluslararası öğrenciler için vize, burs, barınma, eğitim ücreti, 
okul tanıtımı, mezuniyet sonrası hakkında bilgi içeren siteler:

• ABD EducationUSA www.educationusa.info
• İngiltere: EducationUK www.educationuk.org
• Güney Kore Study in Korea www.studyinkorea.go.kr
• Fransa Campus France www.campusfrance.org
• Rusya http://russia.edu.ru
• Yeni Zelanda Study in New Zealand - www.nzeducated.com
• Avustralya Study in Australia www.studyinaustralia.gov.au
• Türkiye Boğaziçi Uluslararası Öğrenci Kulübü: https://bogazici.

esnturkey.org/
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• Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS): 
Uluslararası sosyal hizmet Organizasyonu, gönüllü ya da 
zorunlu göç veya uluslararası nitelikli diğer sosyal problemler 
nedeniyle kişisel veya ailevi sorunları olan birey ve ailelere, 
gerektiği durumlarda çeşitli ülkelerle işbirliği içerisinde veya 
bazı vakalarda ilgili kişilerin ikamet ettikleri ülkede yaşanan 
soruna psikososyal destek ve çözüm önerileri üreterek 
destek veren bir kuruluştur. Uluslararası Sosyal Hizmetler 
Organizasyonu (ISS) çalışmalarını 120 ülkede bulunan üye 
kurum ve kuruluşların aracılığı ile yürütmekte olup, direkt 
olarak yapılan başvuruları kabul etmemektedir. Türkiye’deki 
çalışmaları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl 
teşkilatları yürütmektedir. ISS Genel Sekreterliğinin internet 
sitesinden bulunduğunuz ülkedeki ISS’e üye kurum veya 
kuruluşun mevcut olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

• Uluslararası öğrencilerin ikamet izni ilk başvuru ve uzatma 
başvurularını anlatan videoları izlemek için aşağıdaki linkleri 
kullanınız (Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü):

 İlk başvuru video 
a. https://www.youtube.com/watch?v=5uW1XMI0lrY
b. https://www.youtube.com/watch?v=D38OeEXwwGw
c. https://www.youtube.com/watch?v=OICkKy6st8o
d. https://www.youtube.com/watch?v=MoD_-UxEyJE
e. https://www.youtube.com/watch?v=HhVhw-8uErY
f. https://www.youtube.com/watch?v=EuYCsxYfWEM
g. https://www.youtube.com/watch?v=cwuugQkl2TM
h. https://www.youtube.com/watch?v=HqlKaEmybz8

 Uzatma işlemi video
a. https://www.youtube.com/watch?v=h7saH9142Gk
b. https://www.youtube.com/watch?v=_2tf94_3RUI
c. https://www.youtube.com/watch?v=TXJhAHhJyUc
d. https://www.youtube.com/watch?v=AMboPIC2X48
e. https://www.youtube.com/watch?v=oN74nmG-Fb4
f. https://www.youtube.com/watch?v=vpd7_Psuz28
g. https://www.youtube.com/watch?v=pC9yYYN19q0
h. https://www.youtube.com/watch?v=xM14HPo_4GM

13.2. Faydalı Telefon Uygulamaları

E-Devlet

Android için : https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.
gov.turkiye.edevlet.kapisi&hl=tr&gl=US

IOS için: https://apps.apple.com/tr/app/e-devlet/id976505454

PTT Kargo

Android için:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
ptt&hl=tr&gl=US

IOS için: https://apps.apple.com/tr/app/ptt-kargo/
id985578196?l=tr
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https://apps.apple.com/tr/app/ptt-kargo/id985578196?l=tr
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MEB

Android için:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
meb.vbsmobil&hl=tr&gl=US

IOS için: https://apps.apple.com/tr/app/meb-e-okul-vbs/
id839482639

Ziraat Bankası

Android için : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
ziraat.ziraatmobil&hl=tr&gl=US

IOS için : https://apps.apple.com/tr/app/ziraat-mobil/
id885993234?l=tr

Göç İdaresi

Android için: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.
com.pusulacc.gocidaresi&hl=tr&gl=US

IOS için: https://apps.apple.com/us/app/g%C3%B6%C3%A7-i-
daresi/id1392938439

YÖK

Android için:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
yok.yuksekogretim&hl=tr&gl=US

IOS için: https://apps.apple.com/tr/app/y%C3%B6k-mobil/

id1263101488?l=tr

13.3. Acil ve Önemli Telefonlar

• Acil Çağrı Servisi - 112
• Yükseköğretim Kurulu - 08504700965
• İl Göç İdaresi - 03124220500
• Yangın İhbar - 110
• Belediye Hizmet Hattı - 153
• Polis İmdat - 155
• Jandarma İmdat - 156
• Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) - 157
• YİMER’i yurtdışından arama - +903121571122
• Sahil Güvenlik - 158
• Çalışma hayatı ile ilgili sorular - 170
• T.C. Dışişleri Bakanlığı - +903122921000
• Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) – 03122071000
• ÖSYM - 444 6796
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SOS MOBİL 
UYGULAMA 
İÇERİĞİ

FRANSA

1. Fransa Hakkında Genel Bilgiler

Resmi Adı: Fransız Cumhuriyeti (FR)
Dil: Fransızca
Para Birimi: Euro (€)
Nüfus: 67,4 milyon (1 Ocak 2021)
Başkent: Paris
Uluslararası Telefon Kodu: +33
Çalışma saatleri: 09:00 - 18:00
Çoğu insan öğle yemeğinde mola verir (12:00 - 1:00)

Ulusal Gün:14 Nisan Bastille Günü

Resmi tatil:
• 1 Ocak Yılbaşı
• Paskalya Pazartesisi
• 1 Mayıs İşçi Bayramı
• 8 Mayıs 1945 Ateşkes Günü
• Yükseliş Günü
• Pentekost Pazartesisi
• 15 Ağustos Varsayım Günü
• 1 Kasım, Azizler Günü
• 11 Kasım Ateşkes Günü 1918
• 25 Aralık Noel Günü

 Elektrik

 Fransa, gömme duvar prizlerine uyan yuvarlak uçlu 
Avrupa tarzı fişlerle 230 volt, 50 Hz ile çalışıyor.
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 Fransa’nın Coğrafi Konumu

 Fransa’nın Avrupa kısmına Metropolitan Fransa denir. 
Avrupa’nın batı ucunda yer almaktadır ve sınırları II.Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinden sonra ve 1947’deki Paris 
Antlaşması’ndan bu yana değişmeden kalmıştır. Kuzeyde Kuzey 
Denizi, kuzey-kuzeybatıda İngiliz Kanalı, batı-kuzeybatıda 
Kelt Denizi, batıda Biscay Körfezi ve güneydoğudaAkdeniz ile 
sınırlanmıştır. Belçika’nın kuzey-kuzey-doğusu, Lüksemburg 
ile kuzey-doğu, Almanya’nın doğu-kuzey-doğusu, İsviçre’nin 
doğusu, İtalya’nın doğu-güney-doğu, Monako ile güney-doğusu 
ve İspanya ve Güney-güneybatıda Andorra ile sınır komşusudur.

 Turizm

 Dünya Turizm Örgütü’nden alınan rakamlara göre, Fransa, 
1990’lardan itibaren dünyanın önde gelen turist destinasyonu 
olmuştur (2017’de ülkeye 89 milyon uluslararası turist girişi 
olmuş).

 Fransa’nın turist çekiciliği, çok sayıda olan ilgi çekici yerlerin 
çeşitliliğinden, manzaraların çeşitliliğinden, şarap ve yemeklerinin 
zenginliğinden, tarihi, kültürel ve sanatsal mirasından, 
ılıman iklimden, erişim kolaylığı ve ulaşım altyapısından 
kaynaklanmaktadır, ama aynı zamanda ülkenin kapsamlı ve 
çeşitli misafirperver tesislerinden kaynaklanmaktadır.

İşte ziyaret edilecek bazı bölgeler:
• Paris (Eyfel Kulesi, Montmartre, Louvre, Notre Dame vb.)
• Mont St Michel

• Bordo
• Gorges du Verdon
• Alsas
• Luberon
• St Tropez
• Aziz Paul de Vance
• Les Baux de Provence
• Lyon
• Bassin d’Arcachon
• Pointe du Raz

 Fransız Mutfağı
 
 Fransız mutfağı, 18. Yüzyıldan beri uyguladığı ileri mutfak 
sanatı ile özellikle kullandığı yüksek kaliteli tarım ürünleri ile çok 
iyi bilinir: çok sayıda şarap (şampanya, Bordeaux, Burgundy veya 
Alsace şarapları vb.) ve peynirleri (Rokfor, Camembert, vb.) vardır.
Fransız mutfağı oldukça çeşitlidir. Esasen Alsas lahana turşusu, 
Lorraine’den kiş, Le Mans’tan rilletler, Burgundy’den sığır ciğeri, 
Périgord’dan kaz ciğeri, Languedoc’tan cassoulet, Provence’den 
tapenade veya Lyon’dan quenelles gibi bölgesel özel ürünlerden 
oluşur. Tereyağı ve arpacık kullanan kuzey ile yağ ve sarımsağı 
tercih eden güney arasında ve toprak mutfağı olan bölgeler 
(örneğin Périgord) ile mutfağı denize çeviren diğer bölgeler 
(Provence) arasında gerçek mutfak sınırları çizebiliriz. 

 Fransızların gastronomik yemeği, 2010 yılında 
UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili 
listesine kaydedildi. Yemek genellikle bir başlangıç, bir ana yemek 
ve bir tatlıdan oluşur (bazen peynirle desteklenir, daha önce 
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servis edilir).

 Öğün saatleri Güney’de öğlen (Kuzey ve Doğu) saat 13:00 
(ortalama), 13:30 arasında değişir; akşam 18:30 (Flanders) ile 
19:30 (ortalama) 20:30 arasındadır (Güney).

2. Fransa’da Eğitim 

2.1. Kayıt Öncesi

2.1.1. Fransa'nın Kabul Ettiği Sınavlar

 Fransa’da, Fransızca konuşulan ülkelerden olmayan 
yabancı öğrencilerin önceden kabul başvurusunun bir parçası 
olarak bir üniversitenin lisans programına kaydolmak (DAP) veya 
bir mimarlık okuluna kaydolmak (DELF B2 veya DALF C1 veya C2 
sahipleri hariç) için Fransızca dil sınavına girmeleri gerekmektedir.
Çeşitli Fransızca dil sertifikaları mevcuttur:

• Diplomalar (DILF, D.E.L.F., D.A.L.F.) bağımsızdır ve dört dil 
becerisinin ustalıklarını tasdik eder. Sınırsız bir süre için 
geçerlidirler.

• T.C.F., Fransızca konuşmayan tüm kişilere yönelik , mesleki, 
kişisel veya eğitim nedenleriyle, Fransızca bilgilerini basit, 
güvenilir ve hızlı bir şekilde değerlendirmek ve doğrulamak 
isteyenler için genel Fransızca dil bilgisi testidir.

 2.1.1.1. DILF, D.E.L.F., D.A.L.F. Sertifikaları

 Fransızca dil çalışmaları diploması (DELF) ve ileri Fransızca 
dil diploması (DALF) , 22 Mayıs 1985 tarihli bakanlık kararnamesi 
ile oluşturulmuştur ve yabancı adayların Fransızca dil becerilerini 
belgelemek için Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından verilen resmi 
diplomalardır. CIEP (Centre international d’études pédagogiques 
- www.france-education-international.fr/) tarafından gözetimi 
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yapılır ve 165 ülke tarafından kabul görmüştür.

 DELF ve DALF ,CEFR’nin(Council of Europe’s Common 
European Framework of Reference for Languages  - www.
coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages) altı seviyesine karşılık gelen 6 bağımsız diplomadan 
oluşur,

 Her diploma, 4 beceriyi değerlendiren testlerden oluşur: 

• Sözlü anlama ve ifade
• Yazılı anlama ve ifade
 
 DELF B2 ve DALF diplomalarının sahipleri, bir Fransız 
üniversitesine giriş için herhangi bir dil testinden muaftır.
 
 DELF diplomalarının gençlere uyarlanmış bir versiyonu da 
mevcuttur.

 Sınava girme koşulları

 DELF ve DALF diplomaları birbirinden bağımsız olarak, 
aynı ülkede veya farklı ülkelerde ve zaman sınırı olmaksızın 
alınabilir.

 Kişisel, akademik veya mesleki amaçlarla Fransızca 
becerilerini geliştirmek isteyen yabancı uyruklu herhangi bir kişi 
bu sınavlara girebilir. Aynı aday aynı oturumda birkaç diploma 
alabilir.

 Belirli koşullar altında, Fransız vatandaşları DELF ve DALF 
sınavlarına da girebilirler.

 Sınav yerleri
 
 Kayıt, hem Fransa’da hem de yurtdışında doğrudan sınav 
merkezlerinde yapılır. Çoğunlukla, bu sertifikaların alınabileceği 
resmi merkezler, Fransa’da ve 132 ülkede (www.fondation-
alliancefr.org/wp-content/uploads/AF_Rapport_Data_2017.
pdf) bulunan Alliance Française’in merkezleridir.

 Genel olarak, bir sınavın maliyeti 50 € ile 130 € arasındadır. 
Yurtdışında, her diploma için kayıt maliyeti, Fransız büyükelçiliği 
ve Ulusal Komisyonu’nun işbirliği ve kültürel eylem departmanı 
tarafından belirlenmektedir. Fransa’da, rektörlükler tarafından 
ayarlanır.

 2.1.1.2. Fransızca dil testi (T.C.F.)

 1999 yılında oluşturulan, Fransa Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
Centre international d’études pédagogiques (CIEP) tarafından 
geliştirilen Test de Connaissance du Français (TCF), ayrıca bir 
hazırlık gerektirmeyen, herkese açık, Fransızca dil seviyesini 
ölçen bir testtir.

 
2.1.2. Önceden kabul başvurusunun bir parçası olarak Bir 
üniversitenin lisans programına kaydolma (DAP) veya bir 
mimarlık okuluna kaydolma (DELF B2 veya DALF C1 veya C2 
sahipleri hariç)
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Koşullar

Bunu yapmalısın:

• T.C.F.’nin idrak testleri (sözlü anlama, dil yapılarına hakimlik, 
yazılı anlama)

• DAP’a özgü yazılı ifade testi 
• Ülkeye bağlı olarak, DAP için FCAT oturumları Ekim-Şubat 

ayları arasında açıktır. Bu süreden sonra, bir sonraki akademik 
yıl için T.C.F. sınavına girmezsiniz.

• Kayıt tarihlerini ve prosedürlerini öğrenmek için ülkenizdeki 
Fransız Büyükelçiliği‘nin işbirliği ve kültürel hizmetleriyle 
iletişime geçmeniz gereklidir. DAP için TCF hakkında aşağıdaki 
Internet adresinden de bilgi bulabilirsiniz: www.ciep.fr/
tcfdap/index.php

• Eğer sonuçlarınız yetersizse TCF’ye birkaç kez daha 
katılabilirsiniz. Ancak, her test arasında iki ay beklemeniz 
gerekir.

• Fransa’da, seçtiğiniz yükseköğretim kurumunda T.C.F.’yi 
almak istiyorsanız, bu Şubat ayı boyunca mümkün olacaktır 
(tarih, yükseköğretim kurumunuz tarafından verilen 
davetiniz üzerine size iletilecektir). DAP için her Kasım ayında 
Fransızca dil testinin bir oturumunu CIEP-Sorbonne merkezi 
sunmaktadır: www.ccfs-sorbonne.fr/tcf.

• Fransızca dil testlerine ek olarak, her Fransız üniversitesi 
ve akademik bölümü kaydolmak için bir sınav gerekli 
olup olmadığına kendi büyesinde karar verir. Bu bilgiler 
üniversitelerin web sitelerinde bulunabilir.

2.1.3. Diploma Tanınırlığı

 Öğrenciler diploma aldıkları ülkede yükseköğretime hak 
kazandıklarına dair gereksinimleri karşılamış olmalı.

 Avrupalı olmayan öğrenciler için, DAP başvurularına ve 
Kampüs Fransa başvurularına, ülkelerinde diplomalarını resmi bir 
Fransızca çevirmen tarafından çevrilmiş olarak eklemek zorunda 
kalacaktır.

 Yabancı diplomanın tanınması ile ilgili olarak, sertifikaya 
ancak öğrencinin kaydolmak istediği Fransız eğitim kurumu 
tarafından talep edildiği takdirde ihtiyaç vardır.

 Genel olarak, yurt dışında alınan derece ve diplomalar ile 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı 
tarafından verilen Fransızca diplomalar arasında yasal bir 
denklik bulunmamaktadır. Sadece diplomanın Fransız sistemi ile 
karşılaştırılabilirlik belgesi alınabilir.

 Karşılaştırıllanabilirlik Sertifikasının Edinilmesi

 Eğer üniversite bu sertifikayı istiyorsa, öğrenciler 
ülkelerinde aldıkları diplomanın tanınmasını istemelidir. ENIC-
NARIC Fransa merkezi, 1 Eylül 2009’dan bu yana, yabancı 
diploma sahiplerinin diplomasının tanınması için başvuruların 
işlenmesi için karşılaştırmalı bir yaklaşım benimsemiştir ve 
yurtdışında alınan ve Fransız sistemine karşı sunulan diplomayı 
değerlendirmek için karşılaştırılabilirlik tasdiki yayınlamıştır.
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Gerekli belgeler

 Başvuru süreci sadece çevrimiçidir ve bu web sitesi 
üzerinden yapılabilir: www.phoenix.france-education-
international.fr/inscriptions/inscription.wse.aspx
Yabancı diploma denkliği için başvuruda bulunmak üzere 
indirilecek belgeler:

• Okunaklı çift taraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, 
oturma izni, ikamet kartı);

• Sığınmacılar, mülteciler ve yan koruma yararlanıcıları, 
iltica başvurusunun OFPRA veya CNDA’nın kararının 
dosyalanabileceğini doğrulayan bir belge sağlamalıdır 
ve böylece dosyalarının ücretsiz değerlendirilmesinden 
yararlanabilecektir;

• Orijinal dilde nihai diploma (yoksa, başarı belgesini gönderin);
• Kurum tarafından verilen orijinal dilde yapılan çalışmaların 

resmi süresinin kanıtı: transkriptler veya diploma eki. Kullanıcı 
bu belgelere sahip değilse, kurum tarafından verilen eğitimin 
süresini doğrulayan bir sertifika ekleyebilir;

• Yeminli tercüman veya menşe ülkenin resmi makamları 
tarafından yapılan diplomanın Fransızca’ya çevirisi ve süre 
kanıtı.

• Almanca, İngilizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce 
yazılmış belgeler için çeviri gerekmez.

• Yurtdışında, resmi çevirmenlerin listesi Fransız büyükelçiliğinin 
kültürel hizmetlerinden temin edilebilir.

2.1.4. Üniversiteye Kabul İçin Gerekli Belgeler

• Denkliği kabul edilmiş bir diploma
• Kabul mektubu,
• DALF, TFC, DAP ; DELF veya DALF sınavlarında başarılı 
olmak,
• B2 seviyesinde dil belgesi
• Okul ücretinin ödendiğine dair belge

 Fransa'da üniversite eğitimi almak isteyenler, Fransa'da 
gidecekleri üniversiteden lise diplomalarını ve kabul mektubunu 
aldıklarında Fransız Konsolosluklarına başvurabilirler. Fransa'da 
eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, DELF veya DALF 
sınavlarında yüksek puanlar alarak Fransızca yeterliliklerini 
kanıtlamaları beklenmektedir. Bu testler TOEFL sınavına benzer. 
Fransız üniversitelerinde lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen 
uluslararası öğrencilerin lise diplomasına ve en az B2 düzeyinde 
Fransızca dil yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 Fransa'da yüksek öğrenim başvuruları üniversiteden 
üniversiteye farklılık göstermektedir. Fransız yasalarına göre, 
öğrencilerin Fransız üniversitelerine kabul koşulları ve öğrenim 
ücretleri eşittir. Fransa'da Fransız diplomaları ile yabancı 
diplomalar arasında otomatik denklik sistemi yoktur. Her kurum, 
öğrencilerin eğitim durumuna ve kriterlerine göre kendi kabul 
koşullarını belirler.
 
 Bir Fransız üniversitesinde okumak isteyen yabancı 
uyruklu öğrenciler, Campus France ofisinden randevu alabilirler.
Kayıt hususunda yardım almak için Kampüs Fransa ofisinden 
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randevu alınabilir. (https://www.turquie.campusfrance.org/tr )
Bu konudaki aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz:

• https://www.turquie.campusfrance.org/tr/egitim-
programlari-listesi-0 
• https ://www.fransakonsolos lugu .com/fransa-
universite-egitimi 
• https://www.sorbonne-universite.fr/ 
• https://www.universite-paris-saclay.fr/en 
• https://www.univ-amu.fr/ 
• https://www.pantheonsorbonne.fr/ 
• https://www.sciencespo.fr/ 
• https://www.u-bordeaux.com/ 
• https://www.univ-grenoble-alpes.fr/english/ 
• https://en.unistra.fr/ 
• https://www.univ-tlse3.fr/ 
• https://www.univ-lille.fr/ 
• https://www.univ-lyon1.fr/en 
• https://www.insead.edu/
• https://www.u-bourgogne.fr/
• https://www.univ-lyon2.fr/
• https://www.univ-nantes.fr/
• https://www.u-paris2.fr/en
• https://www.ut-capitole.fr/
• https://www.ut-capitole.fr/
• https://www.parisnanterre.fr/
• https://www.univ-paris8.fr/

Dil Yeterliliği: https://about-france.com/french/index.htm
https://www.campusfrance.org/en/subtleties-French-language

2.1.5. Okul Ücretleri

 2020’den beri iki durum var:

 Fransız bir öğrenciyseniz veya bir Avrupa Birliği, Avrupa 
Ekonomik Alanı veya İsviçre ülkesi vatandaşıysanız:

• Fransız hükümeti, bir kamu yükseköğrenim kurumunda 
eğitiminizin maliyetinin çoğunu karşılar. Kayıt ücreti:

• Lisans programında bir yıl için 170 Euro;
• Yüksek Lisans programında bir yıl için 243 Euro;
• Yüksek Öğretim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda bir yıllık 

mühendislik eğitimi için 601 Euro;
• Bir yıllık doktora çalışmaları için 380 Euro.

 Bazı AB üyesi olmayan öğrenciler, statülerine ve 
okudukları dereceye bağlı olarak Fransız ve AB öğrencileriyle 
aynı kayıt ücretlerini öderler. Onlar :

• Quebec’te ikamet eden öğrenciler,
• Uzun süreli ikamet kartı olan uluslararası öğrenciler veya vergi 

dairesi beyan etmiş veya iki yıldan fazla bir süredir Fransa’da 
bir vergi dairesine bağlı olan öğrenciler,

• Mülteci veya ikincil koruma statüsüne sahip öğrenciler veya 
bu statüden yararlanan çocukların çocukları,

• Doktora programlarına, doğrudan araştırma habilitasyonuna 
ve lisansüstü tıp, dişçilik ve eczacılık programlarına kayıtlı 
uluslararası öğrenciler,

• Uyruğu ne olursa olsun “classe préparatoire aux grandes 
écoles” sınıfına kayıt yaptıran ve üniversitede iki kez lisans 
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derecesine sahip uluslararası öğrenciler.

 AB dışından bir öğrenciyseniz, devlet eğitiminizin 
maliyetinin üçte ikisini karşılar. Ödemeniz gereken kayıt 
ücretlerinin miktarı:

• Lisans programında bir yıl için 2.770 Euro;
• Yüksek Lisans programındabir yıl için 3.770 Euro.

Milliiyet Lisans (€) Master (€) Öğrenci yaşam 
gideri (€)

Fransız, AB, 
İsviçre, EEA 170 € 243 € 92 €

Diğer yabancı 
öğrenciler 2770 € 3770 € 92 €

2.1.6. Dil Yeterliği

 Fransa'da üniversiteye kaydolmak için Test de langue'de 
(Dil Yeterliliği) Fransızca ve/veya İngilizce dil yeterliliği gereklidir.

Fransızca dil sınavı (T.C.F.)

 Fransa Eğitim Bakanlığı'na bağlı Centre International 
d'études pédagogiques (CIEP) tarafından geliştirilen Test de 
Connaissance du Français (TCF), 1999'da yaratılmıştır. özel 
hazırlık.

 Ön kabul (DAP) başvurusunun bir parçası olarak bir 
üniversite lisans programına veya bir mimarlık okuluna kayıt 
(DELF B2 veya DALF C1 veya C2 sahipleri hariç)

 Fransızca dil bilgisini geliştirmek için aşağıdaki sitelerden 
yararlanılabilir;

https://about-france.com/french/index.htm
https://www.campusfrance.org/en/subtleties-French-language

2.1.7. Fransa’da Yükseköğrenim

 Fransa’daki yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi almak 
için linklere bakabilirsiniz:

• https://about-france.com/higher-education-system.htm
• https://www.studying-in-france.org/
• https://about-france.com/study.htm
• https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/

studying-in-france/
• https://www.campusfrance.org/en
• https://www.campusfrance.org/en/carte-de-france
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2.2. Kayıt Sonrası

2.2.1. Öğrenciler için İkamet İzni

 2.2.1.1. Fransa’da kimler öğrenci ikamet iznine gerek 
duyar?

 Kişisel veya ailevi nedenlerle oturma iznine sahip 
olmayan ve Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinin vatandaşı olmayan 
öğrenciler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (İzlanda, Lihtenştayn, 
Norveç, İsviçre), Andorra, Monako, San Marino veya Vatikan, 
Fransız üniversitelerinde okumak için oturma izni almalıdır. Bu 
formalite Fransa’ya gelmeden önce tamamlanmalıdır.

 Öğrencilerin öğrenimlerinin ilk yılında oturma iznine 
başvurmalarına gerek olmadığı ve otomatik olarak uzun süreli 
öğrenci vizesi alabilecekleri beş durum vardır:

• Fransız hükümeti ile anlaşması olanbir yükseköğretim 
kurumunakayıtlı olmak,

• Fransız hükümeti ile anlaşması olan bir yükseköğrenim 
kurumunun giriş sınavını başarmak.

• Fransız hükümeti tarafından verilen bir burstan yararlanmak.
• Fransız bakaloryası almış olmak ya da yurtdışındaki bir 

Fransız lisesinde en az 3 yıl eğitim almış olmak.
• Öğrencilerin kendi ülkeleri ile Fransa arasında öğrenci ikamet 

iznine dair bir bir anlaşmanın bulunması.

 2.2.1.2. Oturma İzni Başvurusu Yapmadan Önce

 Fransa’da oturma iznine başvurmadan önce, öğrencilerin 
aşağıdaki kurumlara kayıt ya da ön kayıt yaptırması gerekir:

• Bir kamu / özel yükseköğrenim kurumuna veya temel eğitim 
kurumuna (üniversite, yüksekokul, vb.),

• Mesleki yüksek eğitim kuruluşuna.

 2.2.1.3. Avrupalı öğrenciler

 Avrupa Birliği ülkelerinden gelen öğrenciler, okumak 
istedikleri üniversiteye doğrudan başvurmalıdır, vize 
gerekmemektedir. Öğrenciliğin ilk yılı için kayıt, Parcoursup 
platformu (https://www.parcoursup.fr/) aracılığıyla yapılır. Diğer 
yıllar için, öğrenciler eğitim alacakları üniversiteler aracılığıyla 
kayıt yaptırmak zorundadır.

 2.2.1.4. Fransa’da Yaşayan Avrupalı Olmayan Öğrenciler

 İlk yıl için başvuruda bulunmak için, Avrupalı olmayan 
öğrencilerin, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı’nın web 
sitesinden (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.
fr/cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-prealable-
en-premiere-annee-de-licence.html) indirilebilen ön kabul 
başvuru formunu (yeşil DAP formu) doldurmaları ve (Öğrencinin 
başvurduğu akademik yıldan önceki) 15 Kasım ile 22 Ocak 
tarihleri arasında söz konusu üniversitenin eğitim bölümüne 
geri göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin, muaf olmadıkları 
sürece (örneğin, Fransızca konuşulan bir ülkenin vatandaşı iseler) 
Fransızca bilgilerini test etmeleri istenecektir.
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 Ancak, ikinci ve üçüncü yıl veya yüksek lisans öğrencileri için 
bu başvuru gerekli değildir ve doğrudan Fransız üniversitelerine 
başvurabilirler.

 2.2.1.5. CEF’e Tabi Bir Ülkede Yaşayan Avrupalı Olmayan 
Öğrenciler (Centres Pour Les Études en France)

 CEF prosedürüne tabi 37 ülkeden birinde yaşayan 
öğrenciler, Campus France web sitesi üzerinden (https://www.
campusfrance.org/en) birinci, ikinci, üçüncü sınıf veya yüksek 
lisans derecesi için başvurmaları gerekir. Bu elektronik başvuru 
ilk tercih ettikleri üniversiteye iletilir. Öğrenci vizesi almak için bu 
prosedür gereklidir.

 2.2.1.6. Diğer Ülkelerde Yaşayan Öğrenciler

 Önceki bölümlerde yer alanların dışındaki ülkelerden 
gelen öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı’nın 
web sitesinden(https://www.enseignementsup-recherche.gouv.
fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-
inscription-en-premiere-annee-de-Licence.html )ön kabul 
başvuru formunu (beyaz DAP formu) indirip doldurarak akademik 
yıl başlamadan önceki 15 Kasım ile 22 Ocak tarihleri arasında 
öğrencinin ülkesindeki Fransız Büyükelçiliğine göndermelidir. Bu 
başvuru doğrudan üniversiteye gönderilecektir. Bu öğrencilerden 
muaf olmadıkları sürece (örneğin, Fransızca konuşan ülkelerin 
vatandaşları) bir Fransızca sınavına girmeleri de istenecektir. 
DAP’ın ikinci ve üçüncü yıla veya yüksek lisans derecesine 
kaydolması gerekmez; öğrenciler doğrudan üniversiteye 
başvurmalıdır.

2.2.2. Farklı Oturma İzni Türleri

 2.2.2.1. Kısa Süreli Vize

 Öğrenciler Fransa’ya ve Schengen Bölgesi’ndeki bir 
ülkeye en fazla 90 gün girebilir ve burada kalabilirler. 90 günlük 
kesintisiz kalış veya toplam 90 gün süreli birkaç kalış için geçerli 
olabilir.

 Avrupalı olmayan öğrenciler ayrıca « étudiant concours » 
kısa süreli vize alabilirler. Bu belge yalnızca Fransa’da geçerlidir 
ve öğrencilerin bir eğitim kurumuna kabul edilmek üzere bir 
yarışmayı veya mülakatı geçmek için Fransa’ya gelmelerini sağlar. 
Kabul durumunda, kısa süreli vize “öğrenci yarışması”, öğrencilerin 
ikamet ettikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalmadan Valilikten 
öğrenci ikamet izni talep etmelerini sağlayacaktır.

 2.2.2.2. Uzun Süreli Vize

 Fransa’da 90 günü aşan herhangi bir kalış için öğrencilerin 
uzun süreli vizeye başvurmaları gerekmektedir. Planlanan kalış 
süreleri ne olursa olsun, uzun süreli vizenin süresi 3 ay ile bir yıl 
arasında olmalıdır. Konaklamayı vizelerinin geçerlilik süresinin 
ötesine uzatmak için öğrencilerin valiliğe bir oturma izni 
başvurusunda bulunmaları gerekir.

 Geçerlilik süresi boyunca, uzun süreli vize, Schengen 
vizesine eşdeğerdir ve aynı koşullar altında birbirini izleyen 180 
gün boyunca 90 günü geçmeyen sürelerle insanların Fransa 
dışında Schengen Bölgesinde dolaşmalarına ve kalmalarına 
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olanak tanır. 

 Öğrenciler için uzun süreli vizeye sahip olmanın 3 olasılığı 
vardır:

a. “Öğrenci” oturma izni veya VLS-TS “öğrencisi” olarak uzun 
süreli vize: Öğrencilerin dört aydan bir yıla kadar Fransa’da 
eğitim görmelerine izin verir. Süresi dolduğunda, Fransa’da 
kalmak için oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekir. 

b. Uzun Süreli Geçici Vize (LTV-T) “öğrenci”: Öğrencilerin 
Fransa’da dört ila 12 aylık bir süre boyunca eğitim 
görmelerine olanak tanır. Yenilenemeyen vizedir. 

c. D Vizesi: Fransa’ya girişten sonraki iki ay içinde başvuru 
yapılmasına izin verir. Bu özel önlem yalnızca Cezayir 
vatandaşları için geçerlidir.

 Vize formlarına ulaşmak için linke tıklayınız: https://
france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/forms

2.2.3. Fransa’daki Yabancı Öğrenciler için Oturma İzni Başvuru 
Süreçleri

a. Öğrenciler, Fransa’ya girmeden önce ikamet ettikleri ülkedeki 
Fransız konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalı, 
üniversite giriş belgesi, gelir belgesi ve Fransa’da konaklama 
kanıtını sunmalıdır.

b. “Study in France” prosedürünün uygulandığı bir ülkede yaşayan 
öğrenciler, ikamet ettikleri yerlerdeki Campus France alanının 

yardımıyla aşağıdaki linkten çevrimiçi başvuru yapabilirler: 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/
public/authentification/login.html?codeLangue=EN ).

c. Öğrenciler Fransa’ya gelir gelmez pasaportlarının bir 
kopyasını (kimlik bilgileri sayfası, vize ve giriş damgası 
sayfaları) bulundukları yerdeki OFII’ye (l’OfficeFrançais de 
l’Immigration et de l’Intégration - Fransız Göçmenlik ve 
Entegrasyon Ofisi) göndermelidirler.

d. Paris’te yaşayan öğrenciler, bu belgeleri, Eylül ve Kasım ayları 
arasında varış durumunda Cité Universitaire Internationale’ye 
(CIUP, yabancı öğrenciler için resepsiyon hizmeti) veya Aralık 
ve Ağustos arasında gelen öğrenciler OFII (Fransız Göçmenlik 
ve Entegrasyon Ofisi) Paris ofisine bırakabilirler.

e. Fransa’nın diğer şehirlerinde yaşayan öğrenciler için bu 
belgeleri, alındı teyidi ile taahhütlü mektupla ikametlerindeki 
OFII ofisine göndermeleri gerekmektedir. OFII tarafından 
yapılan çağrı üzerine, önceden timbresofii.fr adresinden 
veya tütün dükkanları ile vergi merkezlerinden alınabilecek 
mali pul (elektronik vergi pulu) ile birlikte tıbbi kanıt ve/
veya ziyaret kabul kanıtını pasaport ve ikametgah belgesi, 
biyometrik fotoğraf ve sunmaları gerekir. (Mali damga almak 
için bakınız: https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33071

 Belgeler

 Oturma iznine başvurmak için gerekli belgelerin 
listesi öğrencilerin başvurdukları vize türüne göre değişiklik 
gösterebilir. Daha fazla bilgi için Fransız yönetim hizmetlerinin 
web sitesini ziyaret etmeleri gerekecektir: (https://www.
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service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2231#:~:text=Si%20
vous%20%C3%AAtes%20%C3%A9tranger%20et,valable%202%20
%C3%A0%204%20ans)

 Genel olarak, aşağıdaki belgeler istenir:

• Pasaport
• Vukuatlı doğum belgesi (orjinal veya kopyaları).
• Evli öğrenciler için: eşin oturma izni ve evlilik cüzdanı.
• Öğrencilerin çocukları varsa: tüm çocukların doğum belgeleri.
• Adres kanıtı (ikametgah belgesi, kira kontratı vb.)
• Üç adet vesikalık fotoğraf
• Fransa’daki eğitim kurumundan alınan kayıt belgeleri.
• Gelir belgesi (Fransa’da ikamet etmek için öğrencilerin ayda 

en az 615 Euro’su olmalıdır). Kanıt örnekleri: maaş bordrosu, 
burs belgesi, banka ekstresi.

 Tüm bu belgeler, yabancı bir dilde yazılmışsa, Fransızca 
tercümesi ile birlikte sunulmalıdır. İlk yıl için öğrenci ikamet 
izninin maliyeti vergi pulu ile ödenmek üzere 77 Euro’dur.

2.2.4. Fransa’daki Öğrenim Kurumlarına Kayıt Sonrası Süreç 
İle ilgili Soru&Cevap

Soru: Hangi durumda, Fransa’da yaşayan Avrupalı olmayan 
öğrenciler, Avrupa ve Fransız öğrencilerle aynı prosedürlerle 
kayıt yaptırabilirler (Parcoursup)? (Parcoursup: yükseköğrenime 
geçiş başvuru süreci)
Cevap: Bazı adaylar, DAP ön kabul talebinden muaf tutulabilir ve 
bu nedenle Parcoursup’a başvurabilirler (Parcoursup prosedür 

çizelgesi çerçevesinde). Örneğin, bir Fransız eğitim kurumunda 
bir bakalorya sonrası kursa kayıtlı olduklarını kanıtlayabilen 
adaylar (yazışma yoluyla dahil); vatansız adaylar, mülteciler veya 
ikincil korumadan faydalananlar başvurabilirler. Başka muafiyet 
durumları da mevcuttur. Detaylı bilgi için seçilen üniversiteye 
sormak veya Parcoursup web sitesindeki(https://www.
parcoursup.fr/)  “İletişim” bölümüne yazmak gerekmektedir.

Soru: Kısa süreli vizesi olan öğrenciler, vizeleri sona erecekse ve 
Fransa’dan ayrılamayacaklarsa ne yapmalıdır?
Cevap: Öğrenciler, süresi dolmak üzere olan kısa süreli bir vizeyle 
Fransa’da bulunuyorlarsa ve sağlık nedenleriyle Fransa’dan 
girişi yasakladığı veya hava bağlantılarının kesintiye uğradığı için 
menşe ülkelerine dönemezlerse, haklı olarak acil durumlarda, 
kısa süreli vizelerinin uzatılmasından (90 gün sınırına kadar) veya 
geçici oturma izninden faydalanabilirler. Bu amaçla, kaldıkları 
yerin valiliği ile iletişime geçmeleri gerekir.

Soru: Fransızca dil sınavlarına (TCF, DELF, DALF) ne zaman girilir?
Cevap: Öğrenciler, ikamet ettikleri ülkedeki “Campus France” ofisi 
ile iletişime geçerek başvurularının takibi hakkında bilgi alabilirler. 
Ayrıca başvurdukları kuruma da sormalıdırlar. Bazı kurumlar FLE 
kurslarını eğitim-öğretim yılının başında güçlendirmeyi, bazıları 
ise uygulama çalışmalarında Fransızca seviyesi konusunda daha 
esnek olmayı planlamıştır.

Soru: Oturma izni uzatma için ne gerekir?
Cevap: Oturma izinlerini uzatmak için öğrencilerin aşağıdaki 
belgeleri sağlamaları gerekir:
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• Sahip oldukları ikamet iznine başvururken verdikleri belgeler
• Yasal ikamet belgesi: geçerli oturma izni
• Medeni durum ve kimlik/uyruk belgesi
• Oturma izni üzerinde vergisinin ödendiğine dair damgalı 

belge ibrazı

Yenilenen çok yıllı ikamet izni, ilk çok yıllı ikamet izni ile aynı 
süreye sahiptir.

Soru: Fransız makamları öğrenci oturma izni vermeyi reddederse 
veya bir izni yenilemeyi reddederse ne yapmalı?
Cevap: Bir öğrenci, izin vermeyi reddeden ve 30 gün içinde 
Fransız topraklarından ayrılmasını gerektiren bir karar alırsa 
ne yapmalıdır? Bu durum öğrencilerin derslerinde birkaç kez 
başarısız olmaları, derslere düzenli olarak katılmamaları veya 
akademik kariyerlerinde tutarlılık olmaması durumunda ortaya 
çıkabilir. Bunun başka nedenleri de olabilir. Onlara ret kararını 
veren idare, her durumda gerekçeli bir mektupta reddinin 
nedenlerini belirtecektir.

Herhangi bir idari kararda olduğu gibi, içeriği ve/veya şekli 
bakımından buna itiraz etmenin iki yolu vardır:
• İdari yollarla, kararı alan valiliğe gayri resmi itiraz talebinde 

bulunarak.
• İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurmalı iptal davası 

açarak. İdari mahkemesi, ret kararını askıya alarak  (yürütmesini 
durdurarak) Fransa’yı terk etme yükümlülüğününü de askıya 
almış olur.

2.2.5. Yararlı Linkler

Fransız İdari web sitesi ve iletişim bilgileri
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches/
titres-de-sejour-nous-contacter

Fransız vize başvuruları için resmi web sitesi
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/

Campus France web sitesi
https://www.campusfrance.org/en/international-students-
you-are-welcome-in-france

Fransız Hükümeti web sitesinde öğrencilerin Fransa’daki 
vizeleri hakkında bilgiler
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/student

Oturma izni soruları için:

Fransa idari bölgesi ilk oturma izni isteyen yabancılar için kabul 
merkezi telefon numarası: 34 30

Paris’teki adresler:

Hôtel de Police 19 - 21, rue Truffaut, 75017
92 Boulevard Ney, 75018
17 Boulevard Jourdan, 75014
42 Rue Charcot, 75013
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2.2.6. Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortası (Kayıt, ücret, geçerlilik):

Öğrenim süreniz boyunca sağlık giderlerinizin teminatından 
faydalanmak için Ameli web sitesine kayıt olmanız 
gerekmektedir. Web sitesine bağlantı: https://etudiant-etranger.
ameli.fr/#/

Bu kayıt ücretsiz ve zorunludur, sağlık harcamalarınızın geri 
ödenmesinden yararlanmanızı sağlayacaktır.

Sağlık harcamalarınızın optimal bir şekilde geri ödenmesinden 
yararlanmak için tamamlayıcı bir sağlık sigortasına veya ortak bir 
sigorta şirketine abone olabilirsiniz.

1 - SGK geçici hak belgenizi almak için gerekli belgeler;

• Mevcut akademik yıl için bir kayıt sertifikası
• Kimlik kanıtı
• Öğrenci vizesi

2 - SGK kaydınızı kesinleştirmek ve hak kazanma belgenizi almak 
için gerekli ek belgeler;

• Medeni durum kanıtı
• Oturma izni
• Banka hesabı bilgileri

2.3. Fransa Bursları

 Fransa'daki bursların birkaç kategorisi vardır: eğitim 
bursları, staj bursları, üst düzey bilimsel ikamet bursları.

 Fransız hükümetinden burslar, Fransa'da eğitim, staj veya 
dil konaklamaları için Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 
verilir. Bunların çoğu, Fransız büyükelçiliklerinin ve yurtdışındaki 
genel konsoloslukların İşbirliği ve Kültürel Eylem Departmanları 
tarafından verilir. Bu nedenle, ikamet ettikleri ülkeden bağımsız 
olarak, adaylar, bu burslarla ilgili tüm bilgileri almak için ayrılmadan 
önce ve yeterince önceden, doğrudan menşe ülkelerinde bulunan 
bu hizmetlere başvurmalıdır.

 Daha fazla bilgi için, ikamet ettiğiniz ülkedeki Fransız 
Büyükelçiliği veya Fransız Konsolosluğu İşbirliği ve Kültürel 
Eylem Departmanları ile iletişime geçin.

 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/
etudier-en-france/financer-son-projet-d-etudes-en-
france/#sommaire_1

 Aşağıdaki haritayı kullanarak ülkenizdeki Fransız 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğunu bulabilirsiniz: https://www.
diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-
du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/
ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/

 Fransız devlet üniversitelerinde ve okullarında öğrenim 
ücretleri diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşüktür:
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• Lisans programında bir yıl için 170 Euro;
• Yüksek Lisans programında bir yıl için 243 Euro;
• Yüksek Öğretim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda bir yıllık 

mühendislik eğitimi için 601 Euro;
• Bir yıllık doktora çalışmaları için 380 Euro.

 Not: Bu miktarlar yabancı uyruklu öğrenciler için de 
geçerlidir.

 Bir devlet üniversitesine veya okuluna kabul edilmeyen 
ve özel bir üniversiteye veya okula kayıt yaptırmak isteyen 
yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim ücretleri daha pahalıdır. 
Bu ücretleri ödemek için farklı burs türlerine başvurabilirler.

2.3.1. Dışişleri Bakanlığı Bursu

 Fransa Dışişleri Bakanlığı yabancı öğrencilere çok sayıda 
burs vermektedir. Bu bursların %25’i Eyfel programı (yüksek lisans 
veya doktora düzeyindeki çalışmalar için) veya Ana dal programı 
(yurtdışındaki Fransız liselerinden en iyi yabancı lise mezunları 
için) çerçevesinde doğrudan Bakanlık tarafından finanse 
edilmektedir. Geri kalanı yurtdışındaki Fransız büyükelçilikleri 
tarafından ödeniyor.

 Bu bursun miktarı ve koşulları öğrencilerin bulunduğu 
ülkeye bağlıdır, bu nedenle öğrencilerin bu bursları yöneten 
Campus France ile iletişime geçmeleri önerilir:

28 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
01 40 40 59 30

İletişim : candidatures.eiffel@campusfrance.org

2.3.2. Yüksek Öğrenim Bakanlığı Bursları

 Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı da bazı 
yabancı öğrencilere sosyal kriterlere dayalı hibeler vermektedir. 
Uygun olabilmek için, en az iki yıldır Fransa’da ikamet ediyor 
olmalı ve vergi evlerinin Fransa’da olması gerekir. Bu bakanlık 
aynı zamanda doktora okulları tarafından yönetilen doktora 
sözleşmelerini de finanse etmektedir.

 Fransa’da kamu araştırması, yüksek öğretim kurumları 
ile tüm araştırma alanlarını kapsayan CNRS (Ulusal Bilimsel 
Araştırma Merkezi), IRD (Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü), 
ADEME ve IFREMER (Fransız Deniz Sömürü Araştırma Enstitüsü) 
gibi kamu kuruluşları arasında paylaşılır. Bu kamu kuruluşları, 
bölgelerle ortaklaşa olarak, doktora öğrencileri veya doktora 
sonrası bursiyerler için araştırma hibelerini finanse etmektedir.

 Son olarak, bazı yükseköğretim kurumları programlarına 
giren yabancı öğrencilere burs programları sunmaktadır. Bu 
programlardan yararlanmak için doğrudan uluslararası ilişkiler 
departmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen bu web sitesini ziyaret edin:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/etudier-en-
france/financer-son-projet-d-etudes-en-france/#sommaire_1
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2.3.3. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Erasmus+ Hareketlilik 
Hibeleri

 Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve sporu destekleyen 
bir Avrupa Birliği programıdır. Bu sayede Avrupa’da iki milyondan 
fazla öğrenci hareketlilik hibesinden faydalanabilir: 2021-2027 
dönemini kapsar ve bütçesi 26,2 milyar Euro'dur.

 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programı, 
dünyanın en iyi öğrencilerine, alanlarından bağımsız olarak bir 
veya iki yıl boyunca burs sağlayan bir çalışma programıdır. Bu 
öğrencilerin bu programdan yararlanabilmeleri için programa 
katılan en az iki ülkede Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamaları 
gerekmektedir. Birkaç Fransız yüksek öğretim kurumu ortak 
yüksek lisans programları sunmaktadır.

 Erasmus+, yükseköğretim kurumları arasındaki ikili 
anlaşmalar çerçevesinde, Fransa’ya ve Fransa’dan hareketlilik 
hibeleri de sunmaktadır. Bu hibeler, kurulum ve yaşam giderlerini 
kapsar. Daha fazla bilgi için kurumunuzla iletişime geçin.

2.3.4. Eurecom (Mines-Télécom Paris) Mükemmellik Burs 
Programı 2022

 Institut Mines-Télécom’un bir parçası olan EURECOM 
mühendislik okulu ve araştırma merkezi, Carnot Enstitüsü’nün 
desteğiyle EURECOM / Carnot TSN Mükemmellik Burs Programını 
kuruyor.

 Program, Master derecesi almak isteyen seçkin 
uluslararası öğrencilere açıktır. Seçilen adaylar, yüksek lisans 
programlarını tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına 
başlamak üzere çağrılacaktır.

 Adayların seçimi mükemmellik ve motivasyona 
dayanmaktadır. Finansman 10.000€ veya 5.000€’ya kadardır 
(başvurunun kalitesine bağlı olarak).

 Daha fazla bilgi için lütfen bu web sitesini ziyaret edin:
https://www.eurecom.fr/en/teaching/master-science/Carnot-
TSN-EURECOM-Excellence-Scholarships

2.3.5. Ecole Normale Superieure de Paris (ENS)

 ENS, her yıl beşeri bilimler ve bilimlerdeki en iyi öğrenciler 
için ayrılmış uluslararası bir seçim süreci düzenler. Kabul edilen 
aday, üç yıllık eğitim için aylık 1000€ burs alır.

 Uluslararası seçim, üç yıl boyunca burs verir.

 Bu program, akademik kayıtları ve sınavları temelinde 
seçilen uluslararası öğrencileri hak etmek için tasarlanmıştır. 
Uluslararası Seçim öğrencileri hem yüksek lisans derecesi hem 
de ENS diploması hazırlar.

 Her yıl Beşeri Bilimlerde 10 burs ve Bilimlerde 10 burs 
verilmektedir.
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 Öğrenciler 25 yaşından büyük olmalı ve Yüksek Lisans 
derecesine sahip olmalıdır.

 Daha fazla bilgi için lütfen bu web sitesini ziyaret edin:
https://concoursn.com/selection-internationale-ecole-
normale-superieure-de-paris-ens/

2.3.6. Coimbra okullarının Afrikalı, Avrupalı ve Latin Amerikalı 
öğrenciler için bursu

 Coimbra Grubu üniversiteleri, 2008’den beri, Sahra altı 
Afrika, Avrupa mahallesi ve Latin Amerika’daki üniversitelerden 
genç araştırmacılara, Coimbra Grubu’nun bir üniversitesinde kısa 
bir süre (genellikle 1 ila 3 ay) geçirme imkanı sunmaktadır ve 
araştırmacılar araştırmalarının bir kısmını orada yürütürler.

 Latin Amerika’nın tüm ülkelerinden ve Avrupa ve 
Afrika’daki bazı ülkelerden gelen öğrenciler uygundur.

 Uygunluk ve koşullar hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
bu web sitesini ziyaret edin:
https://worldscholarshipforum.com/fr/programme-de-
bourses-du-groupe-coimbra-jeunes-chercheurs-afrique-
europe-amerique-latine-2018/

2.3.7. Avrupa Kolej Bursu

 Bruges ve Natolin'in (Varşova) akademik programları, 

öğrencilere çalışma alanlarının Avrupa boyutunda özel bir 
temel oluşturmanın yanı sıra tüm karmaşıklığı ile Avrupa'nın 
derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Program Eylül ayından 
Haziran ayının sonuna kadar bir yıl sürer ve her yarıyıldan sonra 
sözlü ve yazılı sınavlar ve yüksek lisans tezinin teslimi ile sona 
erer.

 Öğrenciler aşağıdaki programlara kayıt olabilirler:

• Transatlantik İşlerinde Sanat Ustası (MATA)
• Avrupa Siyasi ve Yönetişim Çalışmaları
• Avrupa Ekonomik Çalışmaları
• Avrupa Disiplinlerarası Çalışmalar
• AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları
• Avrupa Hukuku (LLM)

 Burslar:

• Avrupa Komşuluk Politikasına (ENP) özel ilgi duyan AB Üye 
Devletleri adayları için;

 - Üye Devlet başına bir ya da iki kişi içindir.
 - Adaylar, çevrimiçi ortamda Avrupa Komşuluk Politikasına 
olan motivasyonlarını göstermelidir.
 - ENP-EU burslarından yararlananların Bruges'de Avrupa 
Komşuluk Politikası ile ilgili bir kurs/seminer izlemeleri ve Yüksek 
Lisans tezlerini Avrupa Komşuluk Politikası temasına odaklanan 
bir konu üzerine yazmaları gerekecektir.

• Gazetecilik ve medya geçmişi olan adaylar için
 - Avrupa Disiplinlerarası Çalışmalarda Yüksek Lisans 
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için Natolin'de kalma ve eğitim masraflarının karşılanmasını 
sağlamak
 - AB, Batı Balkanlar veya Avrupa Komşuluk Politikası 
ülkelerinden 5 kabul edilen öğrenci arasında yer almak,
 - Adayların medya ve gazeteciliğe açık bir ilgi / geçmişe 
sahip olmaları gerekir.

• Avrupa Disiplinlerarası Çalışmalar programını takip etmek 
için Tarih ve ilgili alanlardan mezun olmak gereklidir;

 - Burslar, merhum Profesör Bronisław GEREMEK 
onuruna Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilmektedir 
ve onun adını taşımaktadır.
 - Ülke farketmeksizin tüm adaylar Avrupa Tarihi ve 
Medeniyetine olan motivasyon mektuplarını çevrimiçi başvuruda 
eklemeleri gerekir (en fazla 600 kelime).
 - Avrupa çalışmaları ile tarihi çalışmaları 
sentezlemek isteyen Tarih mezunları için.
 - İlgili disiplinlerde (Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, 
Alan Çalışmaları, İlahiyat, Siyaset Bilimi, Coğrafya, Klasikler, 
Sanat Tarihi, Modern Diller ve Edebiyat) mezunları için tarihi, 
disiplinlerarası bir Avrupa bağlamında incelemek için.
 - Yararlanıcıların Avrupa tarihi ve/veya Avrupa uygarlığı 
odaklı bir konuda Yüksek Lisans tezi yazmaları ve Avrupa Tarihi 
ve Uygarlığı ana dalına kaydolmaları gerekecektir.

https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/enp-
scholarships-graduates-coming-eu-member-states-bruges-
campus-and-natolin

https://www.coleurope.eu/admission/scholarships

2.3.8. HEC Paris Doktora Program Bursu

 Bu bursa başvurabilmek için adayların bir Lisans ya da 
Yüksek Lisans derecesine sahip olması gerekir. 

Miktarı: 5 Yıllık Öğrenim Ücreti
Derece: HEC Paris’te Doktora dereceleri
Linki:https://www.hec.edu/en/doctoral-program/fees-and-
funding

2.3.9. CAP 20-25 Yeni Master Bursu

 Başvuran öğrencinin 28 yaşını geçmemesi gerekir. Ayrıca 
en iyi 200 üniversitesinden birinden mezunu olmalısınız.

Miktarı: 1-2 yıl boyunca tüm öğrenim ücretini karşılar
Derece: Clermont Auvergne Üniversitesi’nde (UCA) yüksek lisans 
derecesine sahip olmak
Linki: https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-
en-cours/appels-a-projets-clos/call-for-projects-cap-20-25-
incoming-master-fellowship-2019-wow

2.3.10. Paris Amerikan Üniversitesi (AUP) Akademik Bursiyer 
Ödülleri

 Başvurucunun Global Liberal Arts adı altındaki müfredatı 
tamamlaması gerekir. 
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Miktarı: Öğrenim ücretinin %75’ini kapsar.
Derece: AUP’ta lisans derecesi
Linki: https://www.aup.edu/philanthropic-priorities/student-
scholarships

2.3.11. Émile Boutmy Bursu

 Gelir belgeleri ve dil testi sonuçlarını çevrimiçi olarak 
platforma yüklenmesi gerekir.

Miktarı: 3 yıllık Lisans eğitimi için yıllık 3.600 ila 13.000 €. Master 
için 2 yıl için yıllık 6100 - 12200€.
Derece: Sciences Po’da (Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüs) 
Lisans ya da Yüksek Lisans mezunu olmak.
Linki: https://www.sciencespo.fr/students/en/fees-funding/
financial-aid/emile-boutmy-scholarship.html

2.3.12. Uluslararası Öğrenciler MIEM Burs Programı

 Kendi ülkelerinde akademik uzman veya üst düzey yönetici 
olarak kabul edilen ya da deneyimi olan adaylar ile okullarından 
başarı derecesi ile mezun olanlar bu bursa başvurabilir.

Linki: https://u-paris.fr/en/call-for-applications-international-
students-miem-scholarship-program/
Miktarı: Bir yıl boyunca 8,000 - 10,000 €
Derece: Université de Paris’te Yüksek Lisans Derecesi – Fen 
Fakülteleri, Sağlık, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler ve IGPG

2.3.13. Ecole des Ponts ParisTech Bursları

Linki:https://www.ecoledesponts.fr/en/scholarships-and-
international-students-support

2.3.14. Université Grenoble Alpes IDEX Yüksek Lisans Burs 
Programı

Linki:https://www.univ-grenoble-alpes.fr/universite/l-initiative-
d-excellence-idex/les-appels-a-projets/call-for-applications-
idex-master-scholarships-for-the-2021-2022-academic-
year-848074.kjsp?RH=1615479130879

2.3.15. Télécom Paris Mezunlar Fonu: Uluslararası 
Mükemmellik Bursu

Linki :https://www.telecom-paris .fr/en/international/
international-students/support-for-mobility

2.3.16. Eyfel Burs Üstün Başarı Programı

Linki:https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-
program-of-excellence
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2.4. Fransa’daki Üniversiteler

 Linkte Fransa’daki tüm devlet üniversitelerini ve özel 
üniversiteler bulunmaktadır:
https://about-france.com/universities.htm

 Program bulmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz:
https://www.campusfrance.org/en/finding-a-university-
programme-France

 Üniversite listesi için kullanabileceğiniz websitesi:
https://about-france.com/universities.htm

2.4.1. Fransız Üniversitelerinin Uluslararası Sıralamları

Üniversite Adı QS
2021

THE
2021

ARWU 
2020

Université PSL 52 46 36
École Polytechnique 61 87 –
Sorbonne University 83 87 39
CentraleSupélec 138 501 –
ENS de Lyon 161 251 301
Sciences Po 242 501 –
École des ponts ParisTech 242 251 –
Université de Paris 275 – –
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 287 601 –

ENS Paris-Saclay 291 601 –

Université Paris-Saclay 305 178 14
Université Grenoble Alpes 342 351 99
University of Strasbourg 398 501 101
University of Bordeaux 425 401 201
Aix-Marseille University 511 351 101
University of Montpellier 511 301 151
INSA Lyon 541 601 –
University Paris 2 Panthéon-
Assas 541 – –

Université Paul Sabatier 551 – 201
Université Côte d’Azur 601 501 301
Claude Bernard Lyon 1 
University 701 501 201

University of Lille 751 601 401
Toulouse 1 Capitole University 801 – 301
Université de Lorraine 801 601 201
Université de Nantes 801 601 601

2.4.2. Université de Recherche Paris Sciences et Lettres (PSL)

 Fransanın Paris kentinde bulunan üniversite özellikle 
bilim, mühendislik ve ekonomi konuları başta olmak üzere birçok 
bölümde öğrencilerine eğitim vermekte olan üniversite dünyanın 
en iyi 46. Üniversitesi konumundadır ve yönetim, ekonomi 
ve finans, muhasebe, uygulamalı matematik, bilgi işlem, 
gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimleri vermektedir. Okul 
hakkında broşüre(https://psl.eu/sites/default/files/2020-07/
PSL_Livret_etudiant_2020-21_INTER_GB.pdf) link üzerinden 
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ulaşabilirsiniz.

 Ücretler

 Üniversite ücretleri bölüm ve yıl bazlı değişmekte olup 
yıllık 3700-19.000€ bandındadır. Bölümler ve fiyatlar hakkında 
detaylı bilgiye welcomedesk@psl.eu adresine e-mail göndererek 
ulaşabilirsiniz.

 Ortalama bir öğrencinin Paris şehrinde konaklama ve 
diğer harcamaları da 1000€ /aylık olmaktadır.

 PSL’in kurduğu konaklama bulmak için gerekli bilgiler 
ve konaklama servisi için (https://psl.eu/en/lifepsl/psl-
accommodation-service-accueil-logement-psl ) 

 Kayıt
 
 Üniversitenin kayıt(https://psl.eu/en/education/
admissions) sitesinde hangi alanda ve bölümde okumak istediğinizi 
belirleyerek sistem üzerinden devam etmeniz gerekmektedir. 
Üniversite her bölüm ve alan için farklı yeterlilikler istemektedir, 
ayrıntılı bilgiyi bölüm seçimi yaptıktan sonra yukarıdaki link 
üzerinden sağlayabilir, üniversitenin istemiş olduğu belgeleri 
hazırladıktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

2.4.3. École Polytechnique

 Okul 1794 yılında Paris’te kuruldu. Dünya en iyi 

üniversiteler sıralamasında 87. Sırada bulunan üniversite 
öğrencilerine sadece mükemmel bir akademik başarı değil onun 
yanı sıra güçlü bir multidisipliner altyapı oluşturmayı hedefler. 
Matematik, fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, bilgisayar bilimi, 
mekanik gibi fen bilimlerini esas olarak alsa da yabancı diller, 
spor, beşeri bilimler, sosyal bilimler, sanat ve edebiyat gibi çeşitli 
konularda da eğitim vermektedir. Üniversite, Matematik ve Fen 
bilimlerine büyük ilgi duyan öğrenciler için tasarlanmış üç yıllık 
bir program olan Bachelor of Science sunmaktadır.  Bu eğitim 
tamamen İngilizce verilir ve her iki alanda da ana dal imkanı 
sağlar.

 Ücretler
 
 Okulun 3 yıllıık ücreti AB vatandaşlarına 19.000€ , 
diğer ülke vatandaşlarına ise 38.000€ ‘dur. Fiyatlandırma 3 yıl 
üzerinden her yıl farklı fiyatlar uygulanarak oluşturulmuştur. 
Ayrıntılı fiyatlandırma ve ücretler ile ilgili diğer bilgiler için https://
programmes.polytechnique.edu/en/ingenieur-polytechnicien-
program/tuition-fees adresini ziyaret ediniz. 

 Ortalama bir öğrencinin Paris şehrinde konaklama ve 
diğer harcamaları da 1000€ /aylık olmaktadır.

 Kayıt
 
 https://www.polytechnique.edu/admission-cycle-
ingenieur/en/how-apply adresi üzerinden üniversitenin online 
başvuru formuna ve gerekli bilgilere erişeceksiniz. Okul sizden 
içerisinde cv,okul diplomalarınız, referans mektubunuz vb. olan 
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10 farklı doküman ve bazı bilgiler istemektedir. Gerekli şartları 
sağlamanız halinde bu sistem üzerinden kayıt için başvuru 
yapabilirsiniz.

2.4.4. Sorbonne University

 Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan üniversite üç 
fakülteden oluşur; sanat ve beşeri bilimler, bilim ve mühendislik 
ve eczacılık . Dünyanın en iyi 87. Üniversitesi olan Sorbonne 
University 2018 yılında Paris-Sorbonne Üniversitesi  ve Pierre 
and Marie Curie University (Fransa’nın başkenti Paris’te yer 
alan üniversite 120 araştırma birimi ve kimya, mühendislik, 
matematik, tıp, fizik, yaşam bilimleri, yeryüzü ve çevre bilimleri 
ve biyoçeşitlilik dahil olmak üzere yedi fakülteden oluşur.
Üniversite 3500’ü doktora olmak üzere 30 bin öğrenciye hizmet 
vermektedir.)birleşmesiyle oluşan Avrupa’nın ve dünyanın en 
prestijli üniversitelerinden biridir.

 Ücretler

 Okulun ücretlendirmesi kendi sitesinde (https://www.
sorbonne-universite.fr/node/4839) belirttiği üzere yıllık 
ortalama 10 bin € tutarındadır.
Ortalama bir öğrencinin Paris şehrinde konaklama ve diğer 
harcamaları da 1000€ /aylık olmaktadır.

 Kayıt

 Kayıt için AB vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarına 

farklı prosedürler ve doldurulması gereken belgelerde farklılıklar 
vardır.  Sorbonne üniversitesi kayıt için 6 aşamalı bir sistem 
uygulamakta ve eğitimlerine başlamaktadır. Kayıt için gerekli link 
ve evrakların olduğu linke (https://www.sorbonne-universite.fr/
en/Study%20at%20Sorbonne%20University/degree-seeking-
students/international-application-and-registration-0) 
girmeniz yeterlidir.

2.4.5. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées

 Fransa’nın Champs-sur-Marne şehrinde bulunan teknik 
üniversite 1775 yılında ulusal köprüler ve yollar okulu adıyla 
bilinmektedir. 12 araştırma laboratuvarına sahip okulda mimarlık 
bölümünün yanı sıra matematik ve bilgisayar mühendisliği, 
ekonomi,yönetim ve finans, inşaat mühendisliği ve inşaat, makine 
ve malzeme mühnedisliği, endüstri mühendisliği gibi bölümler 
de bulunmaktadır. Üniversite dünyanın en iyi 300 üniversitesi 
arasında yer almaktadır.

 Ücretler

 Okul ücreti 3000-5530 € /yıllık dolaylarında AB 
vatandaşlarına veya her yıl ekstra 800-900€ miktarında 
ekstra bir ücretle uluslararası öğrencilere eğitim vermektedir. 
Ücretlendirme ve ekstra ödemeler ile ilgili gerekli bilgilere https://
www.ecoledesponts.fr/en/registering-and-reregistering-school 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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2.4.6. University of Paris

Paris şehrinde bulunan ve tam kapsamlı olarak nitelendirilen 
üniversite Fransa’nın önde gelen çok disiplinli üniversitelerinden 
biridir . Sanat, Beşeri Bilimler ve Diller, Ekonomik ve Sosyal 
Bilimler, Bilim ve Teknoloji, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve 
Hemşirelik alanlarında eğitim veren kurum 14 kampüs araştırma 
tesislerinden oluşmaktadır. Dünyanın en iyi 136. Üniversitesi 
konumunda bulunan üniversite yıllar boyunca isim değiştirse 
de Fransa’nın en eski üniversitelerinden biri konumunda 
bulunmaktadır.

 Ücretler

 University of Paris ‘ in yıllık ücretleri bölüm ve vatandaşı 
bulunduğunuz ülke bazında değişiklik göstermektedir. Ortalama 
4000-16000€ olan okul ücreti ve detaylı bilgiye okulun ödemeler 
ile iligili web adresi olan https://u-paris.fr/en/admissions/ ‘dan 
ulaşabilirsiniz.
 
 Okul öğrencilere yurt imkanı da sağlamakta ve bunun için 
aylık 450-500€ talep etmektedir, ayrıca isteğe bağlı özel odalar 
da 550-800€ /aylık  arasındadır.

 Kayıt

 Üniversite başvuru öncesi sizin bireysel olarak gidip okulu 
ve bölümleri yerinde incelemek için davet etmektedir. Bu daveti 
kabul edemeyecek öğrencilerden bir bölüme kayıt yaptırmak 
isteyenler üniversitenin gerekli departmanı ile iletişime geçerek 

gerekli bilgileri sağlamalıdırlar. https://u-paris.fr/en/find-your-
program/ link üzerinden ilgilendikleri bölümü bulabilir ve başvuru 
işlemlerinize devam edebilirsiniz.

2.4.7. Üniversitelere Kayit İçin Gerekli Belge ve Şartlar

 Kayıt için gerekli belgeler ve koşullar her üniversiteye göre 
değişir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgilendiğiniz 
üniversitenin web sitelerine bakın.

 Bu konudaki aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz:

• https://www.turquie.campusfrance.org/tr/egitim-
programlari-listesi-0 
• https://www.fransakonsoloslugu.com/fransa-universite-
egitimi 
• https://www.sorbonne-universite.fr/ 
• https://www.universite-paris-saclay.fr/en 
• https://www.univ-amu.fr/ 
• https://www.pantheonsorbonne.fr/ 
• https://www.sciencespo.fr/ 
• https://www.u-bordeaux.com/ 
• https://www.univ-grenoble-alpes.fr/english/ 
• https://en.unistra.fr/ 
• https://www.univ-tlse3.fr/ 
• https://www.univ-lille.fr/ 
• https://www.univ-lyon1.fr/en 
• https://www.insead.edu/
• https://www.u-bourgogne.fr/
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• https://www.univ-lyon2.fr/
• https://www.univ-nantes.fr/
• https://www.u-paris2.fr/en
• https://www.ut-capitole.fr/
• https://www.ut-capitole.fr/
• https://www.parisnanterre.fr/
• https://www.univ-paris8.fr/

2.5. Oturma İzni

2.5.1. Öğrenciler İçin İkamet İzni

 2.5.1.1. Fransa’da kimler öğrenci ikamet iznine gerek 
duyar?

 Kişisel veya ailevi nedenlerle oturma iznine sahip 
olmayan ve Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin vatandaşı olmayan 
öğrenciler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (İzlanda, Lihtenştayn, 
Norveç, İsviçre), Andorra, Monako, San Marino veya Vatikan, 
Fransız üniversitelerinde okumak için oturma izni almalıdır. Bu 
formalite Fransa'ya gelmeden önce tamamlanmalıdır.

 Öğrencilerin öğrenimlerinin ilk yılında oturma iznine 
başvurmalarına gerek olmadığı ve otomatik olarak uzun süreli 
öğrenci vizesi alabilecekleri beş durum vardır:

• Fransız hükümeti ile anlaşması olan bir yükseköğretim 
kurumuna kayıtlı olmak,

• Fransız hükümeti ile anlaşması olan bir yükseköğrenim 

kurumunun giriş sınavını başarmak.
• Fransız hükümeti tarafından verilen bir burstan yararlanmak.
• Fransız bakaloryası almış olmak ya da yurtdışındaki bir 

Fransız lisesinde en az 3 yıl eğitim almış olmak.
• Öğrencilerin kendi ülkeleri ile Fransa arasında öğrenci ikamet 

iznine dair bir bir anlaşmanın bulunması.

 2.5.1.2. Oturma İzni Başvurusu Yapmadan Önce

 Fransa'da oturma iznine başvurmadan önce, öğrencilerin 
aşağıdaki kurumlara kayıt ya da ön kayıt yaptırması gerekir:

• Bir kamu / özel yükseköğrenim kurumuna veya temel eğitim 
kurumuna (üniversite, yüksekokul, vb.),

• Mesleki yüksek eğitim kuruluşuna.

 Avrupa Vatandaşı Öğrenciler

 Avrupa Birliği ülkelerinden gelen öğrenciler, okumak 
istedikleri üniversiteye doğrudan başvurmalıdır, vize 
gerekmemektedir. Öğrenciliğin ilk yılı için kayıt, Parcoursup 
platformu (https://www.parcoursup.fr/ ) aracılığıyla yapılır. Diğer 
yıllar için, öğrenciler eğitim alacakları üniversiteler aracılığıyla 
kayıt yaptırmak zorundadır.

 Fransa’da yaşayan Avrupa Vatandaşı Olmayan 
Öğrenciler

 İlk yıl için başvuruda bulunmak için, Avrupalı olmayan 

445444

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 F
ra

ns
a'd

a 
Eğ

iti
m

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 F
ra

ns
a'd

a 
Eğ

iti
m

https://www.univ-lyon2.fr/
https://www.univ-nantes.fr/
https://www.u-paris2.fr/en
https://www.ut-capitole.fr/
https://www.ut-capitole.fr/
https://www.parisnanterre.fr/
https://www.univ-paris8.fr/
https://www.parcoursup.fr/


öğrencilerin, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı'nın web 
sitesinden (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.
fr/cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-prealable-
en-premiere-annee-de-licence.html) indirilebilen ön kabul 
başvuru formunu (yeşil DAP formu) doldurmaları ve (Öğrencinin 
başvurduğu akademik yıldan önceki) 15 Kasım ile 22 Ocak 
tarihleri arasında söz konusu üniversitenin eğitim bölümüne 
geri göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin, muaf olmadıkları 
sürece (örneğin, Fransızca konuşulan bir ülkenin vatandaşı iseler) 
Fransızca bilgilerini test etmeleri istenecektir.

 Ancak, ikinci ve üçüncü yıl veya yüksek lisans öğrencileri için 
bu başvuru gerekli değildir ve doğrudan Fransız üniversitelerine 
başvurabilirler.

 CEF'e tabi bir ülkede yaşayan Avrupa VatandaşıOlmayan 
Öğrenciler (Centrespourlesétudes en France)

 EFC prosedürüne tabi 37 ülkeden birinde yaşayan 
öğrenciler, Campus France web sitesi üzerinden (https://www.
campusfrance.org/en ) birinci, ikinci, üçüncü sınıf veya yüksek 
lisans derecesi için başvurmaları gerekir. Bu elektronik başvuru 
ilk tercih ettikleri üniversiteye iletilir. Öğrenci vizesi almak için bu 
prosedür gereklidir.

 Diğer Ülkelerde Yaşayan Öğrenciler

 Önceki bölümlerde yer alanların dışındaki ülkelerden 
gelen öğrenciler, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı'nın web 
sitesinden (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-
inscription-en-premiere-annee-de-Licence.html ) ön kabul 
başvuru formunu (beyaz DAP formu) indirip doldurarak akademik 
yıl başlamadan önceki 15 Kasım ile 22 Ocak tarihleri arasında 
öğrencinin ülkesindeki Fransız Büyükelçiliğine göndermelidir. Bu 
başvuru doğrudan üniversiteye gönderilecektir. Bu öğrencilerden 
muaf olmadıkları sürece (örneğin, Fransızca konuşan ülkelerin 
vatandaşları) bir Fransızca sınavına girmeleri de istenecektir. 
DAP'ın ikinci ve üçüncü yıla veya yüksek lisans derecesine 
kaydolması gerekmez; öğrenciler doğrudan üniversiteye 
başvurmalıdır.

 2.5.1.3. Farklı Oturma İzni Türleri

• Kısa süreli vize

 Öğrenciler Fransa'ya ve Schengen Bölgesi'ndeki bir 
ülkeye en fazla 90 gün girebilir ve burada kalabilirler. 90 günlük 
kesintisiz kalış veya toplam 90 gün süreli birkaç kalış için geçerli 
olabilir.

 Avrupalı olmayan öğrenciler ayrıca « étudiantconcours » 
kısa süreli vize alabilirler. Bu belge yalnızca Fransa'da geçerlidir 
ve öğrencilerin bir eğitim kurumuna kabul edilmek üzere bir 
yarışmayı veya mülakatı geçmek için Fransa'ya gelmelerini sağlar. 
Kabul durumunda, kısa süreli vize "öğrenci yarışması", öğrencilerin 
ikamet ettikleri ülkeye geri dönmek zorunda kalmadan Valilikten 
öğrenci ikamet izni talep etmelerini sağlayacaktır.
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• Uzun süreli vize:

 Fransa'da 90 günü aşan herhangi bir kalış için öğrencilerin 
uzun süreli vizeye başvurmaları gerekmektedir. Planlanan kalış 
süreleri ne olursa olsun, uzun süreli vizenin süresi 3 ay ile bir yıl 
arasında olmalıdır. Konaklamayı vizelerinin geçerlilik süresinin 
ötesine uzatmak için öğrencilerin valiliğe bir oturma izni 
başvurusunda bulunmaları gerekir.

 Geçerlilik süresi boyunca, uzun süreli vize, Schengen 
vizesine eşdeğerdir ve aynı koşullar altında birbirini izleyen 180 
gün boyunca 90 günü geçmeyen sürelerle insanların Fransa 
dışında Schengen Bölgesinde dolaşmalarına ve kalmalarına 
olanak tanır. 

 Öğrenciler için uzun süreli vizeye sahip olmanın 3 olasılığı 
vardır:

a. "Öğrenci" oturma izni veya VLS-TS "öğrencisi" olarak uzun 
süreli vize: Öğrencilerin dört aydan bir yıla kadar Fransa'da 
eğitim görmelerine izin verir. Süresi dolduğunda, Fransa'da 
kalmak için oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekir.

b. Uzun Süreli Geçici Vize (LTV-T) “öğrenci”: Öğrencilerin 
Fransa'da dört ila 12 aylık bir süre boyunca eğitim görmelerine 
olanak tanır. Yenilenemeyen vizedir.

c. D Vizesi: Fransa'ya girişten sonraki iki ay içinde başvuru 
yapılmasına izin verir. Bu özel önlem yalnızca Cezayir 
vatandaşları için geçerlidir.

 Vize formlarına ulaşmak için link:

 https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/forms

 2.5.1.4. Fransa'daki Yabancı Öğrenciler için Oturma İzni 
Başvuru Süreçleri

• Öğrenciler, Fransa'ya girmeden önce ikamet ettikleri ülkedeki 
Fransız konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalı, 
üniversite giriş belgesi, gelir belgesi ve Fransa'da konaklama 
kanıtını sunmalıdır.

• "Study in France" prosedürünün uygulandığı bir ülkede 
yaşayan öğrenciler, ikamet ettikleri yerlerdeki Campus France 
alanının yardımıyla aşağıdaki linkten çevrimiçi başvuru 
yapabilirler: (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/
dyn/public/authentification/login.html?codeLangue=EN ). 

• Öğrenciler Fransa'ya gelir gelmez pasaportlarının bir 
kopyasını (kimlik bilgileri sayfası, vize ve giriş damgası 
sayfaları) bulundukları yerdeki OFII'ye (l’OfficeFrançais de 
l'Immigration et de l'Intégration - Fransız Göçmenlik ve 
Entegrasyon Ofisi) göndermelidirler.

• Paris'te yaşayan öğrenciler, bu belgeleri, Eylül ve Kasım ayları 
arasında varış durumunda CitéUniversitaireInternationale'ye 
(CIUP, yabancı öğrenciler için resepsiyon hizmeti) veya Aralık 
ve Ağustos arasında gelen öğrenciler OFII (Fransız Göçmenlik 
ve Entegrasyon Ofisi) Paris ofisine bırakabilirler.

• Fransa'nın diğer şehirlerinde yaşayan öğrenciler için bu 
belgeleri, alındı teyidi ile taahhütlü mektupla ikametlerindeki 
OFII ofisine göndermeleri gerekmektedir. OFII tarafından 
yapılan çağrı üzerine, önceden timbresofii.fr adresinden veya 
tütün dükkanları ile vergi merkezlerinden alınabilecek mali 
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pul (elektronik vergi pulu) ile birlikte tıbbi kanıt ve/veya ziyaret 
kabul kanıtını pasaport ve ikametgah belgesi, biyometrik 
fotoğraf ve sunmaları gerekir. (Mali damga almak için bakınız: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33071

 2.5.1.5. Oturma İznine Başvurmak için Gerekli Belgeler

 Oturma iznine başvurmak için gerekli belgelerin listesi 
öğrencilerin başvurdukları vize türüne göre değişiklik gösterebilir. 
Daha fazla bilgi için Fransız yönetim hizmetlerinin web sitesini 
ziyaret etmeleri gerekecektir: 

https://www.service-publ ic .fr/part icul iers/vosdroits/
F 2 2 3 1 # : ~ : t e x t = S i % 2 0 v o u s % 2 0 % C 3 % A A t e s % 2 0
%C3%A9tranger%20et,valable%202%20%C3%A0%204%20ans

 Genel olarak, aşağıdaki belgeler istenir:

• Pasaport
• Vukuatlı doğum belgesi (orjinal veya kopyaları).
• Evli öğrenciler için: eşin oturma izni ve evlilik cüzdanı.
• Öğrencilerin çocukları varsa: tüm çocukların doğum belgeleri.
• Adres kanıtı (ikametgah belgesi, kira kontratı vb.)
• Üç adet vesikalık fotoğraf
• Fransa'daki eğitim kurumundan alınan kayıt belgeleri.
• Gelir belgesi (Fransa'da ikamet etmek için öğrencilerin ayda 

en az 615 Euro'su olmalıdır). Kanıt örnekleri: maaş bordrosu, 
burs belgesi, banka ekstresi.

 Tüm bu belgeler, yabancı bir dilde yazılmışsa, Fransızca 
tercümesi ile birlikte sunulmalıdır. İlk yıl için öğrenci ikamet 
izninin maliyeti vergi pulu ile ödenmek üzere 77 Euro'dur.

2.6. Fransa'da Denklik Süreci

 Fransa'da yurtdışında alınan diplomalar ile Fransız 
diplomaları arasında yasal bir denklik bulunmamaktadır.
Ancak, ENIC-NARIC Centre France (Avrupa Bilgi Merkezleri 
Ağı-Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri), diplomaların 
akademik ve profesyonel olarak tanınmasına ilişkin Fransız bilgi 
merkezidir. Yurtdışında alınan diploma(lar) için karşılaştırılabilirlik 
sertifikaları düzenler, düzenlenmiş bir mesleği icra etmek için 
izlenecek prosedürler hakkında bilgi verir ve yurtdışında Fransız 
diplomalarının tanınması prosedürü hakkında bilgi verir.

 Fransız Vatandaşları İçin Denklik Süreci

 Fransız öğrencilerin Fransız üniversitelerinde aldıkları tüm 
diplomalar Fransa'da geçerlidir. Fransız öğrencilerin yurtdışında 
aldıkları diplomalar, diplomanın türüne ve ülkeye göre değişir.

 Fransa'daki Yabancılar İçin Denklik Süreci

 Fransa'da okumak veya çalışmak için yabancı diplomanızın 
tanınması mümkündür. Diplomaların tanınmasına ilişkin kriterler, 
eğitiminizin organizasyon türüne ve takip etmeyi planladığınız 
meslek türüne göre farklılık gösterir. Enic-Naric Merkezi size, 
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karşılaştırılabilirlik onayı adı verilen yabancı diplomanızın 
tanındığına dair bir onay verebilir.

 Konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresi ziyaret 
edin: https://www.ciep.fr/enic-naric-france

2.7. Fransa'da Mezuniyet

 Bir Fransız üniversitesinden mezun olmak için 
üniversiteye düzgün bir şekilde kayıt olmanız, dersleri takip 
etmeniz ve sınavlara girmeniz gerekir. Kurallar bir üniversiteden 
diğerine değişir.

 Kabul prosedürleri ile ilgili olarak, her üniversitenin belirli 
bir prosedürü vardır, bu yüzden yapmanızı tavsiye ettiğimiz şey, 
derece ve ilgilendiğiniz üniversiteye karar verir vermez seçtiğiniz 
üniversite ile iletişime geçmenizdir. Web siteleri çok net ve farklı 
prosedürleri açıklamaktadır. Unutmayın, Fransa'da akademik yıl 
Eylül'de başlar. Bu nedenle, takvim yılının ilk çeyreğinden itibaren 
üniversite ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

 
Yararlı Olabilecek Adresler:

 La Sorbonne (Paris 1)
 https://www.pantheonsorbonne.fr/fr/international/
etudiants-etrangers/

 Assas (Paris 2)
 https://www.u-paris2.fr/fr/international/venir-etudier-
paris-2/dans-un-diplome

 SorbonneNouvelle (Paris 3)
 http ://www.univ-par is3 .f r/ informat ions-pour-
les-etudiants-etrangers-qui-souhaitent-s-inscrire-en-
candidature-individuelle-73268.kjsp?RH=1209061830093

 LettresSorbonneUniversité (Paris 4)
 http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/
inscription/etudiants-non-europeens

 Paris Descartes (Paris 5)
 http://www.shs.univ-paris5.fr/INTERNATIONAL/
Admission-des-etudiants-etrangers

2.8. Genel Sağlık Sigortası

 Öğrenim süreniz boyunca sağlık giderlerinizin 
teminatından faydalanmak için Ameli web sitesine kayıt olmanız 
gerekmektedir. Web sitesi: https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

 Bu kayıt ücretsiz ve zorunludur, sağlık harcamalarınızın 
geri ödenmesinden yararlanmanızı sağlayacaktır.

 Sağlık harcamalarınızın optimal bir şekilde geri 
ödenmesinden yararlanmak için tamamlayıcı bir sağlık 
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sigortasına veya ortak bir sigorta şirketine abone olabilirsiniz.

1. SGK geçici hak belgenizi almak için gerekli belgeler:
- Mevcut akademik yıl için bir kayıt sertifikası
- Kimlik kanıtı
- Öğrenci vizesi

2. SGK kaydınızı kesinleştirmek ve hak kazanma belgenizi almak 
için gerekli ek belgeler:
- Medeni durum kanıtı
- Oturma izni
- Banka hesabı bilgileri

2.9. Fransız Eğitim Sistemi Hakkında Soru&Cevap

Soru: Hangi durumda, Fransa'da yaşayan Avrupalı olmayan 
öğrenciler, Avrupa ve Fransız öğrencilerle aynı prosedürlerle 
kayıt yaptırabilirler (Parcoursup)? (Parcoursup: yükseköğrenime 
geçiş başvuru süreci)
Cevap: Bazı adaylar, DAP ön kabul talebinden muaf tutulabilir ve 
bu nedenle Parcoursup'a başvurabilirler (Parcoursup prosedür 
çizelgesi çerçevesinde). Örneğin, bir Fransız eğitim kurumunda 
bir bakalorya sonrası kursa kayıtlı olduklarını kanıtlayabilen 
adaylar (yazışma yoluyla dahil); vatansız adaylar, mülteciler veya 
ikincil korumadan faydalananlar başvurabilirler. Başka muafiyet 
durumları da mevcuttur. Detaylı bilgi için seçilen üniversiteye 
sormak veya Parcoursup web sitesindeki (https://www.
parcoursup.fr/)  "İletişim" bölümüne yazmak gerekmektedir.

Soru: Kısa süreli vizesi olan öğrenciler, vizeleri sona erecekse ve 
Fransa'dan ayrılamayacaklarsa ne yapmalıdır?
Cevap: Öğrenciler, süresi dolmak üzere olan kısa süreli bir vizeyle 
Fransa'da bulunuyorlarsa ve sağlık nedenleriyle Fransa'dan 
girişi yasakladığı veya hava bağlantılarının kesintiye uğradığı için 
menşe ülkelerine dönemezlerse, haklı olarak acil durumlarda, 
kısa süreli vizelerinin uzatılmasından (90 gün sınırına kadar) veya 
geçici oturma izninden faydalanabilirler. Bu amaçla, kaldıkları 
yerin valiliği ile iletişime geçmeleri gerekir.

Soru: Fransızca dil sınavlarına (TCF, DELF, DALF) ne zaman girilir?
Cevap: Öğrenciler, ikamet ettikleri ülkedeki “Campus France” ofisi 
ile iletişime geçerek başvurularının takibi hakkında bilgi alabilirler. 
Ayrıca başvurdukları kuruma da sormalıdırlar. Bazı kurumlar FLE 
kurslarını eğitim-öğretim yılının başında güçlendirmeyi, bazıları 
ise uygulama çalışmalarında Fransızca seviyesi konusunda daha 
esnek olmayı planlamıştır.

Soru: Oturma izni uzatmak için gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Oturma izinlerini uzatmak için öğrencilerin aşağıdaki 
belgeleri sağlamaları gerekir:
Sahip oldukları ikamet iznine başvururken verdikleri belgeler
• Yasal ikamet belgesi: geçerli oturma izni
• Medeni durum ve kimlik/uyruk belgesi
• Oturma izni üzerinde vergisinin ödendiğine dair damgalı 

belge ibrazı

Yenilenen çok yıllı ikamet izni, ilk çok yıllı ikamet izni ile aynı 
süreye sahiptir.
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Soru: Fransız makamları öğrenci oturma izni vermeyi reddederse 
veya bir izni yenilemeyi reddederse ne yapmalı?
Cevap: Bir öğrenci, izin vermeyi reddeden ve 30 gün içinde 
Fransız topraklarından ayrılmasını gerektiren bir karar alırsa 
ne yapmalıdır? Bu durum öğrencilerin derslerinde birkaç kez 
başarısız olmaları, derslere düzenli olarak katılmamaları veya 
akademik kariyerlerinde tutarlılık olmaması durumunda ortaya 
çıkabilir. Bunun başka nedenleri de olabilir. Onlara ret kararını 
veren idare, her durumda gerekçeli bir mektupta reddinin 
nedenlerini belirtecektir.

Herhangi bir idari kararda olduğu gibi, içeriği ve/veya şekli 
bakımından buna itiraz etmenin iki yolu vardır:

• İdari yollarla, kararı alan valiliğe gayri resmi itiraz talebinde 
bulunarak.

• İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurmalı iptal davası 
açarak. İdari mahkemesi, ret kararını askıya alarak (yürütmesini 
durdurarak) Fransa’yı terk etme yükümlülüğününü de askıya 
almış olur.

2.10. Fransız Eğitim Sistemi ile İlgili Faydalı Linkler

Fransız İdari web sitesi ve iletişim bilgileri:
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches/
titres-de-sejour-nous-contacter

Fransız vize başvuruları için resmi web sitesi:
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/

Campus France web sitesi:
https://www.campusfrance.org/en/international-students-
you-are-welcome-in-france

Fransız Hükümeti web sitesinde öğrencilerin Fransa'daki 
vizeleri hakkında bilgiler:
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/student

Oturma izni soruları için: Fransa idari bölgesi ilk oturma izni 
isteyen yabancılar için kabul merkezi telefon numarası: 34 30

Paris’teki adresler:

• Hôtel de Police19 - 21, rueTruffaut, 75017
• 92 Boulevard Ney, 75018 
• 17 BoulevardJourdan, 75014 
• 42 RueCharcot, 75013
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3. Fransa’da Barınma 

3.1. Fransa’da Ev Kiralama

 Kalacak yer bulmak söz konusu olduğunda, farklı 
konaklama türleri hakkında bol miktarda bilgi sağlayan aşağıdaki 
web sitesini dikkatlice okumanızı öneririz: 

 https://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-
en-France

 Özellikle Paris'te kalmak istiyorsanız ilk düşünmeniz 
gereken şey bütçenizdir.

 Ev kiralama (şartlar ve ücretler, öneriler, kiralama 
sözleşmesi örnekleri vb.) hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

• https://www.seloger.com/ özel bir daire bulmak için ana web 
sitesidir. 

• Facebook gruplarını da aramayı unutmayın (esas olarak 
ortak bir dairede bir oda bulmak için kullanılacak kollokasyon 
grupları). 

• Bir daireyi paylaşmak istiyorsanız, aşağıdaki web sitesini 
ziyaret edin: https://www.appartager.com/

• Bir daire bulmak muhtemelen ilk ve en büyük sorununuz 
olacak. Mali kapasitenizi kanıtlayan birkaç belgeyi mal 
sahibinize sunmalısınız. Yabancı olduğunuzda işler 
karmaşıktır, bu nedenle VISALE garantisine sahip olmanızı 
öneririz (https://www.actionlogement.fr/la-garantie-loca-
pass). 

• Sabırlı olun, muhtemelen biraz zaman alacak ama bir şeyler 
bulacaksınız. Yerinizi ararken AirBnB'de bir oda bulabilirsiniz, 
kesinlikle otelde kalmaktan daha ucuz olacaktır.

3.2. Yurt (Devlet/ Özel)

 Yurt imkanları (kamu ve özel yurt başvuru koşulları, 
belgeler)

 CROUS konutları kamuya aittir ve Devlet tarafından 
sübvanse edilir. Öğrenciler için en çok aranan konaklama yeridir. 
Birçok avantajı vardır: CAF'tan (Caisse d'Allocations Familiales), 
konut yardımından yararlanma imkanı ile düşük kira ödeme 
imkanı (Paris'te 400 Euro, bölgelerde ortalama 200 Euro); ders 
çalışma yerleri yakın ve sosyal hayat zengindir. CROUS odalarının 
tek dezavantajı çok fazla talep olması ancak yeterli yerin 
olmamasıdır. https://trouverunlogement.lescrous.fr/

 Dosyanızı derlemek için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız 
olacak:
- Kimliğiniz,
- Fransa'ya vize ile geldiyseniz oturma izniniz (VLS-TS, carte de 
séjour),
- İçinde bulunulan yıla ait öğrenci kartınız veya öğrenim belgeniz,
- Kefilinizden bir mektup ve kimliği.
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4. Sağlık Hizmetleri 

4.1. Fransız Sağlık Sistemi

 Fransa, yaş veya ekonomik durum ne olursa olsun tüm 
vatandaşlar için evrensel kapsam sunan yüksek kaliteli bir sağlık 
sistemine sahiptir. Doktorlar, hastaneler ve uzman sağlayıcılar 
dahil olmak üzere entegre bir kamu ve özel hizmet ağından 
oluşur.

 Fransa'da ikamet edenler zorunlu sağlık sigortası 
primleri kapsamındadır ve ek teminat isteyenler için isteğe 
bağlı özel sigorta mevcuttur. Devlet tarafından finanse edilen 
kurumlar, Fransa'daki sağlık harcamalarının %75'inden fazlasını 
karşılamaktadır.

 Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı (Ministere des Solidarites 
et de la Sante), çeşitli farklı sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından 
verilen birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleriyle Fransa'da 
kamu sağlık hizmetlerini yönetmektedir. Fransa, bağımlılığı 
önleme, düzenli tıbbi kontroller ve fiziksel aktivite ve sağlıklı 
beslenmenin teşviki gibi mevcut hizmetler ile yüksek düzeyde 
koruyucu sağlık hizmeti sunmaktadır.

 Fransa, 2018 Euro Sağlık Tüketici Endeksi'nde 11. sırada 
yer alıyor ve verimliliği ve sonuçları nedeniyle övülüyor. Örneğin, 
ülke, reçeteli ilaçlara aşırı bağımlı olması nedeniyle eleştirilmesine 
rağmen, Avrupa'daki en düşük kalp hastalığı ölüm oranına sahip 
ülkedir.

 Fransa'da sağlık hizmetlerine kimler erişebilir?

 Fransa'da kamu sağlık hizmetlerine, Fransız sağlık  
sigortası katkı payları aracılığıyla tüm sakinler tarafından 
erişilebilir. 2016 itibariyle, Protection Universelle Maladie 
(PUMA) olarak bilinen yabancılar için yeni bir sağlık sistemi, üç 
aylık ikametten sonra devlet sağlık hizmetlerine erişime izin 
veriyor.

 Yasaya göre, tüm sakinler, ister devlet ister özel olsun, 
bazı sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Hane geliriniz belirli 
bir eşiğin altına düşerse, ücretsiz yorumlu sağlık sigortası 
kapsamına (CMU-C) veya ek özel sağlık sigortası (Aide pour une 
Complémentaire Santé veya ACS) almanıza yardımcı olabilirsiniz.
Yasal ikamet başvurunuz sonuçlanmadıysa, Devlet Tıbbi 
Yardımına (Aide Médicale d'Etat veya AME) hak kazanabilirsiniz. 
Daha ayrıntılı bilgi için CMU'yu ziyaret edin.

 AB/AEA/İsviçre'den Fransa'ya gelen geçici ziyaretçiler, 
Avrupa Sağlık Sigortası Kartına (EHIC) sahip olmaları durumunda 
kamu sağlık hizmetlerine erişebilir. AB/AEA/İsviçre'den Fransa'ya 
yerleşen emekliler, kendi ülkelerinde bir sosyal güvenlik S1 
formunu doldurarak sağlık hizmetlerine erişebilirler.

 Fransa'da sağlık masrafları

 Fransa'daki sağlık sistemi, kısmen zorunlu Fransız sosyal 
güvenlik katkı payları (sécurité sociale) ile finanse edilmektedir; 
bunlar genellikle maaşınızdan kesilir. 2016'da çalışanlar 
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https://www.expatica.com/fr/living/gov-law-admin/french-social-security-101168/
https://www.expatica.com/fr/living/gov-law-admin/french-social-security-101168/


maaşlarının yaklaşık %8'ini, işverenler ise yaklaşık %13'ünü ödedi.
Fransa'daki sağlık hizmetleri de kısmen hükümet tarafından 
finanse edilmektedir ve hasta ayrıca sağlık giderlerine küçük bir 
katkı payı ödemektedir. Fransa'nın devlet sağlık sigortası, doktor 
ziyaretleri ve hastane masrafları gibi masrafların %70-100'ünü 
karşılar. Düşük gelirli ve uzun süreli hasta hastalar %100 teminat 
alır.

 2017 yılı sonundan itibaren doktorlar ve bazı sağlık 
personelinin ön ödeme almasına izin verilmemektedir. Bunun 
yerine, doğrudan devletten veya sağlık sigortasından ödeme 
alırlar.

 Son rakamlara göre, Fransa, GSYİH yüzdesi açısından AB 
içinde sağlık hizmetlerine en fazla harcama yapan ülkedir. Şu 
anda GSYİH'nın yaklaşık %11,5'ini harcıyor.

 AB/EFTA ülkeleri içinde yalnızca İsviçre (%12,3) daha fazla 
harcama yapıyor. Kişi başına harcama açısından Fransa, AB/
EFTA ülkeleri arasında 11. sırada yer alıyor.

4.2. Fransa'da Sağlık Sigortası

 Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa'da da sağlık 
hizmeti sigorta temelli bir sistemdir. Fransa'da ikamet edenlerin 
sağlık sigortasına kaydolmaları zorunludur. Yabancı uyruklular, 
ülkede üç ay kaldıktan sonra PUMA sistemi aracılığıyla Fransız 
sağlık sigortasına erişebilirler. Belirli bir eşiğin altında kazananlar, 

CMU-C (1 Kasım 2019 itibariyle Tamamlayıcı Dayanışma Sağlığı) 
adı verilen tamamlayıcı teminata başvurabilirler.

4.3. Uluslararası Öğrenciler İçin Sağlık Hizmetleri

 Sosyal Güvenlikten yararlanabilecek sağlık kurumları, 
sağlık profesyonelleri ile her tıbbi işlemin ücretini belirleyen bir 
"sözleşme" oluşturmuştur.

 Bir doktorun bu sözleşmeye bağlı kalması ve yerleşik 
tarifelere uyması durumunda sözleşmeli  olduğu söylenir. 
Örneğin, Sosyal Güvenlikten yararlanabilecek sağlık kurumları ile 
bir sözleşmeye sahip bir pratisyen hekim, konsültasyon için 25 € 
ücret almaktadır.

 Tersine, sözleşmeye üye olmayan bir doktor, sözleşmeyi 
dikkate almadan kendi ücretlerini belirler: “ek ücretler” alır. 
Örneğin, kayıtlı olmayan bir pratisyen hekim, bir danışma için 
sizden 30 € ücret alabilir.

 Sosyal Güvenlik, geri ödemelerini sözleşme tarifelerine 
dayandırır: bir konsültasyona sabit tarifenin %70'i geri ödenir. 
Tamamlayıcı sağlık sigortanız, sizin sorumlu olduğunuz 1 € hariç, 
genellikle kalan %30'u her zaman kongre oranına göre karşılar.

 Doktor sözleşmeli ise, ödediğiniz ücretin tamamı (eksi 1 
€) size geri ödenecektir. Bununla birlikte, doktor "ücretsiz tarife" 
uygularsa, maliyetin bir kısmı masrafları size ait olabilir.
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 Herhangi bir sağlık uzmanından randevu almak için: 
https://www.doctolib.fr/

 Tam bir geri ödeme aldığınızdan emin olmak için sağlık 
uzmanının sözleşmeli olup olmadığını kontrol edin.

5. Fransa'da Sosyal Yaşam

 Her uluslararası öğrenci, okuduğu ülkede büyük bir şok 
yaşar. Fantezi gerçekle buluştuğunda bu durum olur. Ancak Fransa 
örneğinde, bu şok genellikle bir tanıma şokudur, çünkü herkesin 
bir Fransa imajı var gibi görünüyor ve bu imaj gerçeklerden çok 
uzak değil. Aslında Fransa bir dizi hoş sürprizdir.

 Fransız toplumu oldukça bireyseldir, yani kişinin kendisinin 
ve yakın ailesinin çıkarlarının öncelikli olduğu anlamına gelir. 
Çoğu zaman, uygun etkileşim, bir kişinin sosyal çevresinde olup 
olmamasına bağlıdır. Gerçekten de, Fransa'da pek çok nüanslı 
sosyal gelenekler vardır. Fransızlar, sosyal çevrelerinin dışındaki 
insanlarla resmi ve naziktir. 

 Fransa'da sosyal gelenekleri takip etmek ve uygun bir 
formalite düzeyi sergilemek son derece önemlidir. Fransızca 
"faux pas" ("yanlış adım") terimi, sosyal bir durumda utanç verici 
veya karmaşık olmayan bir eylem veya ifadeyi ifade eder. Bir “faux 
pas” örneği vermek gerekirse, bir tanıdığı ilk adıyla selamlamak 
olabilir. Bazen, Fransız halkının resmi ve çekingen doğası, Fransız 
dilinin doğrudanlığı ile birleştiğinde, bir yabancı için istemeden 
soğuk veya kibirli görünebilir. Bununla birlikte, uygun edep 
genellikle iyi arkadaşlar ve aile çevresinde çok fazla gevşer ve 
rahatlatır. Bir Fransız, sizinle doğru bir şekilde tanıştıktan sonra 
muhtemelen sıcaklık ve samimiyet gösterecektir.
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5.1. Kültürel Duyarlılıklar

 Fransız halkı, genellikle Fransız kimliğiyle yakından 
bağlantılı olduğu için dillerinde derin bir gurur duygusu hissederler. 
Ülkenin vatandaşı olmak ve "peuple français" ("Fransız halkı") 
olarak kabul edilmek isteyen kişilerin Fransızca bilmeleri ve 
iletişim kurmaları beklenir. Fransız dili, küreselleşme ve Amerikan 
kültürünün ithalatı ışığında benzersiz bir Fransız kimliğini 
korumak için önemli bir faktör olarak görülüyor. Gerçekten de, 
İngiliz dilinin yükselişi, Fransa'nın dünyadaki etkisinin azalmasına 
işaret ettiği için Fransızlara üzüntü ve hayal kırıklığı getirdi.

 Sanata derin bir takdir ve saygı Fransa genelinde 
yaygındır. Kaliteli işlerin (sanat veya mutfak gibi) üretilmesi 
zaman alabileceğinden, çocuklara küçük yaşta sanatı takdir 
etmeleri ve sabırlı olmaları öğretilir. Bu takdir genellikle bir 
insanı hayatı boyunca takip eder. Fransa'da ortak bir beklenti, 
dükkan sahiplerinin ve şeflerin yeteneklerine uygun saygıyı 
görmeleridir. Örneğin, restoranlar için dünyaca ünlü Michelin 
Yıldızlı derecelendirme sistemi Fransa'da geliştirildi.

 Birçok hobi, meslek ve günlük aktivite sanat etrafında 
döner. Yemekler genellikle hazırlanmak için önemli miktarda 
zaman alır ve buna karşılık, yaratılışı kabul etmenin ve tadını 
çıkarmanın bir yolu olarak yavaş yavaş yenir. Fransa'da, ev 
eğlencesi seçeneklerindeki artışa rağmen sinema ve tiyatroya 
katılım hâlâ yaygın. Büyük şehirlerde yaşayanlar için tarihi eser, 
sanat galerisi ve müze ziyaretleri de popüler aktiviteler olmaya 
devam ediyor.

 Fransız edebiyatının dünya çapında uzun ve zengin bir 
tarihi vardır. Fransa'dan birçok filozof ve yazar edebiyatta kalıcı 
bir miras bıraktı. Zaman zaman, Fransızlar karamsar veya kasvetli 
görünebilir. Bu genellikle Fransız kültürünün entelektüelizmiyle 
ilişkilendirilir. Siyaset, kültürel olaylar, eğitim ve felsefeler 
hakkında münazara ve derin tartışmalar yaygındır. Yeni ve özgün 
fikirler hakkında rasyonel temelli tartışmalardan hoşlanırlar.

5.2. Fransa’da Yaşam Rehberi

 Fransa, harika bir akademik sistemin yanı sıra, kültür 
(müzik, film, tiyatro, festivaller), tarih (anıtlarda ve zihinde), 
mutfak ( şarap, ekmek, peynir, tarladan sofraya) hatta coğrafya 
(her şehir, her bölge farklıdır) öğrencilerin Fransa'dan evlerine 
taşıyacakları hatıralara katkı sağlayacaktır.

 Yurtdışına taşınırken nelerin akılda tutulması gerektiğine 
dair faydalı işaretlerin ötesinde, yeni kültür, dil, iletişim biçimleri 
ve gelenekler hakkında biraz bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. 
Fransız değerleri ve geleneklerinin aşağıdaki açıklaması bu 
nedenle kültürü daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

 Yurtdışına taşınmak ve yaşamak değerli ve ödüllendirici 
bir deneyimdir. Bununla birlikte, yeni bir kültüre uyum sağlamak 
strese neden olabilir ve beklenenden daha zor olabilir. Kültür şoku, 
insanlar tamamen farklı bir kültürel ortamda çalışmak zorunda 
kaldıklarında hissedilen kaygı ve kafa karışıklığı gibi bir dizi duygu 
olarak tanımlanır. Yeni sosyal etkileşimlere girerken, sabit yer 
işaretlerinin ve tanıdık sembollerin kaybıyla tetiklenebilir. Menşe 
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ülkeniz ne olursa olsun hazırlık çok önemlidir.

 Kültür şokunun aşamaları

 Bir kültür şokunda genellikle üç aşama vardır:

Aşama 1:  Balayı: Bu başlangıç döneminde heyecanlı ve canlanmış 
hissedebilirsiniz. Son derece olumlu bir aşamadır.

Aşama 2: Reddetme: İlk dönemin yeniliği birkaç hafta veya ay 
sonra etkisini kaybeder. Ev ve ev sahibi kültürünüz arasındaki 
farkları fark etmeye başlarsınız: dil, davranış, ideolojiler, tutumlar… 
Kültür şokunun belirtilerini hissetmeye başlayabilirsiniz: hüsran, 
öfke, kaygı… Fransa'daki yaşam hakkında oldukça eleştirel 
hissetmeye başlayabilirsiniz.

Aşama 3: İyileşme: Kriz aşamasını atlatırsanız ve zaman geçtikçe, 
özellikle yeni arkadaşlar edinerek, yerel gelenekleri günlük 
hayatınızın bir parçası haline getirerek ve kültürel farklılıkları kabul 
ederek yeni çevrenizin ve kültürünüzün tadını çıkarabileceksiniz. 
Kendinize olan güveninizi yeniden kazanabilirsiniz.

 Kültür şokunu önlemenin yolları vardır:

 Kültür şoku duygularını azaltmanın ve deneyiminizden 
tam anlamıyla keyif almanın yolları vardır.

1. Ayrılmadan önce Fransa hakkında günlük yaşamından, 
geleneklerinden, geleneklerinden, protokolünden, görgü 
kurallarından iklime/sıcaklığa, siyasi sistemden, değerlere ve 

dine kadar olabildiğince çok şey öğrenin. Ne kadar çok bilirseniz, 
o kadar hızlı uyum sağlarsınız.

2. Zihinsel olarak hazırlanın. Neler olduğunu anlamaya çalışın ve 
bu tepkilerin çok yaygın olduğunu fark edin: herkes yorgunluğu, 
stresi ve kaygıyı farklı şekilde yaşar. Bu semptomlar, çok çeşitli 
diğer belirsiz reaksiyonlarla ilişkilendirilebilir. Bu semptomları 
tanımak, stresi azaltmanıza, kendinize zaman ayırmanıza 
ve önümüzdeki aylar için bir strateji geliştirmenize yardımcı 
olabilir. Kültürel empati ve açık fikirliliği geliştirmeye çalışın ve 
Fransa'daki hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Yeni durumlarla 
uğraşırken daha objektif bir bakış açısına sahip olmak için kendi 
ev kültürünüzü de analiz edebilirsiniz.

 Fransa'da günlük dilde sıklıkla kullanılan kelime ve 
kalıp cümleler aşağıda sıralanmıştır. Fransızca konusunda ilk 
öğrenmelerinizi dil yeterliliği bölümünde verdiğimiz linklerden de 
geliştirebilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan cümleler:

1) Merhaba - Bonjour. (bon-zhour)
2) Teşekkürler - Merci. (bkz.)
3) Hoşçakal - Au revoir. (oh-reu-vwar)
4) Anlamıyorum - Je ne pas geçiyor. (zheu neu kompron par)
5) Fransızca bilmiyorum - Je ne parle pas français. (zheu neu parl 
par fron-say )
6) Daha yavaş konuşur musun lütfen? - Pouvez vous parler plus 
lentement, s'il vous plait (poo-vay-voo par-lay ploo lontermon)
7) Lütfen tekrar edebilir misiniz. -Pouvez-vous répéter, s'il vous 
plaît (poo-vay-voo ray-pay-tay, see-voo-play)
8) Lütfen, arıyorum (ne arıyorsan). -S’il vous plaît, je cherche…… 
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(see-voo-play, zheu share-sh ......)
9) Sende var mı…. ? - Avez-vous…. (avay -voo)
10) İki kişilik odanız var mı? - Avez-vous une chambre pour deux 
personnes? (avay -voo une shombre poor deuh pair-sonn)
11) Ne zaman kapanır? - Bir quelle heure est-ce que cela ferme ? 
(bir kel eure esk slar fairme)
12) Ne kadar ? - Combien ça coûte ?  (kom-bjanne sar coot)
13) Tuvalet/tuvalet nerede lütfen? - Où sont les toilettes, s'il 
vous plaît ? ( oo oğlum twar-let, gör-voo-play)
14) Bazı restoranlar nerede, lütfen? - Où est-ce qu'on peut 
trouver des restoranlar, s'il vous plaît? ( peu troo-vay günü 
restorasyonunda oo esk, see-voo-play)
15) Bir sade kahve ve bir beyaz kahve lütfen. - Un café et un café 
au lait, s'il vous plaît. (ern caffay ay ern caffay olayı, gör-voo-play)
16) Faturamı alabilir miyim lütfen. - L'addition, s'il vous plaît. 
(genç-eesi-gör-voo-play)
17) Havaalanına lütfen. - A l'aeroport, s'il vous plaît. (ar l'aeropor 
see-voo-play)
18) İki kişilik / dört kişilik bir masa. - Une table pour deux / quatre 
personnes.   (oon tarbleu poor deuh /cat-r pair-son)  
19) İyi hissetmiyorum. -Je ne me sens pas bien. (zheu neu meu 
son par bjanne)
20) Kaybolduk. - Nous sommes perdus.(noo som çift-dju)
21) Gitmek istiyoruz (nereye gitmek istersen). -Nous voulons 
aller à ……. (noo voolon allay vardır...)
22) ATM / bankamatik arıyorum. -Je cherche un distributeur de 
billets. (zheu share-sh ern dee-stree-beaut-eur deu bee-ay) 
23) Lütfen bana bir taksi çağırır mısınız? -  Pouvez-vous m’appeler 
un taxi, s’il vous plaît (poovay voo maplay ern taxi see-voo-play) 
24)  Çok acelemiz var / geç kaldık. - Nous sommes très pressés / 

en retard.  (noo som tray pressay / on retar) 
25) Bugün hava nasıl olacak? - Quel temps va-t-il faire 
aujourd'hui? (kel tom vartil fuarı  oh-zhour-dwee)

5.3. Cep Telefonu Kullanımı

 Batı Avrupa'nın çoğu gibi, Fransa da gurbetçilerin ve 
ziyaretçilerin kolaylıkla bağlantı kurmasını sağlayan kaliteli bir 
mobil ağa sahiptir. Fransa, CDMA ağının aksine GSM ağını kullanır. 
Genel olarak konuşursak, yeni gelenlerin yerel ağa bağlanırken 
bir sorunu olmamalıdır. CDMA ağını kullanan bir ülkeden geliyor 
olsanız bile, akıllı telefonunuz muhtemelen Fransa'da çalışmaya 
devam edecektir.

 Genel Wi-Fi, Fransa'da yaygın olarak bulunmaz, ancak 
bazı büyük şehirlerde bağlanabileceğiniz Wi-Fi noktaları bulunur. 
Ücretsiz Wi-Fi genellikle kütüphaneler, müzeler ve bazı toplu 
taşıma araçları gibi bazı kamu binalarında ve kurumlarında 
da mevcuttur. Evde Wi-Fi kurmak istiyorsanız, Fransa'da ev 
telefonu, İnternet ve TV kurma kılavuzunu okuyun.

5.4. Yeme - İçme

 Fransız mutfağı, özellikle yüksek kaliteli tarım ürünleri ile 
çok iyi bilinir: sayısız şaraplar (şampanya, Bordeaux, Burgundy 
veya Alsace şarapları vb.) ve peynirler (Roquefort, Camembert, 
vb.) 18. yüzyıldan itibaren uygulanan pratikleri ile yüksek bir 
gastronomiye sahiptir.

471470

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 F
ra

ns
a 

Şe
hi

rle
ri

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 F
ra

ns
a 

Şe
hi

rle
ri



 Fransız mutfağı son derece çeşitlidir. Esas olarak 
Alsas lahana turşusu, Lorraine'den kiş, Le Mans'tan rilletler, 
Burgonya'dan sığır eti, Périgord'dan kaz ciğeri, Languedoc'tan 
cassoulet, Provence'tan tapenade veya Lyon'dan quenelles gibi 
bölgesel spesiyalitelerden oluşur. Tereyağı ve arpacık soğanı 
kullanan kuzey ile yağ ve sarımsak tercih eden güney bölgesi 
arasında mutfağın sınırlarını çizebiliriz ayrıca toprak mutfağına 
sahip bölgeler (örneğin Périgord) ile mutfağı denize dönük olan 
diğer bölgeler (Provence) arasında da mutfak sınırları çizilebilir.

 Fransızların gastronomik yemeği, UNESCO'nun insanlığın 
somut olmayan kültürel mirasının temsili listesinde 2010 yılında 
tescil edilmiştir. Genellikle bir başlangıç, bir ana yemek ve bir 
tatlıdan oluşur (bazen peynirle desteklenir, daha önce servis 
edilir).

 Yemek saatleri öğlen (Kuzey ve Doğu) ile Güneyde 13:00 
(ortalama), 13:30 arasında değişir; akşam, 18:30 (Flanders) ile 
19:30 (ortalama) ve 20:30 (Güney) arasında.

5.5. Fransa’da Ulaşım

 Paris'in mükemmel bir metro ağı vardır. Aşağıdaki haritada 
bu görülebilir;

 (https://www.ratp.fr/sites/default/files/plans-lignes/
Plans-essentiels/Plan-Metro.1571994566.png).

 RATP'nin web sitesi (https://www.ratp.fr/en/), A 
noktasından B noktasına ulaşmanın en kolay yolları hakkında 
bilgi sağlar. RATP uygulamasını akıllı telefonunuza indirmekten 
çekinmeyin.

 Ulaşım kartları ile ilgili olarak öğrencilik statüsüne sahip 
olduğunuzda ve 26 yaşından küçükseniz yıllık 342€ fiyatla 
sınırsız ulaşım kartı olan "Imagine R" kartına sahip olabilirsiniz 
(https://www.ratp. fr/titres-et-tarifs/forfait-imagine-r).

 26 yaşından büyükseniz, ayda 75,2 € karşılığında sınırsız 
seyahat etmenizi sağlayan Navigo geçiş kartına ihtiyacınız 
olacaktır (https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/forfaits-navigo-
mois-et- semain).

Ulaşım ağları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız:

• https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/en/timetables/
train

• https://www.iledefrance-mobilites.fr/en
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6. Şehirler

6.1. Paris

 Tarih ve romantizmle dolu Paris, nehir kıyısındaki 
patikalarında, orta çağdan kalma Arnavut kaldırımlı sokaklarında 
ve ağaçlarla çevrili zarif bulvarlarında dolaşarak keşfedilen özel 
bir büyüye sahiptir. Şaşırtıcı kültürel cazibe merkezleri, en yorgun 
dünya gezginlerine bile ilham verir. Louvre Müzesi, şaşırtıcı 
çeşitlilikteki başyapıtlarıyla ziyaretçileri büyüler ve Eyfel Kulesi 
gerçekten nefes kesici manzaralar sunar.

 En beğenilen müzeler ve tarihi kiliselerin yanı sıra, Paris'in 
her yerinde gizli sürprizler bulunur ve gezginlerin Fransız "joie 
de vivre"ı keşfetmelerini sağlar. Örneğin, çeşmelerle bezeli bir 
meydanda bir parkta oturup dinlenmek için mola verebilirsiniz; 
süslü pastane butiklerinde nefis tatlılarla kendinizi şımartabilir  
ya da Seine Nehri köprüsünde sokak müzisyenlerinin 
performanslarını dinleyebilirsiniz.

 Montmartre ve Latin Mahallesi gibi şehrin büyüleyici 
köşelerinde turistler, kaldırım kafelerinde ve şirin bistrolarda yerel 
halk arkadaşlarıyla sohbet ederken sahneye katılabilir. Mahalle 
mağazaları ve açık hava pazarları, otantik Paris yaşamının bir 
dilimini tatmak için Paris'te ziyaret edilebilecek en iyi yerler 
arasındadır.

 Lüks restoranlar ve özel tasarım butikleri ile gösterişli 
Palais Garnier opera binasındaki bale, opera ve klasik müzik 
performansları Paris zarafetinin tadına varıyor.

 Ancak Paris'in zarafetine şehrin resmi bahçeleri, 
Champs-Élysées ve Montaigne caddeleri, Haussmann ve Grands 
bulvarları boyunca yürüyüş yaparak erişilebilir.

6.2. Marsilya

 Gezginler, bu otantik işleyen limanın canlı enerjisini 
ve egzotik ortamını içine çekmek için Marsilya'yı ziyaret eder. 
Tarihle dolu Marsilya 2.600 yıl öncesine dayanan bir mirasa sahip 
Fransa'nın en eski şehridir. Nüfus açısından, Marsilya ikinci büyük 
Fransız metropolüdür.

 Marsilya, geniş limanı ve Akdeniz'deki birinci sınıf konumu 
sayesinde önemli bir kruvaziyer limanıdır. Bununla birlikte, 
Marsilya, balıkçı köyü Cassis ve özlü Provençal kasabası Aix-
en-Provence gibi kartpostallık-mükemmel destinasyonlarına 
kıyasla, sıklıkla ziyaret edilen turist yolu olmaya devam ediyor.

 Sahil, şehrin kozmopolit havasını en iyi şekilde ortaya 
çıkarır. Vieux Port'taki (Eski Liman) birçok restoran, yerel balık 
pazarından elde edilen malzemelerle yapılan yerel spesiyal 
bouillabaisse de dahil olmak üzere mükemmel deniz ürünleri 
yemekleri sunmaktadır. Vieux Port ayrıca denizin ve Marsilya'nın 
en ikonik simgesi olan Basilique Notre-Dame de la Garde 
tepesinin muhteşem manzarasını sunar.

 Şehrin çok kültürlü karakteri, birçok Cezayir ve Orta Doğu 
restoranının yanı sıra açık hava kafeleri, modaya uygun giyim 
mağazaları ve zanaatkar butikleri bulunan Le Panier'de (Eski 
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Şehir) keşfedilebilir. Bu tarihi mahalle, dik dar sokaklara, sessiz 
meydanlara ve güney Fransa'ya özgü pastel boyalı kepenkli 
evlere sahiptir. Turistler, Eski Kent'in güzelliğine ve atmosferine 
hayranlıkla bakmak için dolaşmaktan keyif alacaklardır.

Daha fazlası için: 
https://about-france.com/cities/marseille.htm

6.3. Lyon

 İki nehrin kıyısında yer alan Lyon'da pek çok cazibe merkezi 
vardır ancak en çok yemekleriyle ünlüdür. Lyon, Fransa'nın 
gastronomi başkenti olarak kabul edilir. Mutfak meraklıları, 
otantik Fransız mutfağının tadına bakmak için bu tarihi şehre 
akın ediyor. Ziyaretçiler, şehrin geleneksel Lyonnais yemekleri 
sunan çok sayıdaki "bouchons", rahat bistro restoranlarından 
birinde yerel yemek deneyimi yaşayabilirler.

 Fransa'nın en büyük şehirlerinden biri olan Lyon, hareketli 
bir ambiyansa sahiptir. Bununla birlikte, UNESCO listesindeki 
Vieux-Lyon (Eski Şehir), geçmiş yüzyıllardaki eski dünya cazibesini 
korumuştur. Arnavut kaldırımlı dar ve üstü kapalı sokaklar, cazip 
mutfak butikleri ve şirin kafeleri keşfetmek için zevkli birer yoldur.

 Zengin kültürel mirası ve ticari önemi nedeniyle Lyon, 
genellikle Fransa'nın "ikinci şehri" olarak anılır. Güzel Sanatlar 
Müzesi, olağanüstü güzel sanatlar koleksiyonu açısından yalnızca 
Louvre'un gerisindedir. Delacroix, Rubens ve Véronèse'nin 

başyapıtları da dahil olmak üzere şaşırtıcı bir Avrupa resimleri 
yelpazesi müzenin duvarlarını süslerken, diğer galeriler Mısır 
antikalarını ve antik Roma sikkelerini sergiliyor.

Daha fazlası için: 
https://about-france.com/cities/lyon.htm

6.4. Toulouse

 Fransa'nın güneybatısında yer alan Toulouse, Garonne 
Nehri çevresine inşa edilmiştir. Haute-Garonne bölümünde 
bulunan Toulouse, Fransa'nın Paris, Lyon ve Marsilya'dan sonra 
dördüncü büyük şehridir. Yaklaşık 950 bin kişinin yaşadığı 
Toulouse, gelişmiş sanayisi ve genç nüfusu ile Avrupa'nın önde 
gelen şehirlerinden biridir. Garonne Nehri tarafından ikiye 
ayrılan Toulouse, kiremitli binalarıyla ünlüdür. Bu nedenle halk 
arasında "Pembe Şehir" anlamına gelen "La Ville Rose" olarak 
da adlandırılır. Bir Akdeniz şehrinin atmosferi, Paris'in sıcakkanlı 
insanlarıyla birlikte hakimdir. Toulouse aynı zamanda Avrupa'nın 
en büyük merkezidir. Toulouse nüfusunun çoğunluğunu 
öğrenciler oluşturuyor. Çünkü dünyanın ve Avrupa'nın en eski 
üniversitelerinden biri olan Toulouse Üniversitesi bu şehirde 
bulunuyor.

Toulouse haritası ve daha fazlası için:
https://about-france.com/cities/toulouse.htm
https://about-france.com/cities/citypix/plan-toulouse.jpg
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6.5. Nice

 Nice, her iki dünyanın da en iyisini sunar;  Paristekiler 
kadar güzel sanat koleksiyonları ve ayrıca Fransız Rivierasının 
güneş ışığı ve nefes kesici manzarası. Şık bir sahil beldesi 
olan Nice, 1820'lerden beri tatilcileri cezbetmiştir. Nice'deki 
bir numaralı turistik yer, oldukça açık bir şekilde denizdir. 
Promenade des Anglais boyunca uzanan 7 kilometrelik plajıyla 
Nice, Fransız Rivierası'nın en uzun ve en ünlü plajlarından birine 
sahiptir. Bununla birlikte, plajın kumdan değil, küçük çakıllardan 
oluştuğunu belirtmekte fayda var - bu, her yıl buraya gelen 
milyonlarca yüzücüyü caydıramamıştır.

 Nice'in en keyifli yönleri, körfezin kıvrımını takip eden 
efsanevi yaya caddesi Promenade des Anglais ve İtalyan etkisine 
sahip Vieille Ville'dir (Eski Şehir). Arnavut kaldırımlı sokaklardan 
ve ara sokaklardan oluşan bu atmosferik labirent, 17. yüzyıldan 
kalma Barok katedral de dahil olmak üzere tarihi anıtlarla doludur.

 Nice'deki diğer en ilgi çekici yerler arasında çok sayıda 
sanat müzesi ve bahçe bulunur. 1880'lerden başlayarak ve 20. 
yüzyıl boyunca, sanatçılar Nice'in doğal güzelliğine çekildiler. 
Diğerlerinin yanı sıra Henri Matisse, Marc Chagall ve Raoul 
Dufy, muhteşem deniz manzarasından ilham aldı. Tablolarından 
bazıları, Musée Matisse, Musée National Marc Chagall ve Musée 
des Beaux-Arts'ta sergilenmektedir.

Nice haritası ve daha fazla bilgi için: 
https://about-france.com/cities/nice-city-guide.htm
https://about-france.com/cities/citypix/plan-nice.jpg

7. Fransa'da Çalışma İzni ve İş İmkanları

 Fransa'daki çalışma durumunuza bağlı olarak birçok 
Fransız çalışma izni vardır. Fransız çalışma izninin Fransa'daki 
ikamet durumunuzla bağları vardır. Çoğu durumda, Fransa için 
çalışma vizesine başvurmadan önce bir işe ihtiyacınız vardır.

 Diğer insanların çoğunun Fransa'da çalışmak için izne 
ihtiyacı var. Vize vermeden önce bu izne ihtiyaçları vardır. 
Potansiyel işveren bu süreci sizin adınıza düzenler. Çalışma 
izninizi organize edecek bir işverene ihtiyacınız var; her şeyden 
önce bir iş bul.

 Fransa'da 90 günden daha az bir süredir çalışıyorsanız, 
işvereninizin size geçici çalışma izni alması gerekir. Bir bilim 
insanı, araştırmacı veya öğretmen iseniz işveren bunu Fransız 
Çalışma Bakanlığı'ndan, DIRECCTE'den (Direction Regionale 
des Enterprises, de la concurrence et de la consummation, du 
travail et de l'emploi) veya yerel valilik (Fransız yerel) tarafından 
damgalanmış bir sözleşme şeklinde alır. Bu yetki daha sonra 
vizeniz için başvurduğunuz Fransız büyükelçiliğine gider.

 AB/AEA/İsviçre'den değilseniz, Fransa'da 90 günden 
az çalışmak için kısa süreli çalışma vizesine ihtiyacınız var. 
Avustralya, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Brezilya, Kanada, 
İsrail, Japonya, Mauritius, Meksika, St Kitts ve Nevis, Seyşeller, 
Singapur, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri veya 
Venezuela'dan iseniz, ihtiyacınız yok. Fransa'ya giriş vizesi. 
Seyahatiniz sırasında işvereninizin sizin için geçerli bir çalışma 
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izni (convention d'accueil) düzenlediğinden emin olun.

 Fransa'da 90 günden fazla çalışıyorsanız, uzun süreli 
çalışma vizesine başvurmanız gerekir. Bu aynı zamanda oturma 
izninizdir. İşvereniniz bir iş sözleşmesi düzenler ve bunu Fransa 
Çalışma Bakanlığının yerel birimine gönderir. Herhangi bir aile 
üyesi size katılıyorsa, işveren de eşlik eden aile üyesi prosedürünü 
başlatmalıdır. DIRRECTE sözleşmeyi onaylarsa, Office Francais 
de l'Immigration et de l'Integration'a (OFII) gönderilir.

 OFII sözleşmeyi onayladıktan sonra, doğrudan kendi 
ülkenizdeki Fransız büyükelçiliğine gider. Daha sonra uzun süreli 
vizeye başvurmak için elçiliği şahsen ziyaret etmeniz için bir 
davetiye alırsınız. Pasaportunuzu, başvuru formunu ve gerekli 
diğer belgeleri getirmeniz gerekir. Fransa'ya vardığınızda, L'Office 
Francais de l'Immigration et de I'Integration'a (OFII) kaydolmanız 
gerekir.

7.1. Fransa'da Çalışmak İçin Farklı Vize Türleri

 Fransa'da çalışmak için birçok farklı oturma izni türü vardır 
ve her birinin kendi gereksinimleri vardır. Bazı izinler, Fransa'da 
yaşamaya gelen göçmenler için diğer genel gerekliliklerden 
muafiyet sağlar; örneğin, göçmenlerin Contrat d'Accueil et 
d'Intégration'ı (CAI) imzalaması gerekliliği. Bu sözleşme, 
göçmenlerin Fransız toplumuna entegre olmalarına yardımcı 
olmayı amaçlıyor. Fransız hükümeti bunu imzalayarak eğitim 
kursları vermeyi ve göçmen de kurslara katılmayı kabul ediyor.

7.1.1. Yetenek Pasaportu İzni

 2016'da Fransız hükümeti, AB/AEA/İsviçre vatandaşı 
olmayanlar için belirli çalışma izinleri almayı kolaylaştırdı. 
Pasaport yetenek izni böyle bir örnektir. Bu izin şimdi aşağıdaki 
on kategoriyi içermektedir:
• yetenekli yeni mezunlar
• yenilikçi bir şirketin çalışanları
• yüksek vasıflı işçiler (AB Mavi Kart sahipleri)
• Fransız iş sözleşmesi olan bir görevde çalışanlar
• araştırmacılar/bilim adamları
• yenilikçi bir ekonomik projenin şampiyonları
• ekonomik veya finansal yatırımcılar
• şirket temsilcileri
• sanatçı/icracılar
• bilim, edebiyat, sanat, eğitim, spor vb. alanlarda uluslararası 

veya ulusal çapta tanınan kişi

 Özetle, Fransız makamlarının gözünde, özellikle 
entelektüel, bilimsel, kültürel, sportif veya insani alanlarda 
Fransız ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahip 
bir yönetici, bağımsız, profesyonel veya çalışansanız ve belirli 
bir projeye dahil olacaksanız, o zaman bu dört yıllık yenilenebilir 
oturma iznine başvurabilirsiniz.

 Bu izin, hangi kategoriye girdiğinize bağlı olarak değişen 
gereksinimlere sahiptir, ancak bazı genel gereksinimler şunlardır:
- Genellikle bir lisans veya daha yüksek lisans derecesi, ayrıntılı 
bir özgeçmiş, çalışma hakkında bilgi ve yeterli finansmanın kanıtı 
dahil olmak üzere belgeler sağlayın.
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- Komisyonun Nationale des Competences et Talents tarafından 
belirlenen diğer kriterleri karşılaması,
- DIRECCTE tarafından onaylanmış, tipik olarak en az üç aylık bir 
iş sözleşmesi göstermelidir.

 Bilgiler (Fransızca) Fransız Kamu Hizmeti web sitesinde 
ve Fransız Ulusal Meclisi web sitesinde mevcuttur. Bu izni 
alırsanız, aile üyeleriniz bir vie privée et familiale kartı alırlar. Bu, 
eşinizin Fransa'da yasal olarak çalışmasına izin verir. Ne sizin ne 
de eşinizin CAI'yi imzalaması gerekmez.

7.1.2. Çalışan veya Maaşlı ve Geçici İşçi İzni

 18 ay uzun süreli ikamet izninde çalışan veya geçici 
işçi olarak işaretlendikten sonra, ailenizi Fransa'ya getirmek 
için başvurabilirsiniz. Eşler (partnerler hariç) ve reşit olmayan 
çocuklar bir yıllık (çalışmadan) ziyaretçi vizesine başvurabilirler. 
CAI'yi imzalamaları gerekir.

7.1.3. Yüksek vasıflı/eğitimli işçiler için AB Mavi Kartı
 
 Bu, yüksek vasıflı işçiler için bir ila üç yıllık oturma/çalışma 
iznidir. Hak kazanmak için, üç yıllık yüksek öğrenim veya belirli 
bir alanda beş yıllık profesyonel deneyime sahip olduğunuzu 
gösteren bir diploma/dereceye sahip olmanız, en az bir yıllık bir iş 
sözleşmesine sahip olmanız ve aylık Fransız maaşının en az 1,5 
katı maaş almanız gerekir. ortalama brüt yıllık maaş (2017'de bu 
miktar yıllık 53.836 Euro'ya yükseldi). Programa kabul edildiğiniz 

alanda iki yıl çalışmalısınız; o zaman herhangi bir yüksek nitelikli 
işi üstlenebilirsiniz.

 Fransa'da 18 ay geçirdikten sonra diğer AB ülkelerinde 
çalışabilirsiniz. Beş yıl sonra, yenilenebilir, 10 yıllık, uzun vadeli EC 
oturum kartı almaya hak kazanırsınız. Aile bireyleri, özel ve aile 
hayatı ikamet izni alarak, çalışma izni alabilirler ve beş yıl sonra 
onlar da uzun vadeli AB oturum kartı almaya hak kazanırlar. CAI 
gerekliliğinden muaftırlar.

 Bu özel iznin, pasaport yetenek izninin yüksek vasıflı 
işçiler (AB Mavi Kart sahipleri) yeterlilik kategorisine dahil 
edilmesi mümkündür.

7.1.4. Görevlendirme izinli çalışanlar
 
 Fransa dışında bir şirkette en az üç aydır çalışıyorsanız ve 
işvereninizin Fransa'daki şirketlerinden birine veya aynı gruptaki 
başka bir şirkete atanıyorsanız ve asgari ücretin 1.8 katını (aylık 
yaklaşık 2.664 €) kazanıyorsanız, sonra üç yıl geçerli olan ve daha 
sonra yenilenebilir olan bu izin için başvurabilirsiniz.

 Eşiniz bu izinle size katılabilir, ancak altı ay Fransa'da 
bulunmadan ve vie privée et familiale iznine sahip olmadan 
çalışamaz. Üst düzey bir yöneticiyseniz, izin belgesinin, 
başlangıçta ailenizin sizinle birlikte gelmesine ve eşinizin 
çalışmasına izin veren bir sürümünü alabilirsiniz. Her iki durumda 
da sizin veya eşinizin CAI'yi imzalaması gerekmez.
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 Özel iznin artık pasaport yetenek izninin Fransız iş 
sözleşmesi yeterlilik kategorisine sahip bir görevdeki çalışanlara 
dahil edilmesi mümkündür.

7.1.5. Olağanüstü ekonomik katkı izni
 
 Büyük meblağlarda yatırım yapan (maddi veya maddi 
olmayan varlıklara en az 10 milyon €) veya 50'den fazla iş 
yaratmayı planlayan yabancı yatırımcılar, 10 yıllık oturma izni 
almaya hak kazanırlar. Eşiniz ve reşit olmayan çocuklarınız da 
aynı haklara sahiptir. Eşinizin CAI'yi imzalaması gerekmez.

 Bu özel iznin artık yukarıdaki pasaport yetenek izninin 
ekonomik ve finansal yatırımcılar yeterlilik kategorisine dahil 
edilmesi mümkündür.

 Öğrenciler, kursları boyunca (yılda en fazla 964 saat) yarı 
zamanlı ücretli işlerde çalışabilirler. Fransa'da okumak için vize 
almanız gerekebilir; Alacağınız kursa bağlı olarak farklı vize türleri 
vardır.

7.1.6. Öğrenci stajyerleri
 
 Kendi ülkenizde bir üniversitede öğrenci olmanız ve 
stajın eğitiminizle ilgili olması gerekir. Çoğu staj ücretsiz olsa da, 
işverenden küçük bir ödenek alabilirsiniz. Fransa'daki işvereniniz 
ve kendi ülkenizdeki okulunuz  tarafından imzalanmış bir staj 
(convention de Stage) ve ayrıca finansal güvenlik kanıtı (ayda 

yaklaşık 615 €), uçuş rezervasyonları ve konaklama kanıtınız 
olmalıdır.

7.1.7. Bilim adamları/araştırmacılar izni
 
 Yüksek lisans veya üzeri bir dereceniz varsa ve üniversite 
düzeyinde araştırma veya öğretim yapacaksanız, geçici bilimsel 
faaliyet oturma izni (carte de séjour temporaire 'mention 
scientifique') almaya hak kazanırsınız. Bu bir yıl için geçerlidir ve 
dört yıla kadar her yıl yenilenebilir.

 Bu özel iznin artık pasaport yetenek izninin araştırmacı 
yeterlilik kategorisine dahil edilmesi mümkündür.

 Durumunuzu ve araştırma çalışmanızın süresini 
kanıtlamanız ve ayrıca bir bilimsel kuruluş veya üniversiteden 
bir ev sahipliği sözleşmesi (convention d'accueil) sahibi olmanız 
gerekir. Eşiniz ve aileniz, vie privée et familiale (özel ve aile hayatı) 
olarak işaretlenmiş bir oturma izni alma hakkına sahiptir, ancak 
bunlar CAI'nin gereklilikleri kapsamındadır.

7.1.8. Mevsimlik işçi izni
 
 Üç aydan uzun süreli mevsimlik bir sözleşmeyle 
çalışıyorsanız, üç yıl geçerli ve üç yıllık süreler için yenilenebilir bir 
oturma izni almaya hak kazanırsınız. Her 12 ayda bir en fazla altı 
ay boyunca mevsimlik istihdamda çalışmanıza izin verdır. Arka 
arkaya birkaç sözleşme yapmanıza izin verilmesine rağmen, 
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normal ikametgahınız Fransa dışında olmak üzere her yıl yalnızca 
altı ay Fransa'da kalabilirsiniz, toplamda bir yıl içinde altı ayı 
geçmemek kaydıyla aileniz size katılmayabilir.

7.2. Fransa'da iş bulmak için web sitelerinin listesi
 
 Çok fazla zaman kaybetmemek için internetteki en iyi iş 
ve işe alım sitelerini bularak başlayın. Fransa'daki 35 iş arama 
sitesi vardır. Bunlardan en büyükleri ise şunlardır;

7.2.1. Indeed

• Her ay 250 milyondan fazla tekil ziyaretçisi olan dünya 
çapındaki ilk iş sitesidir.

• Yalnızca Fransa'da bulunan yüz binlerce iş teklifi sunan dünya 
çapındaki iş kurullarının referansıdır.

• Indeed her gün milyonlarca insana yeni fırsatlar sunuyor.
• Mevcut iş sayısı: 500.000+ iş.
• Mevcut iş türleri: Genel, Pazarlama, Yönetim, Ekonomi, 

Bankacılık, Konaklama, Eğitim, Her türlü iş.
• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşme, Kalıcı 

sözleşme, Staj, Geçici sözleşme, Serbest, Tam zamanlı, Yarı 
zamanlı.

• İşlevler: Arama motoru, E-posta uyarısı, CV kitaplığı.
• Sitenin güçlü yönleri : Teklif sayısı, İşe alım görevlilerinin 

sayısı, Çeşitli sözleşme türleri.
• Bu site, aylık çok sayıda ziyaretçi nedeniyle dünyadaki 1. 

küresel iş arama sitesidir.

• Her türden yüz binlerce iş teklifini ve farklı sözleşme türlerini 
içerir.

7.2.2. Monster

• 40'tan fazla ülkede bulunan MONSTER, çevrimiçi işe alımın 
mucidi ve iş aramada liderlerden biridir.

• MONSTER, güçlü algoritmaları sayesinde Fransa'da küçük, 
orta ve büyük şirketlerde binlerce iş imkanı sunuyor.

• Mevcut iş teklifi sayısı: +20.000 iş teklifi.
• Mevcut teklif türleri: Genel, BT, Pazarlama, Yönetim, Ekonomi, 

Bankacılık, Konaklama, Eğitim, Her türlü iş teklifi.
• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşmeler, Kalıcı 

sözleşmeler, Stajlar, Geçici sözleşmeler, Serbest sözleşmeler, 
Tam zamanlı sözleşmeler, Yarı zamanlı sözleşmeler.

• Özellikler: Arama motoru, E-posta uyarısı, CV kitaplığı, Sosyal 
ağlarda güçlü varlık.

• Sitenin güçlü yönleri : Teklif sayısı, İşe alan kişi sayısı, Çeşitli 
sözleşme türleri, Uluslararası mevcudiyet, Sosyal ağlar.

• Fikir Canavarı : Güzel ergonomisiyle Monster sitesi, 
Fransa'daki en iyi işe alım siteleri arasında yer alıyor.

• Bu site, çeşitli faaliyet alanlarında binlerce iş teklifi 
içermektedir.

7.2.3. Fransa Emploi

• France Emploi, Île-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle Aquitaine ve Gironde, Rhône, Paris, Hérault 
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bölgelerinde yaklaşık 30.000 iş teklifi sunuyor.
• Bu site, çeşitli faaliyet sektörlerinde binlerce iş fırsatı sunuyor.
• Mevcut iş teklifi sayısı : +30.000 iş teklifi.
• Mevcut teklif türleri: Genel, Pazarlama, Yönetim, Ekonomi, 

Bankacılık, Konaklama, Öğretim, Her türlü iş teklifi.
• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşme, Kalıcı 

sözleşme, Staj, Geçici sözleşme, Serbest, Tam zamanlı, Yarı 
zamanlı.

• İşlevler: Arama motoru, E-posta uyarısı, CV kitaplığı.
• Sitenin güçlü yönleri : Teklif sayısı, İşe alan kişi sayısı, Çeşitli 

sözleşme türleri.
• France Emploi görüşü : İyi ergonomisi ile France Emploi web 

sitesi, Fransa'daki en iyi işe alım web siteleri arasında yer 
almaktadır.

• Bu site, çeşitli faaliyet alanlarında ve Fransa'nın çeşitli 
bölümlerinde binlerce iş teklifini içermektedir.

7.2.4. Keljob

• Bir iş arayan olarak, çeşitli alanlardaki çok sayıda iş teklifi 
nedeniyle özgeçmişinizi Keljob web sitesine göndermeniz 
önemlidir.

• Tüm profillere hitap eder ve tüm faaliyet sektörlerini ilgilendirir: 
Fransa'da en çok ziyaret edilen genel iş sitelerinden biridir.

• Mevcut iş teklifi sayısı : +40.000 iş teklifi.
• Mevcut teklif türleri: Basın, Medya, Genelci, Pazarlama, 

Yönetim, Ekonomi, Bankalar, Otel endüstrisi, Öğretim, Her 
türlü iş teklifi.

• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşmeler, kalıcı 

sözleşmeler, stajlar, serbest, çıraklık, tam zamanlı, yarı 
zamanlı.

• Özellikler: Arama motoru, e-posta uyarısı, CV kitaplığı.
• Mobil uygulamalar: Keljob Android, Keljob Appstore.
• Sitenin güçlü yönleri: İş tekliflerinin sayısı, İşe alım 

görevlilerinin sayısı, Çeşitli sözleşme türleri, Android ve 
Appstore'da kullanılabilirlik.

• Keljob'ın görüşü: Sitenin ergonomisi ve tasarımı oldukça 
çekici. Ayrıca, 40.000'e yakın iş teklifi ve 15.000 işe alım 
uzmanı ile Keljob ile hesabınızı bulabilirsiniz.

7.2.5. Apec

• Yöneticiler için ayrılmış olan Apec web sitesi (Association 
pour l'emploi des cadres), mühendislik ve Ar-Ge, satış ve 
pazarlamaya güçlü bir şekilde odaklanan, çoğunlukla kalıcı 
pozisyonlarda çok sayıda iş teklifi sunuyor.

• Mevcut iş teklifi sayısı: +70.000 iş teklifi.
• Mevcut teklif türleri: Genel, Pazarlama, Yönetim, Ekonomi, 

Bankacılık.
• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşmeler, sürekli 

sözleşmeler, iş etüt sözleşmeleri, geçici sözleşmeler.
• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşmeler, sürekli 

sözleşmeler, iş etüt sözleşmeleri, geçici sözleşmeler.
• Özellikler: Arama motoru, e-posta uyarısı, CV kitaplığı, maaş 

simülatörü, mülakat simülatörü, bir Apec danışmanıyla 
çevrimiçi randevu.

• Mobil uygulamalar: APEC Android, APEC Appstore.
• Sitenin güçlü yönleri: Teklif sayısı, İşe alım görevlilerinin sayısı, 
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Çeşitli sözleşme türleri, Apec sitesi, telefonla veya yüz yüze 
kişiselleştirilmiş destek sunar.

• APEC görüşü : APEC web sitesi, iş arayan yöneticiler için 
referanstır.

7.2.6. Jobtrotter

• Jobtrotter, profesyonel yaşamları boyunca aktif kişilere, 
şirketlere, işe alım firmalarına ve ETT'lere İK ve işe alım 
konularında ve eğitim merkezlerine tekliflerinin tanıtımında 
eşlik eder.

• Bu site, kariyerleri boyunca iş/yaşam dengesini bulmalarını 
sağlamak için tüm aktif insanlara (istihdam olan veya iş 
arayan) eşlik eder.

• Mevcut iş teklifi sayısı: +100.000 iş teklifi.
• Mevcut iş türleri: Muhasebe, Dağıtım, Genel, Pazarlama, 

Yönetim, Ekonomi, Bankacılık, Konaklama, Eğitim, Her türlü 
iş.

• Sitedeki sözleşme türleri: Belirli süreli sözleşmeler, sürekli 
sözleşmeler, stajlar, geçici çalışma, serbest çalışma, yarı 
zamanlı çalışma.

• Özellikler: Arama motoru, e-posta uyarısı, CV kitaplığı.
• Sitenin güçlü yönleri : Teklif sayısı, İşveren sayısı, Çeşitli 

sözleşme türleri.
• Jobtrotter görüşü: Jobtrotter sitesi, Fransa'nın tüm 

bölgelerinde ve farklı sözleşme türleriyle çeşitli alanlarda 
100.000'den fazla iş teklifi içerir.

8. Hukuk İşlemleri

8.1. Disiplin İşlemleri

 Adli Hizmetler Müdürlüğü, hukuk sistemi mahkemelerinin 
organizasyonu ve işleyişinden sorumludur. Bu itibarla metinlerin 
hazırlanmasına katkıda bulunur ve mahkemeleri ilgilendiren 
kanun veya yönetmelik taslakları hakkında görüş bildirir.

 Sivil İşler ve Mühürler Müdürlüğü, hukuk ve ticari adalet 
sektörlerinde metin taslakları hazırlar ve bunların uygulanmasını 
denetler. Anayasa değişikliklerinin hazırlanmasına katkıda 
bulunur. Ayrıca, Şansölye'nin denetimine tabi olan yargı ve 
hukuk mesleklerini (avukatlar, noterler, mahkeme görevlileri vb.) 
denetler. Bu müdürlük, kendi faaliyet alanlarındaki Avrupa ve 
uluslararası müzakerelerden ve uluslararası sivil ve ticari karşılıklı 
yardımdan sorumludur. Aynı zamanda Avrupa çapında bir hukuk 
sisteminin inşasına da katkıda bulunur.

8.2. Adli Destek

 Devlet egemenliğinin temel bir ayrıcalığı olarak Yargının, 
yasalara uyulmasını ve her bireyin haklarının korunmasını 
sağlamak gibi temel bir rolü vardır.

 Yargı, eşitlik, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi kurucu 
ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalsa da, toplumdaki değişimlere uyum 
sağlayabileceğini göstermiştir.
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 Adalet Bakanlığı, Adalet alanındaki başlıca kamu politikası 
ilkelerini belirler, kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlar 
ve bunların uygulanmasını denetler. Adli makamlarca alınan 
kararlarla kendisine emanet edilen nüfustan ve Adalet sisteminin 
kaynaklarının yönetiminden de sorumludur.

 Genel Sekreterliğin, bakanlığın modernizasyon stratejisini 
organize etmek ve insan kaynakları ile reformların ekonomik 
ve mali yönlerini yönetmek de dahil olmak üzere bir dizi ortak 
görevi vardır. Aynı zamanda, halkın hukuka ve adalete erişimini 
sağlamak, suç mağdurlarına yardım etmek ve Avrupa ve 
uluslararası ilişkiler sektörü için kampanyalardan da sorumludur. 

8.3. İdari Destek

 Adli Gençlik Koruma Müdürlüğü, gençlere adli ve idari 
destek sunmaktadır. Risk altındaki küçükler ve genç suçlular 
hakkında metinler hazırlar ve çocuk mahkemeleri tarafından  
verilen kararların uygulanmasını sağlar.

 Yargı Hizmetleri Genel Müfettişliği, mahkemeleri ve 
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen tüm hizmetleri ve organları 
denetleme konusunda daimi bir role sahiptir. Ayrıca mahkeme 
başkanları tarafından yapılan teftişleri koordine eder ve teftiş 
raporlarının kullanımını merkezileştirir.

8.4. Tüketici Hakları

 Fiyatlar ve satışlarla ilgili bilgiler Fransa'da düzenlenir. 
Bir malın satın alınmasından sonra hükümler, satın almaktan 
vazgeçmek isteyen veya teslimatta sorun yaşayan tüketiciyi 
korur. Uyuşmazlık halinde arabulucuya veya uzlaştırıcıya 
başvurmak mümkündür. Bu sayfa genel kuralları sunar, ancak 
belirli satın almalara (mesafeli satın alma, hizmetler vb.) özgü 
kurallarla ilgilenmez.
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9. Online Müzeler

9.1. Paris'teki Louvre Müzesi

 Paris'in efsanevi müzesi, çevrimiçi turlarla beraber 
kapılarını size açıyor.  Mona Lisa, Medusa ve Kitabeler… Buradan 
müzeye online erişebilirsin.

9.2. Paris’teki Orangery Müzesi

 Musée de l'Orangerie'de Monet evrenine bir dalış. Tabii 
ki hiçbir zaman gerçek hayattaki kadar etkileyici olmayacak 
(dev nilüferlerin ziyaretçi üzerinde inanılmaz bir etkisi var), 
ama empresyonizmin resim üzerindeki etkisini torunlarınızla 
tartışmak için bir fırsat. Ve sonra, şüphesiz daha sonrası için 
ne yapmak istediğinizi bileceksiniz (Musée de l'Orangerie'ye 
koşmak.) Buradan keşfedin.

9.3. Paris'teki Orsay Müzesi

 Paris'teki Musée d'Orsay'ın muhteşem koleksiyonunu 
keşfedin veya yeniden keşfedin. Van Gogh, Monet, Courbet, 
Gauguin, Manet... Kısacası XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın 
başının tüm büyük isimleri orada. Buradan keşfedin.

10. Fransa Ulusal Ajansı

Agence du Service Civique
Gençlik, Fransa
Ulusal Ajans Kodu: FR02
Adres: 95, avenue de France 75013, Paris
Telefon numarası: +33 (0)9 74 48 18 40

Agence Erasmus+ Fransa/Eğitim Formasyonu - 2E2F
Okul Eğitimi Mesleki, Eğitim ve Öğretim, Yüksek Öğrenim, Yetişkin 
Eğitimi, Fransa
Ulusal Ajans Kodu: FR01
Adres: 9 rue des gamins CS 71965 33088 Bordeaux Cedex
Telefon numarası: +33 (0) 5 56 00 94 00
E-posta: contact@agence-erasmus.fr
Web sitesi: https://agence.erasmusplus.fr/

11. Örnek Belgeler / Formlar

 Lütfen diğer bölümlerde verilen web sitesi bağlantılarına 
bakın. Üniversite yazıları, vize, hukuk işleri ve daha fazlası için 
örnek belgeler için lütfen önceki bölümlerde sunduğumuz web 
sitelerini ziyaret edin.

 Aradığınız bir çok bilgi ve belgeye aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz:

https://www.turquie.campusfrance.org/tr
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https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://www.musee-orangerie.fr/fr/collection/les-nympheas-de-claude-monet
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
mailto:contact@agence-erasmus.fr
https://agence.erasmusplus.fr/
https://www.turquie.campusfrance.org/tr 


12. Acil Durum Numaraları

Acil durumlar: 112
Ambulans 112 ya da 15
İtfaiye       112 ya da 18
Polis         112 ya da 17
Kamu kuruluşları danışma hattı: 39 39

13. Sık Sorulan Sorular

Soru: "Etudes en France" (Fransa'da eğitim) prosedüründen 
hangi ülkeler etkileniyor?
Cevap: Fransız Yükseköğretim çalışmalarına başvurmak için 
"Etudes en France" prosedüründen etkilenen 66 ülke vardır:
Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Benin, Bolivya, Brezilya, 
Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Çad, 
Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Fildişi Sahili, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, 
Gabon, Gürcistan, Gana, Gine, Haiti, Hindistan, Endonezya, İran, 
İsrail, Japonya, Ürdün, Kenya, Kuveyt, Laos, Lübnan, Madagaskar, 
Malezya, Mali, Moritanya, Mauritius, Meksika, Fas , Nijer, Nijerya, 
Peru, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Singapur, Güney 
Afrika, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Togo, Tunus, Türkiye, 
Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik 
Devletleri, Vietnam.
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Soru: Burs için nereye başvurabilirim?
Cevap: Campus France Agency, Fransız yüksek öğreniminin 
tanıtımı için Fransız ajansıdır. Ajans, uluslararası öğrencilere 
doğrudan burs vermemektedir.

Çeşitli kriterlerde farklı birçok burs mevcuttur:
• Ödeme makamı (Fransız hükümeti, vakıf, şirket vb.)
• Hedef kitle (doktora öğrencileri, yüksek lisans dersi vb.)
• Alıcının uyruğu
• Burs miktarı
• Bursun süresi

Fransız devlet bursları ile ilgili olarak:

Fransız hükümeti tarafından kabul edilen burs başvuruları, ikamet 
ettiğiniz ülkenin Fransız büyükelçiliğinin kültür servisine yapılır. 
Başvuru sahiplerini seçme kriterleri, Fransız hükümeti ile ilgili 
ülkenin makamları arasında imzalanan işbirliği programlarına 
bağlıdır. Burslar genellikle üst düzey öğrencilere (yüksek lisans 
veya doktora) verilir. Projenin süresi projeye bağlıdır. Başvurular, 
akademik yılın başlangıcından önceki Mart ayında işlenir, bu 
nedenle başvurunuzu mümkün olduğunca erken yapmalısınız.

Soru: Fransa'da çalışma iznim var mı?
Cevap: Herhangi bir uluslararası öğrenci, Sosyal Güvenlik öğrenci 
programına hak veren bir kuruma kayıt olur olmaz yarı zamanlı 
çalışma hakkına sahiptir. Çalışma hakkı, ilk yılda kayıtlı olan tüm 
öğrenciler için geçerlidir (Fransa'ya ilk kez gelen öğrenciler dahil).
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Soru: Fransız ve Fransız olmayan üniversite dereceleri arasında 
denklik var mıdır?
Cevap: Fransa'da Fransız olmayan yüksek öğrenim dereceleriyle 
resmi bir denklik yoktur.
Her kurum, öğrencinin önceki kursuna ve hedeflenen eğitimin 
gereksinimlerine bağlı olarak kendi kabul kriterlerini tanımlar.
Fransız yüksek öğretim sistemine katılmak için, uluslararası 
bir öğrencinin ikamet ettiği ülkenin yüksek öğretim sistemine 
katılmaya yetecek kadar yüksek bir kişisel seviyeyi onaylaması 
gerekir.

Soru: Vize nasıl alınır?
Cevap: Fransa'da okumak isteyen AB üyesi olmayan vatandaşlara, 
belirtilen "Öğrenci" ("Etudiant") etiketiyle (Fransa Konsoloslukları 
tarafından sağlanan) uzun süreli vize verilmelidir.
Daha fazlasını öğrenmek için: https://www.campusfrance.org/fr/
visa-long-sejour-etudiant

Soru: Fransa'da eğitimin maliyeti nedir?
Cevap: Fransa'da eğitimin maliyeti çok yüksek değil, çünkü 
hükümet kayıt ücretlerinin ve öğrencilerin üniversite yaşamının 
önemli bir kısmını üstleniyor. Örneğin, bir devlet üniversitesine 
kayıt olmak, öğrenim görülen dereceye bağlı olarak yılda 175 ile 
570 Euro arasında değişmektedir. Bir üniversite restoranında 
yemek yemenin maliyeti yaklaşık 3 Euro'dur. Uluslararası 
öğrencilerin Fransız öğrencilerle tamamen aynı ayrıcalıklara 
sahip olduğunu söylemeye gerek yok, ancak özel kurumlarda 
yemek fiyatları biraz değişebilir.

Diğer faydalı linkler:

Fransız vilayetinin sitesi ve bağlantıları:
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/demarches/
titres-de-sejour-nous-contacter

Fransa vize başvuruları için resmi site:
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/

Kampüs Fransa sitesi:
https://www.campusfrance.org/en/international-students-
you-are-welcome-in-france

Yönetim sitesinde öğrencinin Fransa'daki vizesi ile ilgili bilgiler:
https://france-visas.gouv.fr/en_US/web/france-visas/student

Tüm sorular için;
Fransız Devleti - İlk unvan arayan Ev Başvuru Merkezi
Telefon numarası: 34 30
Paris'teki Adresler:
• Hôtel de Police 19 - 21, rue Truffaut, 75017
• 92 Bulvar Ney, 75018
• 17 Bulvar Jourdan, 75014
• 42 Rue Charcot, 75013
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12. Yararlı Uygulamalar

 Fransa’da kullanılabilecek faydalı uygulamalar:

SNCF: https://www.oui.sncf/

Flixbus: https://global.flixbus.com/

BlaBlaCarBus (eski ouibus): https://fr.ouibus.com/

INDIGO weel: https://www.indigoweel.com/

Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/

Vinted: https://www.vinted.fr/

Uber Eats: https://www.ubereats.com/fr

Doctolib: https://www.doctolib.fr/

Quel Cosmetic: https://www.quechoisir.org/

Yuka: https://yuka.io/en/

Fnac: https://www.fnac.com/

P.A.P.: https://www.pap.fr/annonce/locations

La Poste: https://www.laposte.fr/

TousAntiCovid: https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/
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https://global.flixbus.com/
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SOS MOBİL 
UYGULAMA 
İÇERİĞİ

ROMANYA

1. Romanya Hakkında Genel Bilgiler

Resmî adı: Romanya (RO)
Dil: Romence
Para birimi: Romen leyi (RON)
Nüfus: 18.985.80 (2 Temmuz 2022)
Başkent: Bükreş 
Uluslararası Telefon Kodu: +40

Çalışma saatleri: Şirketin kamu ve özel kuruluşlardaki çalışanları 
için normal çalışma saatleri pazartesiden cumaya, 09:00-17:00 
saatleri arasındadır. Mağazalar genellikle her gün 09:00-22:00 
saatleri arasında açıktır.

Ulusal gün: 1 Aralık Romanya Ulusal Günü

Resmi Tatil Günleri

• 1 Mayıs - İşçi Bayramı
• 1 Ocak - Yılbaşı
• Paskalya’nın birinci ve ikinci günü - sabit bir tarih değil
• Pentecost’un birinci ve ikinci günü - sabit bir tarih değil
• 15 Ağustos - Aziz Meryem Günü
• 30 Kasım - Aziz Andrew Günü
• 25 Aralık - Noel’in ilk günü

 Elektrik

 Romanya, gömme duvar prizlerine sığan yuvarlak uçlu 
Avrupa tarzı fişlerle 50 Hz olmak üzere 230 voltla çalışıyor.
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 Romanya’nın Coğrafi Konumu

 Romanya, Orta Avrupa’nın güneydoğusunda, Tuna’nın 
aşağısında, Balkan Yarımadası’nın kuzeyinde ve Karadeniz’in 
kuzeybatı kıyısında yer alan bir devlettir. Topraklarında Tuna 
Deltası’nın neredeyse tüm yüzeyi ve Karpat Dağları’nın güney 
ve orta kısmı yer almaktadır. Güneyde Bulgaristan, güneybatıda 
Sırbistan, kuzeybatıda Macaristan, kuzey ve doğuda Ukrayna ve 
doğuda Moldova Cumhuriyeti ve güneydoğuda Karadeniz kıyıları 
ile sınır komşusudır. Romanya dört mevsimi yaşayan bir ülkedir.

 Turizm

 Tuna sularının geçtiği Romanya, ormanlık Karpat Dağları, 
Karadeniz kıyıları ve en iyi korunmuş Avrupa deltası olan Tuna 
Deltası da dahil olmak üzere çeşitli yerlere sahiptir. Romen 
köyleri genellikle geleneksel bir yaşam biçimini sürdürmektedir. 
Romanya çok sayıda dini mimariye sahiptir ve birçok ortaçağ 
şehri ve kalesine sahiptir. 

 Son yıllarda Romanya birçok Avrupalının gözde 
destinasyonu haline geldi. Mangalia, Satürn, Venüs, Neptün, 
Olimpus ve Mamaia gibi tatil köyleri yaz aylarında başlıca 
turistik mekanlar arasındadır. Kış aylarında Prahova Vadisi’ndeki 
kayak merkezleri ve Poiana Braşov’dan gelen kayak merkezleri 
turistlerin gözde destinasyonlarıdır. Orta Çağ atmosferi veya 
yakındaki kaleler için Sibiu, Braşov, Sighişoara, Cluj-Napoca veya 
Târgu Mureş gibi birçok Transilvanya şehri turistler için önemli 
cazibe merkezleri haline gelmiştir. Son zamanlarda, folklor ve 
geleneklerin tanıtımına odaklanan kırsal turizm de gelişti.

 Romen Mutfağı

 Romen gastronomisi ve kültürü, her yemek ülkenin engin 
tarihini yansıtıyor. Eski zamanlardan itibaren, Romenlerin başlıca 
meslekleri tarım, hayvancılık ve avcılıktı, böylece Romen mutfağı 
her zaman çok çeşitli bitkisel ürünler, et ürünleri ve geleneksel 
süt ürünlerinin öne çıkarmıştır.

 Geleneksel Romen yemeklerinden biri, dünyada polenta 
olarak bilinen “mămăliga”dır. Geçmişte ekmeğin yerine kullanılan 
mısır unu, su, tuzdan yapılan bu yemek genellikle geleneksel 
Romen restoranlarında domuz eti veya sığır eti, Romen peynirleri 
ve sosisleri, sarmale veya av etinden yapılmış basit yemeklerde 
bulunur.

 Romenlerin yemek kültürüne önemli bir katkısı vardır 
hatta ortodoks kilisesinin büyük dini bayramlarda verdiği 
ziyafetlerde  jöle kek ve caltabosi gibi spesifik yemekler hazırlanır.
Yurtdışında daha az bilinmesine rağmen, Romen mutfağı turistler 
arasında her zaman takdir ve büyük ilgiye sahiptir, tabakta belki 
de bilinen ve baharatlar ve pişirme yöntemleri nedeniyle tadı çok 
farklı olan bir yemek bulmak turistleri şaşırtır.  

Daha fazla bilgi için: 

• https://romaniatourism.com/did-you-know.html
• https://www.infoplease.com/world/countries/romania/

news-and-current-events
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2. Eğitim

2.1. Kayıt Öncesi

2.1.1. Romanyalı Öğrenciler için Yurtdışında Yükseköğretim

 Yurtdışında okumak, yüksek kaliteli bir eğitim sistemine 
erişmek ve özgeçmişinizi büyük ölçüde geliştiren uluslararası bir 
bireysel beceri sertifikası kazanmak için bir fırsattır. Gelecekteki iş 
için diğer adaylara göre rekabet avantajları, profesyonel ve kişisel 
ufkunuzu önemli ölçüde zenginleştirecek kültürel bir deneyim ile 
tamamlanmaktadır. Ancak başka bir ülkede eğitim alma kararı, 
hangi ülke bana daha uygunsorusunun cevabını netleştirmekle 
başlamalıdır.

 Her şeyden önce, ilgili ülkenin gelişmişlik düzeyine 
ilişkin hususlar ve aynı zamanda yabancı öğrenciler için finansal 
olanaklar dikkate alınmalıdır. Örneğin, İsveç ve Danimarka’da 
ücretsiz eğitim alabilirsiniz, diğer ülkeler ise belirli koşullar altında 
erişilebilen devlet kredileri sunar.

 Acil harcama ve gelir tahmini ile birlikte kişisel bütçenin 
titiz bir şekilde planlanması, karar verme sürecinin ilk adımıdır. 
Bütçenizi olabildiğince gerçekçi bir şekilde hesaplamak için 
eğitim ücretlerinin yanı sıra ürün/hizmet fiyatlarını da öğrenmeyi 
unutmayın. Ebeveynlerinizle bu süre zarfında size verebilecekleri 
maddi destek hakkında konuşmak da önemlidir. Aynı zamanda, 
o ülkedeki işgücü piyasasının koşullarını ve ek bir gelir sağlamak 
için konaklama süresinden sonra erişebileceğiniz herhangi bir yarı 
zamanlı iş hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yurtdışındaki eğitiminiz 

sırasında erişebileceğiniz burslar hakkında bilgi edinin.

 Okumak istediğiniz üniversiteyi, fakülteyi ve alanı seçmek, 
farklı olasılıkları keşfetmeye dayanır. Ne çalışabileceğinizi öğrenin 
ve her uzmanlık hakkında kendinizi dikkatlice belgeleyin, çalışma 
programlarının teklifini analiz edin ve müfredat hakkında bilgi 
edinin. Hangi disiplinlerde çalışacağınızı ve akademik yılın nasıl 
yapılandırıldığını görün. Mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını ve 
bu programlardan geçen öğrencilerin referanslarını öğrenerek 
yardımcı olabilirsiniz.

 Üniversite seçimi, eğitim hizmetlerinin kalitesi ile 
yaşayacağınız ülkenin ekonomik koşulları, maliyetleri ve sosyo-
kültürel kimliğin unsurları arasındaki ilişkiye dayanmalıdır. En 
prestijli üniversitelerin zirvesini (QS World University Rankings® 
2021) buradan takip edebilirsiniz: https://www.topuniversities.
com/university-rankings/world-university-rankings/2021

 Hangi üniversitenin size uygun olduğunu öğrendikten 
sonra, kabul süreci hakkında dikkatli bir şekilde bilgilendirilmeniz 
gerekir. Genel olarak üniversitelerin çevrimiçi kabul platformları 
vardır, ancak yarışma alanının hazırlanması, daha fazla dikkat 
gerektiren ve son teslim tarihlerine sıkı bir şekilde uyulmasını 
gerektiren önemli bir adımdır. Hangi belgeleri kaydetmeniz 
gerektiğini, çalışmalarınızı nasıl tanıyacağınızı kontrol edin, bunun 
sizin lehinize güçlü bir argüman olduğundan emin olarak alanınızı 
seçin. Kabul platformunda hesabınızı oluşturun ve tüm belgeleri 
yüklediğinizden emin olun. Başvuru yaptığınız üniversitenin 
değerlendirme kurulundan cevabını öğrenene kadar dosyanızın 
durumunu takip edin.
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 Yaşadığınız yerin kültürel yakınlığını ve toplu taşıma 
ile ilgili detayları incelemeyi, yaşayacağınız sosyo-kültürel 
çevreyi öğrenmeyi unutmayın. Kalacak yerinizi önceden bulun 
veya öğrenci kampüslerinin yurtlarında bu süreye ve sürelere 
de uyarak yer başvurusunda bulunun. Örneğin Danimarka’da 
konaklama sınırlıdır ve gideceğiniz yere varmadan önce sizin için 
doğru seçeneği bulduğunuzdan emin olmak için bir aydan daha 
uzun bir süre önceden başvurmanız önerilir.

 Sağlık sigortası ihmal edilmemesi gereken bir konudur. 
Bazı ülkelerde bir Avrupa Sağlık Sigortası Kartına (EHIC) sahip 
olmanız gerekirken, bazı ülkelerde ulusal sağlık sisteminden 
öğrenci olarak ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Dil sınavları ile 
ilgili olarak üniversitenizin gerekli şartları hakkında bilgi alınız. 
Bazı durumlarda, CAE (Cambridge Advanced Certificate), TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International 
English Language Testing System) gibi uluslararası kabul görmüş 
İngilizce sertifikaları gerekirken, diğer üniversiteler için B2 düzeyi 
bakalorya sınavında alınmış olması yeterlidir. Fakülte kaydının 
yanı sıra varış noktasına varıldığında tamamlanması gereken 
vize veya diğer formalitelerin alınması, ertelenmemesi gereken 
ve öncelikli olarak gerekli süreler içinde çözülmesi gereken 
konulardır.

 Üniversite kabulü gerçekleştikten sonra, üniversitenin 
sunduğu imkanları, kütüphaneler, spor salonları, kantinler, 
yakınlardaki restoranlar, mağazalar ve eczanelerin programını 
keşfedebilirsiniz. Karşılama Haftası etkinlikleri, bir arkadaş 
tarafından karşılanan uluslararası öğrenciler için organize 

edilebilir –Ayrıca bir önceki yıl deneyimlerinizi yaşamış ve birçok 
konaklama ipucu ile faydalı olabilecek bir kişi ile arkadaşlık 
kurmayı düşünebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://www.edu.ro/mobilitati

2.1.2. Öğrenci Vizesi

 Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında bir 
devletin vatandaşlığına sahipseniz ve Romanya’da okumak 
istiyorsanız:

a. Okumak istediğiniz Romanya eğitim kurumuna kayıt 
olmak için; ilgili eğitim kurumu tarafından kabul edilmeniz 
gerekmektedir.

b. Kabul edildikten sonra, Romanya’nın diplomatik 
misyonlarından ve konsolosluklarından eğitim için uzun 
süreli vize almak için başvurabilirsiniz.

 Bu vize, talep üzerine, Romanya’nın ulusal topraklarına 
öğrenci veya kursiyer  olarak giriş yapmak isteyen yabancılara 
verilir. Eğitim kurumu devlet veya özel olabilir ve yürürlükteki 
yasalara göre akredite edilmelidir. Uzun süreli öğrenim vizesi, 
Romanya’nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak 
öğrenim görmek üzere kabul edilen yabancılara da verilebilir. 

 2.1.2.1 Uzun Süreli Öğrenim Vizesi Almak İçin Gerekli 
Belgeler
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 Lisans, Yüksek Lisans Veya Doktora Öğrencileri

• Çalışmalara kabul edildiğinin kanıtı Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından düzenlenir ve vizeye başvuran kişinin 
tam gün eğitim göreceğini kanıtlaması gerekir;

• Yabancı uyruklu vatandaşlar için Romen dilinin hazırlık yılı 
hariç olmak üzere, eğitim programının düzenleneceği dil 
bilgisinin kanıtı;

• En az bir yıllık eğitim için öğrenim ücretinin ödendiğine dair 
kanıt;

• Vizede kayıtlı olan tüm süreye tekabül eden, ülke başına en 
az aylık net maaşın toplam tutarında geçim kaynağının kanıtı;

• Vizenin geçerlilik süresinin tamamı için sağlık sigortası;
• Adli sicil belgesi / Aynı hukuki değere sahip bir belge;
• Yabancının reşit olmaması durumunda, çalışmaların 

yürütülmesi için Romanya topraklarında kalma konusunda 
ebeveynlerinin/vasinin onayı.

 Öğrenci Değişim Programları Söz Konusu Olduğunda

• Yabancının reşit olmaması durumunda, çalışmaların 
yürütülmesi için Romanya topraklarında kalma konusunda 
ebeveynlerin/vasinin onayı;

• Vize geçerlilik süresinin tamamı için sağlık sigortası;
• Çalışmalara kabul edildiğinin kanıtı. Eğitim ve Araştırma 

Bakanlığı tarafından düzenlenir ve vizeye başvuran kişinin 
tam gün eğitim göreceğini kanıtlaması gerekir;

• Bir öğrenci değişim programına katılımın kanıtı. Program, 
kanunla kurulmuş ve bu amaçla tanınan bir kuruluş tarafından 
yürütülmelidir;

• Programı uygulayan kuruluş tarafından seçilen ve Romanya’da 
bir aile için normal kabul edilen bir yaşam alanına sahip bir 
aileye konaklama kanıtı;

• Düzenleyen kurumdan, bakım araçlarının ve herhangi bir 
kaldırma masrafının sağlanacağına dair kanıt

 Romanya asıllı, Romanya devlet burslusu/öğrenim 
ücretinden muaf olan, bir devlet üniversite öncesi eğitim 
kurumuna (lise, sık sık) kayıt yaptıran yabancılar için aşağıdaki 
belgeler gereklidir

• Yabancının reşit olmaması durumunda, çalışmaların 
yürütülmesi için Romanya topraklarında kalma konusunda 
ebeveynlerin/vasinin onayı;

• Çalışmalara kabul edildiğinin kanıtı. Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından düzenlenir ve vizeye başvuran kişinin 
lise dönemi için bir devlet üniversite öncesi kurumunda tam 
zamanlı bir eğitime devam edeceğini kanıtlaması gerekir;

• Vize geçerlilik süresinin tamamı için sağlık sigortası;
• Konaklama koşullarının kanıtı.

 Ücretsiz mesleki eğitim programlarına katılan 
kursiyerler için

• Kursiyerin başvuruda belirtilen tarihten önceki son iki yılda bir 
yüksek öğrenim diplomasına sahip olduğuna dair kanıt veya 
kursiyerin bahsi geçen diplomaya götüren bir eğitim kursuna 
katıldığına dair kanıt;

• Ev sahibi kurumdan, kursiyerin yasadışı olarak ülke sınırları 
içinde kalması halinde, ev sahibi kurumun kalış ve eğitimin 
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kaldırılması için kamu fonlarından yapılan masrafları 
karşılayacağına dair yazılı bir taahhüt şeklinde eğitim 
sözleşmesi. 

• Konaklama koşullarının kanıtı;
• Vizenin tüm geçerlilik süresi boyunca ödemede garanti edilen 

ülke başına en az asgari brüt temel maaş düzeyindeki toplam 
geçim araçlarının kanıtı.

 2.1.2.2. Öğrenci Vizesi Hakkında Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar

 Uzun süreli vize, ancak Göçmenlik Genel Müfettişliğinin 
onayı alındıktan sonra Ulusal Vize Merkezi tarafından onaylanır, 
bir veya daha fazla seyahatle 90 gün için verilir. Göç Genel 
Müfettişliğinin onayı, başvurunun alınmasından itibaren 30 gün 
içinde verilir ve bu süreyi 15 gün uzatma olasılığı vardır. 120 
EURO vize ücreti, vize başvurusu yapılan ülkede ödenecektir.

 Öğrenci değişim programlarına veya eğitim projelerine 
katılan yabancı uyruklu kişilerin 13 ile 19 yaşları arasında olması 
gerekmektedir. Romanya devletinin, kanunla akredite/geçici 
olarak yetkilendirilmiş (tam zamanlı eğitim) devlet üniversitesi 
eğitim kurumlarının bursiyeri olan yabancıların, vize alabilmek için 
öğrenim ücretlerini ve geçim araçlarını ödediklerini kanıtlamaları 
gerekmemektedir. Rumen kökenli yabancıların geçim araçlarını 
kanıtlamaları gerekmemektedir.

 Daha fazla bilgi: http://igi.mai.gov.ro/en/content/studies

2.1.3. Romanya'nın Kabul Ettiği Sınavlar

Lise diploması: Bakalorya Diploması, 12. sınıf mezunlarının lise 
sonunda yapılan ulusal sınavı geçtikten sonra aldıkları ve 6698 
sayılı Hükümet Kararı ile onaylanan belgedir. 

Lisans: Lisans derecesi, bir lisans programını geçtikten ve 
lisans sınavına girdikten sonra, tamamlanan lisans programının 
ayrıntıları, eğitim şekli ve alınan derece ile verilir. Lisans derecesine 
diploma eki eşlik eder ve hem Rumence hem de uluslararası 
dolaşımdaki bir dilde verilir.

Yüksek Lisans: Yüksek lisans derecesi, bir yüksek lisans 
programının tanıtımının ve tezin başarıyla tamamlanmasının 
ardından, lisansüstü programın ayrıntıları, eğitim şekli ve alınan 
derece belirtilerek verilir. Yüksek lisans derecesine diploma eki 
eşlik eder ve hem Rumence hem de uluslararası bir dilde verilir.

 Romanya'da verilen eğitimlerin bitirme belgeleri, ancak 
yürürlükteki yasal hükümlere göre akredite yükseköğretim 
kurumları tarafından verildiği durumda devlet tarafından 
tanınır. Üniversite eğitim programlarının tamamlandığını 
gösteren diplomalar resmi belgelerdir ve akredite / geçici olarak 
yetkilendirilmiş programlar ve çalışma biçimleri için yalnızca 
Romanya'dan akredite edilmiş kurumlar tarafından verilebilir.

 Yurt içinde veya yurt dışında yürütülen çalışmaların/
öğrenim sürelerinin tanınması ve denkliği Ulusal Diplomaların 
Tanınması ve Denkliği Merkezi (CNRED) aracılığıyla yapılır. 
Romanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından yabancı 
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uyruklu vatandaşları lisans üniversite çalışmalarına kaydetmek 
için tanınan lise diplomalarının listesi aşağıdaki gibidir:

Romanya’da Yükseköğrenim İçin Kabul Edilen Sınavlar (Ülkelere 
Göre)

Afganistan
Bakalorya Belgesi / 12 Derece Mezuniyet Belgesi

Arnavutluk
Deftese Pjekurie (Olgunluk Belgesi)

Cezayir
Genel Ortaöğretim Lisans Derecesi + Bakalorya transkript

Güney Afrika Cumhuriyeti
Ulusal Kıdemli Sertifika

Angola
Lise Sertifikası / Üniversite Öncesi Çalışmalar / Yeterlilikler 
Sertifikası

Arjantin
Bakalorya / Bakalorya

Ermenistan
2018'den itibaren: Atestat mijnakarg (lriv) andhanur krtutyan 
2018'den önce: Attestat / Olgunluk belgesi "Hasunutian 
Vkaiakan" / Atestat midzinakarg krtoitjan

Suudi Arabistan
Genel Ortaöğretim Sertifikası (Shahadat Al-Thanawiyyah)

Avustralya, Başkent Bölgesi
ACT Yıl 12 Sertifikası

Avustralya, Yeni Güney Galler
Lise Sertifikası + Sonuçları ile Sınav

Avustralya, Queensland
Queensland Kıdemli Sertifikası / Queensland Eğitim Sertifikası

Avustralya, Güney Avustralya
Güney Avustralya Eğitim Sertifikası

Avustralya, Kuzey Bölgesi
Kuzey Bölgesi Eğitim Sertifikası

Avustralya, Tazmanya
Tazmanya Eğitim Sertifikası

Avustralya, Batı
Batı Avustralya Eğitim Sertifikası

Avustralya, Victoria
Victoria Eğitim Sertifikası

Avusturya
Reifezeugnis / Reifeprufungszeugnis / Reife- ve 
Diplomprufungszeugnis
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Azerbaycan
Orta Tahsil Haqquinda Sertifikası / Orta mekteb attestati / 
Svidetel'stvo / o Srednem Obrazovanii

Bahamalar
Bahamalar Genel Eğitim Sertifikası

Bahreyn
Tawjihiya (Ortaokul Bitirme Belgesi)
Avrupa okulları
Avrupa Bakalorya Diploması / Europeanisk Bakalorya Diploması
Uluslararası Bakalorya
Uluslararası Bakalorya Diploması

Bangladeş
Lise Sertifikası / Orta

Belarus
Attestat ab agul'naj sjarednjaj adukatsyi / Attestat o (Obschem) 
Srednem Obrazovanii

Belçika
Diploma van secundair onderwijs / Certificat d'Enseignement 
Secondaire Superieur (C.E.S.S.) / Abschlusszeugnis der Oberstufe 
des Sekundarunterrichts (allgemein bildender und kunstlerischer 
Sekundarunterricht)

Benin
Genel Ortaöğretimde Lisans Derecesi (1984-1991) / 
Ortaöğretimde Lisans Derecesi (1991 -) / Ortaöğretimde Lisans 

Derecesi + transkript

Butan
Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Sınıf XII) / Indian 
School Certificate sınavı

Bolivya
Beşeri Bilimler Lisans Derecesi

Bosna Hersek
Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o Zavrsenoj 
Srednjoj Skoli / Matura / Svjedodzba o Zavrzenoj Srednjoj Skoli 
(Ortaokul Bitirme Sertifikası)

Botsvana
Cambridge Higher Overseas School Certificate with GCE A Levels 
/ Botsvana General Certificate of Secondary Education

Brezilya
Lise Diploması / Ortaöğretim Bitirme Belgesi / İkinci Derece 
Bitirme Belgesi

Brunei Sultanlığı
Brunei Cambridge İleri Düzey Eğitim Sertifikası / Brunei 
Matrikülasyon Sınavı Sertifikası

Bulgaristan
Sredno Obrazovanie için Diploma

517516

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

, E
ği

tim

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

, E
ği

tim



Burkina Faso
Ortaöğretimde Lisans / Bakalorya + Mezuniyet

Burma (Myanmar)
Temel Eğitim Lise Sınavı / Standart X Sınavı (Matriculation)

Burundi
Devlet Diploması / Genel Beşeri Bilimler Diploması / Homolog 
Tam Beşeri Bilimler Sertifikası

Kamboçya
Lise Sertifikası / Lise Sertifikası / Fin d'Etudes Secondaires de 
l'Enseignement General onayı

Kamerun - İngiliz sistemi
Kamerun GCE Normal Seviye Sınavları + Kamerun GCE İleri 
Seviye Sınavları

Kamerun - Fransız sistemi
Ortaöğretim Lisansı / Teknoloji Lisansı, Ortaöğretim Teknisyenliği 
Lisansı

Kanada, Alberta
Alberta Lise Diploması / İleri Lise Diploması / Genel Lise Diploması

Kanada, Britanya Kolombiyası
Ortaokul Diploması / Lise Diploması (Dogwood Diploması) / 
Mezuniyet Belgesi

Kanada, Manitobia
Lise Bitirme Diploması / Ortaokul Bitirme Belgesi
Kanada, New Brunswick, New Foundland ve Labrador
Lise Mezuniyet Diploması

Kanada, Kuzey Batı Toprakları
NWT Lise Diploması

Kanada, Nova Scotia
Nova Scotia Lise Bitirme Diploması / Lise Bitirme Sertifikası

Kanada, Nunavut
Lise Bitirme Diploması / Okul Bitirme Belgesi

Kanada, Ontario
Ontario Ortaokul Diploması (OSSD) / Ortaokul Mezuniyet 
Diploması (SSGD) / Ortaokul Başarıları Mezuniyet Diploması 
(SSHGD)

Kanada, Prince Edward Adası
Lise Mezuniyet Diploması

Kanada, Quebec
Kolej Çalışmaları Diploması

Kanada, Saskatchewan
12. Sınıf Sıralama / Bölüm IV Sıralamanın Tamamlanması (Lise 
Sıralama Kaydı)
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Kanada, Yukon
Yukon Ortaokulu Mezuniyet Diploması

Yeşil Burun Adaları
Orta Öğretim - 2. Aşama / Edebi Beceriler Sertifikası

Karayipler (Anguilla / Antigua ve Barbuda / Barbados / Belize / 
Britanya Virjin Adaları / Cayman Adaları / Dominika / Granada 
/ Guyana / Jamaika / Montserrat / St Kitts & St Nevis / St Lucia 
/ St Vicente ve Grenadinler / Trinidad ve Tobago / Turks ve 
Caicos adalar)
Karayipler Orta Öğretim Sertifikası (CSEC) + Karayipler İleri Düzey 
Yeterlilik Sertifikası (CAPE)

Çek Cumhuriyeti
Vysvedceni o maturitni zkousce, Stredni odborna skola / Maturitn 
zkouska'dan bir Gimnazium / Vysvedceni o maturitni zkousce'de 
(genel eğitim) 

Şili
Ortaöğretimde Lisans Derecesi / Beşeri Bilimlerde Lisans 
Derecesi / Bilimsel / Teknik-Teknik veya Sanatsal Ortaöğretim

Çin
Kıdemli Ortaokul Sınavı

Çad
Ortaöğretimde Bakalorya / Lisans Derecesi + Mezuniyet

Kolombiya

Akademik / Ticari / Teknik Lisans + not sertifikası

Bu bölümdeki bilgiler aşağıdaki sitelerden alınmıştır:  

• https :// lege5.ro/gratu it/gm3dsnrxgm4q/l ista-
diplomelor-de-studii-liceale-recunoscute-de-ministerul-
educatiei-si-cercetari i-pentru-inscrierea-cetatenilor-
straini-la-studii-universitare-de-licenta-ordin-4151-
2020?dp=gmytkmzsgy4tsni 
• https://www.edu.ro/

2.1.4. Üniversiteye Kabul İçin Gerekli Belgeler

 Üniversiteye kabul için gerekli belgeler genel olarak 
aşağıdaki gibidir. Bazı farklılıklar olabilir, bu durumda üniversitenin 
resmi internet sitesinde istenen belge ve şartlara uyulmalıdır.

 Lisans derecesi çalışmalarına başvurmak için adayların 
aşağıdakiler gibi bir dizi belge sunması gerekir:

• Lise diplomasının veya muadili diplomanın, diplomayı veren 
ülkenin ilgili makamınca tasdikli sureti ve noter tasdikli 
Romence tercümesi veya 2021 mezunları için, aynı notları 
ve aynı bilgileri içeren Bakalorya Sertifikasının sureti ve noter 
tasdikli tercümesi,  lise diploması. Lise mezuniyet diplomasına 
CNRED tarafından verilen tanınma belgesi eşlik edecek

• Lisenin tüm yılları için lise transkriptinin kopyası ve noter 
tasdikli Romence tercümesi

• Doğum belgesinin kopyası ve noter tasdikli Romence 
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tercümesi
• Evlilik belgesinin (varsa) veya isim değişikliğini onaylayan 

diğer herhangi bir belgenin kopyası ve noter tasdikli Romence 
tercümesi

• Pasaport boyutunda fotoğraf (3/4)
• Nüfus cüzdanı/Pasaport fotokopisi (sayfa 1-4)/ikamet izni
• Adayın üniversite eğitimine tıbben uygun olduğunu gösteren 

sağlık sertifikasının kopyası
• İngilizce dil yeterlilik belgesi
• Romanya Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 

kurumlar tarafından verilen Romence Dil Hazırlık Yılı Belgesi/
Romence dil yeterlilik belgesi

• Kabul Mektubu düzenlenmesi için başvuru formu
• Avrupa vatandaşları, Lisans derecesi çalışmalarına başvurmak 

için, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış çalışmaların 
tanınması talebinde bulunur.

• Uluslararası vatandaşlar için başvuru formu (başvuru üzerine 
otomatik olarak oluşturulacaktır)

• Başvuru dosyasında sunulan belgelerin gerçek olduğuna dair 
beyan

• Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) formu
• Dosya işleme ve başvuru ücretinin kanıtı
• Eğitim ve Araştırma Bakanlığı için dosya değerlendirme 

ücretinin kanıtı.

Yüksek Lisans derecesi için şunları eklemelisiniz:

• Lisans diplomasının kopyası ve noter tasdikli Rumence 
tercümesi veya 2021 mezunları için, nihai lisans diplomasında 

523522

yer alacak aynı notları ve bilgileri içeren lisans diplomasının 
ilgili makam tarafından onaylanmış kopyası ve noter tasdikli 
tercümesi veren ülke

• Lisans derecesi transkriptinin kopyası ve noter tasdikli 
Romence tercümesi

• Avrupa vatandaşları, Yüksek Lisans çalışmalarına başvurmak 
için, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış çalışmaların 
tanınmasını talep eder.

 Adaylar ayrıca tüm orijinal diplomalarda aşağıdaki pulları 
almalıdır:

• LAHEY APOSTİL (yayınlayan ülkedeki yetkili makamlar 
tarafından). Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs tarafından 
yayınlanan çalışma belgelerinde, AB üye ülkelerinin geri 
kalanı muaf tutulacak olan Lahey Apostili tutulacak.

• Lahey Sözleşmesinin bir parçası OLMAYAN devletler için, 
çalışma belgelerine, düzenleyen ülkedeki yetkili makamlar 
tarafından verilmiş bir orijinallik beyanı

• Düzenleyen ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, Romanya'daki 
ülkenin Büyükelçiliği / Konsolosluğu ve Romanya'daki 
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan doğrulama

• Düzenleyen ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, düzenleyen 
ülkedeki Romanya Büyükelçiliği veya Konsolosluk Ofisi 
ve Romanya'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
doğrulama

• Romanya Büyükelçiliği/Konsolosluk Ofisi olmayan veya 
Romanya'da Büyükelçilik/Konsolosluk Ofisi bulunmayan 
ülkeler için çalışma belgelerinde, düzenleyen ülkedeki Eğitim 
ve Dışişleri Bakanlığı'nın mührü olacaktır.
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• Moldova tarafından verilen diplomaların herhangi bir onaya 
ihtiyacı yoktur. 2008'den önce verilmiş diplomaların yanı 
sıra resmi portal aracılığıyla doğrulanamayan diplomalara 
Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bir orijinallik 
beyanı eşlik etmelidir.

• Romanya'nın bir parçası olduğu uluslararası bir anlaşmaya 
dayalı olarak veya mütekabiliyete dayalı olarak, yasaya uygun 
olarak kimlik doğrulamadan muafiyete izin verilir. 

 AB/AEA/CH dışındaki ülkelerden gelen uluslararası 
vatandaşların Romanya Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş bir 
Kabul Mektubuna ihtiyaçları vardır. AB/AEA/CH ülkelerinden 
gelen uluslararası vatandaşlar, Romanya Ulusal Diplomaların 
Tanınması ve Doğrulanması Merkezi tarafından Öğrenim Tanıma 
Sertifikası almaları halinde, kabul süreci ve öğrenim ücretleri 
açısından Romanya vatandaşları ile aynı koşullar altında başvuru 
yapma hakkına sahiptir. (CNRED): Romanya Eğitim Bakanlığı 
departmanıdır. 

 Daha fazla bilgi için : 

• https://admission.univ-ovidius.ro/v2/
• https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-

solicită-apostilarea-sau-supralegalizare

2.1.5. Dil Yeterliliği

 AB ülkeleri dışındaki yabancı uyruklu vatandaşlara 
Romanya'da üniversitelere kayıt yaptırabilmeleri için getirilen 

koşullardan biri de, eğitim alanına uygun gerekli dil becerilerini ve 
özel bilgileri edinecekleri hazırlık yılını tamamlamalarıdır.

 Lisans ve üniversite öncesi eğitim için hazırlık kursunun 
süresi 1 okul/akademik yıl, yüksek lisans, doktora ve lisansüstü 
eğitim için ikamet için süre en az 6 aydır. İkamet sadece Romence 
yapılır. Romanya'dan bir eğitim kurumunda en az dört yıl üst üste 
öğrenim gördüklerini gösteren Romanya öğrenim belgelerini 
ibraz eden adaylar, hazırlık sınıfı mezuniyet belgesi ibraz etme 
zorunluluğundan muaftırlar. Ayrıca, Romence dil sınavını geçen 
adaylar, kompozisyonu Romanya kanunu tarafından düzenlenen 
yükseköğretim kurumlarında en az öğretim görevlisi pozisyonuna 
sahip öğretmenlerden oluşan özel bir komisyon tarafından 
incelenmek üzere muaf tutulur.

 Romence Dil Eğitimi Uygulamaları: 
1.https://www.mondly.com/offer/lifetime-en?avangate_
src=src-cj&cjevent=9f4d6363ed7c11ec83b205f80a18050e
2.https://offers.pimsleur.com/free-trial-14041-intl?utm_
source=impact&utm_medium=affiliate&utm_campaign=

 Genel olarak, dil becerilerinin edinilmesine yönelik eğitim 
planı, aşağıdaki kavramları içeren, öğrencilerin Romen dili 
çalışmasına giriş ile ilgili disiplinleri içerir:

• fonetik, imla, kelime bilgisi;
• gramer yapıları;
• yazılı ve sözlü metin alma;
• yazı ve kompozisyon.
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 Bir eğitim modülü Romen kültür ve medeniyetine 
adanmıştır ve özel dillerin öğrenilmesiyle tamamlanmaktadır: 
biyolojik ve biyomedikal bilimler, doğa bilimleri, matematik, 
mühendislik bilimleri, beşeri bilimler ve sanat, sosyal bilimler, 
spor bilimi ve beden eğitimi.

 Eğitim hedefleri aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlar:

İletişim becerileri - mezunlar spontane bir şekilde Romence 
iletişim kurabilmeli, çeşitli iletişim tarzlarını kullanabilmeli ve 
farklı durumlara uygun olmalı;

Bilişsel beceriler - temel gramer yapıları bilgisi, Romen dilinin 
kelime bilgisi, aynı zamanda diğer kültürler ve medeniyetler 
arasında kimliğini sağlayan Romen kültür ve medeniyetinin 
özelliklerini tanımlayan; araçsal-operasyonel beceriler - mezunlar 
kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade edebilmeli, 
orta derecede karmaşık metinleri anlayabilmeli ve uzmanlık 
dillerinin temel sözcüksel doğruluğunu kullanabilmelidir.

 Romence dilini öğrenmek için hazırlık kursu düzenleyen 
akredite yüksek öğretim kurumları şunlardır:

• Bükreş Politeknik Üniversitesi
• Bükreş İnşaat Teknik Üniversitesi
• Bükreş Üniversitesi
• Bükreş Ekonomik Araştırmalar Üniversitesi
• "1 Aralık 1918" Alba Iulia Üniversitesi
• Aurel Vlaicu Arad Üniversitesi

• Bacău Vasile Alecsandri Üniversitesi
• Braşov Transilvanya Üniversitesi
• Cluj Napoca Teknik Üniversitesi
• Babeş Bolyai Cluj-Napoca Üniversitesi
• Ovidius Köstence Üniversitesi
• Craiova Üniversitesi
• Dunărea de Jos Galați Üniversitesi
• Alexandru Ioan Cuza Yaş Üniversitesi
• Oradea Üniversitesi
• Petroşani Üniversitesi
• Piteşti Üniversitesi
• Ploieşti Petrol-Gaz Üniversitesi
• Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi
• Ştefan Cel Mare Suceava Üniversitesi
• Târgovişte Valahia Üniversitesi
• Târgu Mureş'ten George Emil Palade Tıp, Eczacılık, Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi
• Batı Temeşvar Üniversitesi
• Bükreş Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi
• Bükreş Titu Maiorescu Üniversitesi
• Bükreş Rumen-Amerikan Üniversitesi
• Bükreş Spiru Haret Üniversitesi

 Yabancı dil eğitim programlarına kabul, çalışmaların 
yürütüldüğü dilde dil yeterlilik sınavını geçmek şartına bağlıdır. 
Kursların yürütüldüğü dilin ülkenin resmi dili olduğu ülkelerden 
gelen ve bunu belgeleyen destekleyici belgelere sahip adaylar 
sınavdan muaf tutulur.
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Daha fazla bilgi için: 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/
Minister/2019/Superior/lista%20IIS%20an%20preg%20lb.%20
rom%C3%A2n%C4%83%202019%20%20.pdf

2.1.6. Okul Ücretleri

Constanta Ovidius Üniversitesi İçin Lisans Eğitim Ücretleri

FAKÜLTE
ROMEN /AB, GÖR, CE 
(lei) VATANDAŞLARI 

İÇİN EĞİTİM 
ÜCRETLERİ

AVRUPA VATANDAŞI 
OLMAYANLAR İÇİN 
EĞİTİM ÜCRETLERİ 

(EUR)
Edebiyat Fakültesi 3.300 – 3.500 LEI 2.700 EUR 
İlahiyat Fakültesi 2.800 – 5.000 LEI 2.200 EUR
Tarih ve Siyaset Bilimi 
Fakültesi

3.000 LEI 2.800 EUR 

Hukuk ve İdari Bilimler 
Fakültesi

2.800 – 3.400 LEI 2.500 EUR

Doğa Bilimleri ve Tarım 
Fakültesi 

3.350 – 3.600 LEI 2.600 EUR

Beden Eğitimi ve Spor 3.300 – 3.500 LEI 2.500 EUR
Uygulamalı Bilimler ve 
Mühendislik Fakültesi

4.500 LEI 3.500 EUR

Bilişim ve Matematik 
Fakültesi

3.100 – 3.800 LEI 3.300 EUR

İktisadi Bilimler 
Fakültesi

3.100 – 3.300 LEI 2.200 EUR

Tıp Fakültesi 3.500 – 7.000 LEI 5.000 EUR
Diş Hekimliği Fakültesi 4.500 – 7.000 LEI 5.000 EUR

Eczacılık Fakültesi 3.500 – 7.000 LEI 5.000 EUR
Makine, Endüstri ve 
Deniz Mühendisliği 
Fakültesi

3.200 LEI 2.700 EUR

İnşaat Mühendisliği 
Fakültesi

3.300 LEI 2.750 EUR

Güzel Sanatlar  
Fakültesi

5.500 – 6.000 LEI 5.000 EUR

Psikoloji ve Eğitim 
Bilimleri Fakültesi

3.000 – 3.400 LEI 2.600 EUR

Yüksek Lisans Ücretleri

FAKÜLTE
ROMEN /AB, GÖR, CE 
(lei) VATANDAŞLARI 

İÇİN EĞİTİM 
ÜCRETLERİ

AVRUPA VATANDAŞI 
OLMAYANLAR İÇİN 
EĞİTİM ÜCRETLERİ 

(EUR)
Edebiyat Fakültesi 3.700 LEI 2.700 EUR 
İlahiyat Fakültesi 3.000 LEI 2.200 EUR
Tarih ve Siyaset Bilimi 
Fakültesi

3.500 LEI 3.200 EUR 

Hukuk ve İdari Bilimler 
Fakültesi

3.200 – 3.600 LEI 2.500 EUR

Doğa Bilimleri ve Tarım 
Fakültesi 

3.700 LEI 2.600 EUR

Beden Eğitimi ve Spor 3.600 LEI 2.500 EUR
Uygulamalı Bilimler ve 
Mühendislik Fakültesi

5.000 LEI 4.000 EUR

Bilişim ve Matematik 
Fakültesi

3.800 – 4.000 LEI 3.800 EUR

İktisadi Bilimler 
Fakültesi

3.500 LEI 2.700 EUR

Tıp Fakültesi 4.000 LEI 5.000 EUR
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Makine, Endüstri ve 
Deniz Mühendisliği 
Fakültesi

3.600 LEI 2.700 EUR

İnşaat Mühendisliği 
Fakültesi

3.900 LEI 2.750 EUR

Güzel Sanatlar  
Fakültesi

6.000 – 6.500 LEI 5.000 EUR

Psikoloji ve Eğitim 
Bilimleri Fakültesi

3.600 LEI 3.000 EUR

Romanya dili hazırlık yılı için öğretim ücreti:  2.000 EUR

Daha fazla bilgi için:
• Köstence Ovidius Üniversitesi:
h t t p s : //a d m i s s i o n . u n i v- o v i d i u s . r o / v 2 / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/06/2021.05.14_TaxeTR_UOC_2021-2022_
En.pdf

• Bükreş Ekonomik Araştırmalar Üniversitesi:
https://www.ase.ro/index_en.asp?page=fees

• Bükreş Politeknik Üniversitesi:
https://international.upb.ro/international-students/regulations/
upb-fee-system

• Babeş-Bolyai Üniversitesi:
https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/files/non-EU%20
students/admitere%202021-2022/Tuition%20fees%20for%20
Non%20Eu%20Students.pdf

• Al. I. Yaş Cuza Üniversitesi:
Lisans programları için ücretler:
- Sosyal bilimler, beşeri bilimler, psikoloji, ekonomi ve bilimler için 
230 EUR/ay (her yıl 9 ay için)
- Teknik bilimler, matematik ve uygulamalı matematik, tarım 
bilimi, spor için 280 EUR/ay (her yıl 9 ay için).
Master programları için ücretler:
- Sosyal bilimler, beşeri bilimler, psikoloji, ekonomi ve bilimler için 
ayda 250 EUR (her yıl 9 ay için)
- Teknik bilimler, matematik ve uygulamalı matematik, tarım 
bilimi, spor için 300 EUR/ay (her yıl 9 ay için).
Doktora programları için ücretler:
- Sosyal bilimler, beşeri bilimler, psikoloji, ekonomi ve bilimler için 
250 EUR/ay (her yıl 12 ay için)
- Teknik bilimler, matematik ve uygulamalı matematik, agronomi, 
spor için 300 EUR/ay (her yıl 12 ay için).
https://www.uaic.ro/en/international/international-students/
full-degree-students/

2.1.7. Romanya'da Yükseköğretim

 Yükseköğretim, akredite yükseköğretim kurumlarında 
veya geçici faaliyet izni olanlarda düzenlenir: üniversiteler, etüt 
akademileri, yükseköğretim okulları, enstitüler gibi. 

 Yükseköğretim kurumları şunlar olabilir: devlet, özel 
veya mezhep okulları. Üniversite özerkliği Anayasa tarafından, 
akademik özgürlük ise kanunla güvence altına alınmıştır.
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Lisans Çalışmaları

• Üniversite çalışmalarının ilk döngüsünü temsil eder.
• AKTS / SECT'e göre min. 180 ve maks. 240 aktarılabilir 

çalışma kredisi sayısına karşılık gelir.
• Kabul: sadece bakalorya derecesine / eşdeğer dereceye sahip 

lise mezunları katılabilir.
• Eğitim biçimleri: tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan eğitim.
• Tam zamanlı eğitim (IF) biçimiyle ilgili lisans çalışmaları iki 

şekilde düzenlenir: devlet bütçesinden finansman veya 
öğrenim ücreti.

• Lisans eğitimi süresi (IF): 3-4 yıl (en az 60 AKTS / yıl).
• Mühendislik, hukuk bilimleri ve pastoral teoloji alanlarında 

lisans eğitimi süresi: 4 yıl.

Yüksek Lisans Çalışmaları

• Üniversite çalışmalarının ikinci döngüsünü temsil eder.
• Min 60 ve maks. 120 aktarılabilir çalışma kredisi sayısına 

karşılık gelir.
• Kabul: sadece lisans derecesi / eşdeğeri olan mezunlar 

başvurabilir.
• Eğİtim biçimleri: tam zamanlı ve yarı zamanlı.
• Eğitim süresi: 1-2 yıl.
• Finansman rejimi: devlet bütçesi veya öğrenim ücreti.

İstisna:AB düzeyinde düzenlenmiş alanlarda (tam zamanlı) 
karma bir üniversite diploma programı (döngü I ve döngü II) 
lisans programları 5-6 yıllık bir süreye sahiptir ve yüksek lisans 
derecesine eşdeğer bir diploma ile tamamlanır.

Doktora Çalışmaları

• Üniversite çalışmalarının üçüncü döngüsünü temsil eder.
• EQF / CEC'den ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinden seviye 8 

yeterliği
• Kabul: sadece yüksek lisans derecesi / eşdeğeri olan mezunlar 

başvurabilir.
• Eğitim şekli: tam zamanlı ve yarı zamanlı
• Finansman: vergi rejiminde veya yasal olarak oluşturulmuş 

diğer kaynaklardan devlet bütçesi. Finansman, özel hukuk 
/ araştırma geliştirme enstitüleri altındaki tüzel kişiler 
tarafından sözleşmeli olarak da yapılabilir.

• Süre: Üniversite senatosunun onayını takiben 1-2 yıl uzatma 
olasılığı ile 3 yıl

Lisansüstü Çalışmalar

• İleri araştırma doktora sonrası programları (doktora almış 
kişiler için, süre: en az 1 yıl)

• Lisansüstü eğitim ve sürekli mesleki gelişim programları 
(ücretli veya diğer kaynaklardan sağlanan fonlarla yüksek 
öğrenim mezunları için)

• Lisansüstü eğitim programları (kısa dönemli yüksek öğrenim 
diploması / lisans derecesi / eşdeğeri olan mezunlar için)

Üniversite Dışı Yüksek Öğrenim

• Tüzel kişiliğe sahip ortaöğretim sonrası okullarda / tüzel 
kişiliği olmayan yapılarda, tüzel kişiliğe sahip liselerde veya 
akredite yükseköğretim kurumlarına ait kolejlerde 
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• Lisans derecesi olan veya olmayan lise mezunları için
• Süre: 1 - 3 yıl

https://www.edu.ro/descriere-0

2.2. Kayıt Sonrası

2.2.1. Öğrenci Oturma İzni

 2.2.1.1. Öğrenci oturma izni nedir?

 Uluslararası öğrenciler Romanya’da eğitim almak 
istiyorlarsa oturma izni almak zorundalar. Yaşadıkları şehirde 
göçmenlik genel müfettişliğinin bölge birimlerinden oturma 
iznine sahip olabilirler. İkamet izni alabilmek için, uluslararası 
öğrencilerin vize tarafından verilen kalma hakkının sona 
ermesinden en az 30 gün önce kişisel olarak bir dizi belge 
sunmaları gerekir. Ayrıca, belgelere bu siteden ulaşabilirler:

 https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

 2.2.1.2. Kimlere öğrenci oturma izni verilir?

• Öğrenci oturma iznine sahip olmak, öğrencinin ailesine veya 
diğer akrabalarına oturma izni alma hakkı sağlamaz.

• Öğrenci oturma izni süresi eğitim süresi ile sınırlıdır.

 2.2.1.3. Öğrenci İkamet İzni İçin Başvuru Belgeleri 
Nerede Bulabilir?

 Uluslararası öğrenciler oturma iznini yaşadığınız ilçeden 
Göçmenlik Genel Müfettişliği'nin bölge birimlerinden alabilir. 

 Oturma izni alabilmek için vize ile verilen kalma hakkının 
sona ermesinden en az 30 gün önce bir takım belgeleri şahsen 
teslim edeceksiniz.

 Ayrıca, belgeleri “https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/“ 
sitesi tarafından sunulan çevrimiçi hizmet aracılığıyla gönderme 
olanağına da sahipsiniz.

 Gerekli Belgeler:

 Aşağıdaki belgeler Göçmenlik Genel Müfettişliği'ne 
sunulacaktır.

• Öğrenci, yüksek lisans öğrencisi veya doktora adayı iseniz:

 – Başvuru Formu
 – Sınır geçiş belgesi (pasaport, seyahat belgesi vb.) orijinal ve 

kopyası
 – Çalışmalar için kabul mektubu - sadece kalma hakkının ilk 

uzatılmasında gereklidir
 – Merci bakanlık onayına dayanarak, doktora kurslarına katılım 

da dahil olmak üzere tam zamanlı bir eğitim programında, 
kanunen akredite veya geçici olarak yetkilendirilmiş bir 
kamu veya özel eğitim kurumunda okumak için kayıtlı 
olduğunuzu kanıtlayan eğitim kurumundan alınan sertifika

 – En az 6 ay süreyle ödeme garantili ülke başına en az brüt 
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maaş tutarında finansal destek kanıtı
 – Yaşam alanının yasal mülkiyetinin kanıtı (orijinal ve kopya)
 – Tıbbi sertifika;
 – Ücretler.

 Romanya devlet bursundan yararlananlara ikamet izinleri, 
vergi ödemekten muaf olarak verilir.

 Okul veya üniversite durumunun tamamlanması ve bu 
amaçla çalışma kağıtlarının doğrulanabilmesi için geçici ikamet 
hakkı mezuniyet sonrası en fazla 6 aya kadar uzatılabilir.

 İlk verilen süre içinde mezun olamayan yabancılara, 
öğrenimlerini bir yıldan uzun olmayan bir süre için 
tamamlayabilmeleri için ikamet hakkının daha da uzatılması 
verilebilir.

• Bir Öğrenci Değişim Programına Katılıyorsanız:

 – Başvuru formu
 – Sınır geçiş belgesi (pasaport, seyahat belgesi vb.) orijinal ve 

kopyası
 – Eğitim kurumundan sertifika
 – Yabancının bir öğrenci değişim programına katıldığını 

gösteren belgeler, yasalara göre kurulmuş ve bu amaçla 
tanınan bir kurum tarafından yürütülür

 – Kuruluşun kanun kapsamında kurulduğunu ve tanındığını 
gösteren belgeler

 – Değişim öğrencilerini yürüten kuruluştan sertifika
 – Yaşam alanının yasal mülkiyetinin kanıtı (orijinal ve kopyası)
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2.2.1.4. Romanya'da öğrenim gören yabancılar için muafiyet 
durumları

• Romanya Devlet bursundan yararlananlar konsolosluk 
ücretlerinden , oturma izninin ödenmesinden muaftır ve 
finansal desteği kanıtlamak zorunda değildir.

• Etniği Romen olan yabancılar (Romanya vatandaşlığına sahip 
veya Romen vatandaşlığına sahip bir atası olan) finansal 
desteği kanıtlamak zorunda değildir.

• 95/2006 sayılı Sağlık Reformu Kanunu'na göre 26 yaşını 
doldurmuş ve geçici ikamet hakkının uzatılması için sosyal 
sağlık sigortasına ihtiyaç duyan yabancı uyruklu öğrenciler.

• Başlangıç döneminde mezun olamayan yabancılara, 
öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için, bir yıldan uzun 
olmayan bir süre için ikamet hakkının daha da uzatılması 
hakkı verilebilir.

2.2.1.5. Oturma İzni Uzatma

 İkamet izni, bir öncekinin sona ermesinden en az 30 gün 
önce yenilenir.

 İkamet hakkının uzatılması talebi, teslim tarihinden 
itibaren 30 gün içinde karara bağlanır. Daha fazla kontrol 
yapılması durumunda, başvurunun çözümü için son tarih 15 
günden fazla uzatılabilir.
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 İkamet hakkının uzatılmasına ilişkin başvurunun 
dayandığı bilgi veya belgelerin yetersiz veya eksik olması halinde, 
Göçmenlik Genel Müfettişliği talep edilen ek bilgileri başvuru 
sahibine bildirir ve bunların gönderilmesi için makul bir zaman 
sınırı belirler, ancak 30 günden fazla değildir. 

 (4) numaralı paragrafta öngörülen süre, Göçmenlik Genel 
Müfettişliği gerekli ek bilgi veya belgeleri alana kadar askıya alınır. 
Son başvuru tarihine kadar ek bilgi veya belge sağlanmadıysa 
başvuru reddedilebilir.

2.2.1.6. İkamet Izninin Feshi

• Öğrenci oturma izni başvurusunun reddedilmesi, iptali veya 
yenilenmemesi

• İkamet şartlarının yerine getirilmemesi.
• Eğitim sonu
• Öğrenci oturma izninin verilmesi dışında kullanılması.

2.2.1.7. Oturma İzni İçin Son Tarihler

• Oturma izni, bir öncekinin sona ermesinden en az 30 gün 
önce yenilenir.

• İkamet hakkının uzatılması talebi, teslim tarihinden itibaren 
30 gün içinde karara bağlanır. Daha fazla kontrol yapılması 
durumunda, başvurunun çözümü için son tarih 15 günden 
fazla uzatılabilir.

• İkamet hakkının uzatılmasına ilişkin başvurunun dayandığı 
bilgi veya belgelerin yetersiz veya eksik olması halinde, 
Göçmenlik Genel Müfettişliği talep edilen ek bilgileri başvuru 

sahibine bildirir ve bunların gönderilmesi için makul bir süre 
sınırı belirler, ancak 30 günden fazla değildir. Öngörülen süre, 
Göçmenlik Genel Müfettişliği gerekli ek bilgi veya belgeleri 
alana kadar askıya alınır. Son başvuru tarihine kadar ek bilgi 
veya belge sağlanmadıysa başvuru reddedilebilir.

 Çalışmaları için Romanya'ya giriş yapan yabancılar, toplam 
öğrenim süresine eşit bir süre için ikamet hakkının uzatılması için 
başvuruda bulunabilirler.

 Çalışmalar için geçici ikamet hakkı, çalışmaların 
tamamlandığını kanıtlayan belgelerin sunulmasıyla mezuniyet, 
iş arama ve istihdam veya iş açma formalitelerinden sonra 9 ay 
uzatılabilir.

2.2.1.8. Çalışma Profilini Değiştirme

 İlk çalışmalar için öngörülen kalış süresinin toplam 
uzunluğunun aşılması şartıyla, romanya'da öğrenim hakkı 
tanınan veya ikamet hakkını genişletmiş olan yabancılar, 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak profili veya mesleki yeterliliği 
değiştirebilirler.

 Çalışma profilini veya mesleki uzmanlığı değiştirerek, 
ilk çalışmalar için gereken toplam kalış süresi aşılırsa, çalışma 
amacıyla yeni bir uzun süreli vize gereklidir.

2.2.1.9. Hareketlilik Çalışmasında Kalmak Için Geçici Hak
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 – Başka bir AB Üye Devleti tarafından verilen geçerli çalışmalar 
için geçerli bir çalışma vizesine veya uzun süreli vizeye sahip 
yabancılar, aşağıdakiler durumunda vize şartı olmadan 
hareketlilik olarak bilinen Romanya topraklarına 360 güne 
kadar girebilir ve kalabilirler:

 – Bir yükseköğretim kurumunun avrupa birliği çerçevesindeki 
derslerine veya hareketlilik önlemlerini veya iki veya daha 
fazla yükseköğretim kurumu arasındaki bir anlaşmayı içeren 
çok taraflı programlara katılmak;

 – Yükseköğretim kurumu tarafından, yabancının faaliyetini 
gerçekleştirmek için yarıçapında olduğu Göçmenlik Genel 
Müfettişliği'nin bölge yapısına bir bildirim gönderilmiştir.

 Bildirim, derslerin başlamasından en az 30 gün önce 
iletilir ve en az aşağıdaki belgeleri içerir:
a) Sınır kapısı belgesinin geçerli bir kopyası;
b) birinci Üye Devlet tarafından verilen oturma izninin veya uzun 
süreli vizenin kopyası;
c) Çalışmaların hareketlilik önlemlerini içeren bir Avrupa Birliği 
veya çok taraflı program çerçevesinde veya iki veya daha 
fazla yükseköğretim kurumu arasında yapılan bir anlaşmaya 
dayanarak yürütüldüğünün kanıtı;
d) Akredite yükseköğretim kurumu tarafından verilen çalışmalara 
kabul mektubu;
e) Çalışmalara kabul kanıtlarında belirtilmemişse çalışmalara 
katılım için planlanan süre ve tarihlerin kanıtı;
f) Romen vatandaşlarının normalde sigortalı oldukları tüm riskler 
için öğrencinin sağlık sigortası olduğunun kanıtı;
g) Romanya'da kaldığı süre boyunca öğrencinin en az 6 ay süreyle 
ödemede garanti edilen asgari brüt ulusal maaş tutarında bakım 

araçlarına sahip olduğunun kanıtı;

A. (a) yabancının eyalet sınırını yasadışı olarak geçtiği veya 
geçmeye çalıştığı veya yabancıların istihdamına ilişkin 
düzenlemeleri ihlal ettiği tespit edilir.
b) Yabancının halk sağlığını tehlikeye atan bir hastalıktan muzdarip 
olduğu ve yetkili makamlarca belirlenen tıbbi tedavi önlemlerine 
tabi olmadığı tespit edilir. Geçici oturma izni alındıktan sonra 
hastalık ortaya çıkarsa, yabancının yetkili makamlarca belirlenen 
tıbbi tedavi önlemlerine tabi olmaması ve hastalığın yabancının 
hükümlerce kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmesini 
önlemek gibi bir durum olması halinde iptal kararı verilecektir.
c) yabancı Romanya devlet sınırını yasadışı olarak geçti veya 
geçmeye çalıştı.
d) yabancı, daha önce düzenlenen ülkeye giriş yasağı döneminde 
Romanya'ya girdi.
e) yabancı artık Acil Durum Yönetmeliği tarafından sağlanan giriş 
ve / veya kalış koşullarını yerine getirmez.
f) Vize ile belirlenen yabancının ikamet hakkı, vizelerin 
kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmelere veya normatif 
eylemlere dayanarak veya örneğin, oturma izni veya küçük bir 
sınır trafiği ile sona ermiş.
g) yabancının istenmeyen biri olduğu açıklandı.
B. Bildirim yukarıda belirtilen belgeleri içermez.
C. Öngörülen belgelerin geçerliliği sona ermiş.
D. Bildirim 30 gün içinde gönderilmemiş.

 Öğrenci hareketliliğine yönelik itirazlar, formüle edildikleri 
tarihten itibaren 5 gün içinde, ilk üye devletin yetkili makamlarına 
ve bildirimi gönderen ve Romanya topraklarındaki yükseköğretim 
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kurumunun derslerine katılımın yasaklanması etkisine sahip 
yükseköğretim kurumuna yazılı olarak iletilir.

2.2.1.10. Çalışmalar Sırasında İstihdam

 Çalışmalar için geçici ikamet hakkına sahip yabancılar, 
Romanya'da çalışma izni olmadan, günde en fazla 4 saat süren 
yarı zamanlı çalışma sözleşmesi ile istihdam edilebilir.

2.2.1.11. Oturma İzni Hakkında İrtibat Bilgileri ve İnternet 
Linkleri

Köstece Göç Bürosu Adresi:
IMMIGRATION BUREAU OF THE COUNTY CONSTANȚA
Adress   bd. Mamaia, nr. 102-104, Constanța

İkamet izni başvurusu için telefon numarası ve öğrencilerin 
arayabileceği bilgiler
Tel   0241-611364 int. 20308, 20306, 20307
Fax         0241-550909
Email      ct.igi@mai.gov.ro
Adres: Head Structure: police subcommissary Mircea LABEŞ
Audience: Perşembe,10:00-12:00

Öğrenciler için ikamet izni başvurusu web sitesi
• Genel link: http://igi.mai.gov.ro/en
• Köstence linki: http://igi.mai.gov.ro/en/contact/biroul-

pentru-imigr%C4%83ri-al-jude%C8%9Bului-constan%C8%9Ba

• Romence, İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya İtalyanca 
dillerinde verilen diplomalar için: https://edirect.e-
guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.
aspx?IdInregistrare=1178102&IdOperatiune=2

• Diğer yabancı dillerde verilen diplomalar için: https://edirect.e-
guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.
aspx?IdInregistrare=1178123&IdOperatiune=2

Online olarak gönderilen talepler için PCUe platformunda 
elektronik ortamda sertifika düzenlenme takibi: https://edirect.e-
guvernare.ro/User/Login.aspx?ReturnUrl=/Admin/Proceduri/
ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=1178102
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2.2.2. Sağlık Sigortası

 Romanya'da 18-26 yaş arası öğrenci olan ve herhangi 
bir işten gelir elde etmeyen gençler, 95/2006 sayılı Kanunun 
244. maddesine göre katkı payı ödemeden sağlık sigortasından 
yararlanmaktadır. Ancak, 18 ile 26 yaşları arasındaki gençlerin 
yurtdışında bir tür yüksek öğrenim görmesi halinde bu hüküm 
artık geçerli değildir. Avrupa Birliği'nin başka bir üye devletinin 
topraklarında ikamet edenler ve o ülkede bir eğitim şekline 
devam edenler için, ikamet ettikleri üye devletin mevzuatı 
uygulanacaktır.

 Ev sahibi ülke tarafından akredite edilmiş veya finanse 
edilmiş bir kamu veya özel eğitim kurumuna öğrenim veya 
eğitim kursları almak için kayıt yaptıranlar, o ülkede tam sağlık 
sigortasına sahip olmalıdır. Ayrıca, ev sahibi ülkenin sosyal yardım 
sistemine yük olmamak için yeterli kaynaklara sahip olduklarını 
kanıtlamaları gerekmektedir.

 Bu koşullar altında, çoğu yurt dışı eğitim programı, 
adayların tüm eğitim süresi boyunca bir öğrenci sağlık sigortası 
programına / sağlık yardımı planına katılmalarını gerektirir. 
Öncelikle, mevcut planınızın yurtdışındaki sağlık hizmetleri 
giderlerinizi karşılayıp karşılamadığını ayrıca sizi temel seyahatten 
daha fazlasını kapsayıp kapsamadığını kontrol etmeniz gerekir.

 Avrupa Sağlık Sigortası Kartı sağlık hizmeti hakkı sağlar, 
ancak AB Üye Devletleri, İsviçre veya Avrupa Ekonomik Alanı 
ülkelerinde ziyaretler veya geçici kalışlarla sınırlıdır. Bu nedenle, 
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı, eğitim, turizm, profesyonel veya 

aile nedenleriyle AB, AEA veya İsviçre'de geçici olarak (en fazla 
6 ay süreyle) bulunan kişilere yönelik tıbbi hizmetleri kapsar. 
Bir diğer önemli koşul ise hizmet sağlayıcı ile o ülkedeki sigorta 
sistemi arasında sözleşmeye dayalı bir ilişkinin bulunmasıdır.

 Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı (ISIC), basit bir tedaviyi 
kapsar, hastalıklar ve kazaların yanı sıra acil tahliye sigortası veya 
uzuv kaybı / kullanımı dahil olmak üzere hastalık ve kazalar için 
temel bir teminat seti sağlar.

 Diğer bir seçenek de, kolej / üniversite tarafından sunulan 
ve size yaklaşık 1.000 $ 'a mal olabilen, ancak çok sayıda riski 
kapsayabilen kolej sağlık sigortası planını seçmektir.

 Bireysel sigorta planı için bağımsız olarak da 
başvurabilirsiniz. Maliyet, ayda yaklaşık 50 EUR'dan başlar ve 
varış ülkesine ve dahil edilen incelemelere bağlıdır. Tıbbi tedavileri, 
hastaneye yatış masraflarını ve ayrıca olası bir ameliyatın 
masraflarını karşılamak için özel olarak uluslararası öğrencilerle 
çalışan sağlık sigortası sağlayıcılarını seçebilirsiniz:

• UluslararasıKültürel Sigorta Hizmetleri 
https://www.cultureinsurance.com/

• Uluslararası Öğrenci Koruması
https://intlstudentprotection.com/

• Dünya Göçebe Sigortası
https://www.worldnomads.com/travel-insurance/keep-in-
touch
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2.3. Burslar

2.3.1. Avrupa Kolej Bursu

 Bükreş ve Natolin'in (Varşova) akademik programları, 
öğrencilere çalışma alanlarının Avrupa boyutunda özel bir 
temel oluşturmanın yanı sıra tüm karmaşıklığıyla Avrupa'nın 
derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Program Eylül ayından 
Haziran ayının sonuna kadar bir yıl sürer ve her yarıyıldan sonra 
sözlü ve yazılı sınavlar ve yüksek lisans tezi teslimi ile sona erer.

Öğrenciler aşağıdaki programlara kayıt olabilirler:
• Transatlantik İlişkilerde Yüksek Lisans (MATA)
• Avrupa Siyasi ve Yönetişim Çalışmaları
• Avrupa Ekonomik Çalışmaları
• Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalar
• AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları
• Avrupa Hukuku (LLM)

 Burslar;

• Avrupa Komşuluk Politikasına (ENP) özel ilgi duyan AB Üye 
Devletleri adayları için
 – Üye Devlet başına bir/iki
 – Adaylar, çevrimiçi ortamda Avrupa Komşuluk Politikasına 

olan ilgilerini motive etmelidir.
 – ENP-EU burslarından yararlananların Bükreş’de Avrupa 

Komşuluk Politikası ile ilgili bir kurs/seminer izlemeleri ve 
Yüksek Lisans tezlerini Avrupa Komşuluk Politikası temasına 
odaklanan bir konu üzerine yazmaları gerekecektir.

• Gazetecilik ve medya geçmişi olan adaylar için;
 – Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalarda Yüksek Lisans için 

Natolin'de kalma ve eğitim masraflarının karşılanmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır.

 – AB, Batı Balkanlar veya Avrupa Komşuluk Politikası 
ülkelerinden kabul edilen öğrenci adayların medya ve 
gazeteciliğe açık bir ilgi / geçmişe sahip olmaları gerekir.

 – Burslar, merhum Profesör Bronisław GEREMEK onuruna 
Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilmektedir ve 
onun adını taşımaktadır.

 – Avrupa Tarihi ve Medeniyetine olan ilgilerini çevrimiçi 
başvurularında motivasyon ve konu ile ilgili bilgi ve 
birikimlerini anlatan bir mail atmaları gerekir.(en fazla 600 
kelime);

 – Avrupa çalışmaları ile tarihi çalışmaları birleştirmek isteyen 
Tarih mezunları için;

 – İlgili disiplinlerdeki (Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, 
Alan Çalışmaları, İlahiyat, Siyaset Bilimi, Coğrafya, Klasikler, 
Sanat Tarihi, Modern Diller ve Edebiyat) mezunlarının, 
disiplinler arası bir Avrupa bağlamında Tarih eğitimi almaları 
için düzenlenmektedir.

 – Yararlanıcıların, Yüksek Lisans tezlerini Avrupa tarihi ve/
veya Avrupa uygarlığı üzerine odaklanan bir konu üzerine 
yazmaları ve Avrupa Tarihi ve Medeniyeti ana dalına 
kaydolmaları gerekecektir.

https ://www.coleurope.eu/admission/scholarships/enp-
scholarships-Graduates-coming-eu-member-states-briges-campus-
and-natolin
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2.3.2. Romanya Bursları

 Bilgi https://eca.state.gov/fulbright/fulbright-programs 
ve https://studyinromania.gov.ro/look_for_scholarships web 
sitelerinden alınmıştır: 

 Romanya'da okumak için verilen tipik burslar:

• Romanya'daki eğitimler sırasında yeterli akademik sonuçlar 
için Milli Eğitim Bakanlığı (MEN) tarafından sunulan burslar;

• Romanya'nın henüz resmi işbirliği anlaşması imzalamadığı 
ülkelerden adaylar için Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan 
burslar;

• Romanya'nın ikili/çok taraflı hükümetler arası veya 
kültürlerarası anlaşmaları aracılığıyla sunulan burslar;

• Ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini teşvik etmek için 
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen burslar;

• Romanya üniversiteleri tarafından sunulan burslardır.
• Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dan gelen öğrencilerin 

Romanya'da eğitim görmeleri veya AÇA tarafından 
finanse edilen hareketlilikler/projeler aracılığıyla araştırma 
projelerinin parçası olmaları için burslar bulunmaktadır.

 Bağış Programı Ortakları:

• Ulusal Uluslararası Eğitim İşleri Ajansı (AIBA), Lihtenştayn;
• Norveç Yüksek Öğrenimde Uluslararası İşbirliği ve Kalite 

Geliştirme Ajansı (DIKU).

 Hedefler:

• Romanya'daki insan sermayesini ve bilgi tabanını geliştirmek;
• Romanya üniversiteleri ile üyeülkelerdeki üniversiteler 

arasında hareketlilik ve işbirliği projelerini geliştirmek.

 Çıktılar:

• Öğrencilerin/akademik personelin kişisel ve mesleki 
becerilerinin geliştirilmesi;

• HE sisteminin kalitesinin arttırılması;
• Öğrenciler için daha iyi istihdam perspektifleri;
• Üniversitenin uluslararasılaşması üzerinde olumlu bir etki;
• Öğretim yöntemlerinde ve müfredatta iyileştirmeler.

2.3.3. Fulbright ABD Öğrenci Programı

• İngilizce Öğretim Asistanı Ödülleri / Araştırma Ödülleri 
aracılığıyla yeni mezunlara, genç profesyonellere, lisansüstü 
adaylara veya sanatçılara Romanya'da öğretim veya 
araştırma yapma fırsatı sunar;

• Gelişmiş lisansüstü öğrenciler için bir avantaj ile tüm derece 
düzeylerinden (tüm disiplinlerden) adaylar yararlanabilir

• Burs süresi: 9 aydır.

2.3.4. Romanya Hükümeti Bursları

 “Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Kredi ve Burs Kurumu 
aracılığıyla, diğer devletler tarafından sağlanan ve aşağıdakiler 
için ikili/tek taraflı anlaşmalara dayalı olarak yurtdışında burslar/
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araştırmalar sunmaktadır:

 – Lisans / yüksek lisans / doktora çalışmaları;
 – Araştırma / uzmanlık stajları;
 – Yaz kursları.

 Romanya Hükümeti bursu almak isteyen yabancı 
öğrenciler, kendi ülkelerindeki Romanya Büyükelçiliği ile 
doğrudan iletişime geçmelidir.

 Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildikten sonra burs 
hakkında daha fazla bilgi almak için Uluslararası İşbirliği Merkezi 
ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 Önemli koşul, yararlanıcıların Rumence dilinde öğretilen 
bir akademik programı takip etmeleridir. Romen Dili Hazırlık Yılı, 
Romanya Hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

 Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen yabancı 
uyruklu vatandaşlar için Romanya Devleti tarafından Dışişleri 
Bakanlığı aracılığıyla sunulan lisans, yüksek lisans ve doktora 
bursları vardır.

 – Alanların değerlendirmesi Dışişleri Bakanlığı (MFA) ve 
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (MER) tarafından yapılır.

 – Romanya Hükümeti tarafından lisans ve yüksek lisans 
çalışmaları için verilen burslardan yararlananlar sadece 
Rumence eğitim alırlar. İstisna sadece doktora eğitimi 
içindir. Burs; yararlanıcıları, Romence veya doktora okulu 
tarafından belirlenen bir yabancı dilde eğitim almayı tercih 

edebilirler. Romen Dili Hazırlık Yılı da Romanya Hükümeti 
tarafından finanse edilmektedir.

 MEN'ler tarafından 62/12 sayılı Hükümet Kararı'na 
istinaden verilen burslar288/1993, Romanya'da diğer 
ülkelerden gelen vatandaşların okullaşmasına ilişkin, daha sonra 
yapılan değişikliklerle ve No. 1/2011, müteakip değişiklikler 
ve tamamlamalar ile, Romanya'da devlet tarafından akredite 
edilmiş bir yükseköğretim kurumunda en az bir yıllık eğitimini 
(hazırlık yılı dışında) tamamlamış ve en az 8.00 not ortalaması 
elde etmiş yabancı uyruklu (son sınıfta olanlar hariç) öğrenciler, 
akredite devlet üniversitelerinden en az 8.00 genel ortalama 
elde eden ulusal mezunları kapsar.

• Üniversite Çalışmaları için Orta Avrupa Değişim Programı 
(CEEPUS):

 – Milli Eğitim Bakanlığı, CEEPUS Ulusal Ofisi aracılığıyla, 
öğretim/öğrenim stajı için Romanya üniversitelerine gelen 
öğretmenler ve öğrenciler için her yıl burs vermektedir,

 – Hareketliliğin ev sahibi ülke tarafından verilen öğretmen ve 
öğrencilerin hareketliliğini finanse eder;

 – Lisans eğitimi için burs miktarı ayda yaklaşık 120 Euro'dur;
 – Yüksek lisans / doktora / doktora sonrası çalışmalar için 

burs miktarı ayda yaklaşık 150 Euro'dur;
 – Öğretmenler için burs farklı şekilde verilir: asistanlar için 

330 avro, öğretim görevlileri için 360 avro, doçentler için 
390 avro ve profesörler için 590 avrodur.

 – Kurs süresine bağlı olarak dil kursları ve yoğun kurslar için 
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burslar şunları sunar;
 – Üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama;
 – Çalışma/araştırma programıyla ilgili laboratuvar giderleri;
 – Yasaya göre tıbbi hizmetlerle ilgili harcamalar.”

Bilgiler şu web sitelerinden alınmıştır:

https://roburse.ro/
https://www.mae.ro/node/10250
https://www.edu.ro/studenti%20non%20ue
http:// www.ceepus.info/

2.3.5. Erasmus Plus Programı

 Mesleki Eğitim ve Öğretim Alanında Ulusal Topluluk 
Programları Ajansı (ANPCDEFP) ile işbirliği içinde üniversiteler 
tarafından yürütülmektedir.

 Erasmus Plus, Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik 
ve spor alanlarındaki bursların verildiği programdır:

• Eğitim hareketlilikleri:
 – Program ülkelerindeki bir şirkette 2 ila 12 aylık bir 

uygulamalı eğitim dönemi için mali destek sağlar
 – Varış ülkesine bağlı olarak, staj hareketliliği hibesinin 

miktarı 670 Avro ile 720 Avro arasındadır.

• Öğrenim hareketliliği:
 – Bir ortak üniversitede 3 ila 12 aylık bir süre için yurtdışında 

eğitim hareketliliği için finansal destek sunar.

 – Varış ülkesine bağlı olarak, öğrenim hareketliliği hibesinin 
miktarı 470 Avro ile 520 Avro arasındadır.

 Programa katılan ülkeler:

 Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri: Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs, Hırvatistan, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, 
İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, 
Macaristan

 AB dışındaki ülkeler: İzlanda, Lihtenştayn, Birleşik Krallık, 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan, Türkiye

2.3.6. Babeş-Bolyaı Üniversitesi (UBB) - Uluslararası Gelişmiş 
Burslar

 Hedefler: Mükemmellik odaklı burslar verenBabeş-
Bolyai Üniversitesi Akademik Bilim Okulları içindeki araştırmanın 
etkisini artırmayı amaçlar.

 Yurtdışından prestijli uluslararası araştırmacılar için, 
Babeş-Bolyai Üniversitesi'nden araştırmacılarla işbirliği içinde 
bilimsel makaleler yürütmek için disiplinler arası araştırma 
projelerinin ve konularının geliştirilmesine katkıda bulunmak için 
burslar dağıtmaktadır (6 ay boyunca UBB'ye bağlı).
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 Araştırmacılar, önerilen araştırma konuları aracılığıyla 
UBB'nin araştırma birimlerinde disiplinler arası ve çoklu 
araştırma projelerinin ve temalarının geliştirilmesine önemli bir 
katkı sağlamalıdır.

 Seyahat, konaklama, günlük ödenek vb. kapsayan 7500 
RON için mali destek vermektedir.

 Başvuru dosyası aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

• Europass CV, 
• İlgili akademik katkıların listesi (en fazla 10 yayın), 
• Uluslararası İleri Düzey Burs projesi (en fazla 3 sayfa, 

araştırma kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
açıklaması ile birlikte), 

• UBB araştırma biriminden adaylık belgesi gereklidir.

Not: Seçim, CS-UBB Operatif Koleji tarafından yapılacaktır.

2.3.7. UPB Mükemmellik Burs Programı

 Adaylar: AB üyesi olmayan ülkelerden ve Avrupa 
Ekonomik Alanının parçası olmayan devletlerden ve Helvetic 
Konfederasyonundan lisans ve yüksek lisans çalışmaları için 
kabul edilen uluslararası öğrencileri kapsar.

 Her iki ülkenin diplomatik misyonları ve büyükelçilikleri ile 
yapılan işbirliği anlaşmalarına göre, adayların menşe ülkelerinden 
Eğitim Bakanlıklarının desteğiyle Romanya topraklarındaki 

büyükelçilikler aracılığıyla seçim yapılır.

 Yıllık burs sayısı Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 
belirlenir ve yıllık burs sayısı Yönetim Kurulu'nun onayından 
sonra belirlenir.
 Kabul koşulları: UPB'ye özgü Metodolojide yer alan genel 
gereksinimlerin karşılanması, adayın özel eğitim performansları, 
gönüllülük ve ders dışı etkinliklere katılım, minimum 8 bakalorya 
sınavı/dengi için gereklidir. Adayların başvuru tarihine kadar 35 
yaşından büyük olmaması ve kabul talebinde bulundukları alanla 
ilgili disiplinleri lise döneminde kazanmış olmaları gerekmektedir. 
Adaylar, Romanya vatandaşı olmayan (Romanya'da herhangi 
bir koruma talebinde bulunmamış/almamışlar, Romanya 
topraklarında kalışları resmi olarak tanınan vatansız olmayanlar, 
Romanya vatandaşı olmayanlar) diplomatik kanallardan yetkili 
ortaklar tarafından aday gösterilmelidir).

2.3.8. Burs Şartları

 Bilgiler http://international.ulbsibiu.ro/ adlı web 
sitesinden alınmıştır.

 “Burs gereksinimleri kurumun düzenlemelerine bağlıdır 
ve önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

 Uygun olmak için adayın:
• Teslim metodolojisine uymak;
• Eksiksiz bir dosya gönderimi gereklidir (gerekli tüm belgeler);
• Son teslim tarihine uyulması gerekir,
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• Çalışma belgelerinin kendi ülkesindeki akredite/tanınmış 
eğitim kurumları tarafından verildiğinden emin olun.

 Gönderim dosyası şunları içerebilir:
• Ev sahibi kurumdan alınan kabul mektubu;
• Çalışmaların her yılı için kayıtların dökümü;
• Tamamlanan çalışmaları ve akademik sonuçları onaylayan 

diplomalar;
• Bilimsel makalelerin listesi;
• Özel yayınlar;
• Üniversite öğretmenlerinden veya alandaki uzmanlardan 

gelen raporlar, öneriler;
• Dil yeterlilik sertifikaları;
• Mali duruma ilişkin belgeler;
• Pasaport kopyası;
• Doğum belgesinin yasallaştırılmış kopyası;
• Romanya'daki oturma izninin kopyası.”

2.3.9. Bursun İptali ve Durdurulması

 Bilgiler https://www.edu.ro/studenti%20non%20ue ve 
http://www.economie.gov.ro/ adlı web sitelerinden alınmıştır.

 “Başvuru sahipleri, ev sahibi kurum tarafından belirlenen 
koşullara (ev sahibi ülkenin ulusal kanunu ve öğrenim gördükleri 
eğitim kurumunun yönetmelikleri) uymak zorundadır.

 Yabancı vatandaşların aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

• Burs verme metodolojisi hükümlerine uymak;
• Faaliyet gösterdiği eğitim kurumunun iç düzenlemelerine 

uymak;
• Romanya Anayasasına ve Romanya devletinin kanunlarına 

saygı göstermek;
• Üniversiteye kayıt sırasında seçimin yapıldığı belgeleri 

sunmak.
• Yararlanıcı, bursunu belirli şart ve koşullarda (belirli bir kurs 

programına kayıt olma zorunluluğunu belirten burslar, ikamet 
değişikliği veya minimum akademik sonuçlar vb.) kaybetme 
ihtimali ile karşı karşıyadır.

• Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı'nın 6698 sayılı 
Hükümet Kararı ile verdiği burslar için; 288/1993:

• Tekrarı halinde, tüm eğitim-öğretim devrelerindeki 
öğrencilerin bursları, tekrarlanan öğretim yılı için kesilir. 
Tekrarlanan yılın terfisinden sonra bir sonraki öğretim 
yılında burslarını geri alabileceklerdir. Bursun askıya alınması 
sırasında, yıl boyunca ara veren öğrenciler, öğrenim ücretini 
ve konaklama masraflarını karşılayacaktır.

• Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6698 sayılı Hükümet Kararı ile 
verdiği burslar için; 288/1993, Romanya'da diğer ülkelerden 
gelen vatandaşların okullaşmasına ilişkin, daha sonra yapılan 
değişikliklerle ve No. 1/2011, müteakip değişiklikler ve 
tamamlamalar ile:

 Akademik yıl sonunda 60 krediye ulaşamayan öğrenim 
bursundan yararlanan kişi, Romanya devletinin burslu niteliğini 
kaybeder. Aksi takdirde döviz bazında ücret karşılığı ileri 
çalışmalar yapılabilir.”
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2.4. Romanya'daki Üniversiteler

2.4.1. Romanya'nın Başlıca Üniversiteleri

• “Alexandru Ioan Cuza” University of  Iaşi
• “Babeş-Bolyai” Unıversıty (Ubb) In Cluj-Napoca
• Bucharest University Of  Economic Studies
• “Lucian Blaga” Unıversıty Of Sıbıu
• “Ovidius” University Of Constanta
• University Of Medicine And Pharmacy “Carol Davila” 

Bucharest
• West University Of Timişoara

2.4.2. Prestijli Uluslararası Sıralamalarda Romen Üniversiteleri

• Webometrics – Ranking Web of Universities:
https://www.webometrics.info/en

• World’sUniversitieswith Real ImpactRanking (WURI) 2021:
https://www.wuri.world/wuri-ranking-2021

• Times HigherEducation World UniversityRankings 2022:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/
sort_order/asc/cols/stats

2.5. Mezuniyet İşlemleri

2.5.1. Lisans Çalışmaları

• EQF / CEC'nin 6. seviyesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin 
OF'si ile tamamlanır.

• Lisans veya diploma sınavı (mühendislik bilimleri alanında)

2.5.2. Yüksek Lisans Çalışmaları

• EQF / CEC'nin 7. seviyesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ile 
tamamlanır.

• Tez ve tezinin savunması ile mezuniyet işlemleri sağlanır

2.5.3. Doktora Çalışmaları

 Doktora programları, doktora tezlerinin doktora 
komisyonu önünde kamu savunması tarafından sonlandırılır. 
Doktora öğrencisi bilimsel araştırma programında belirtilen 
tüm şartları yerine getirmişse ve doktora tezi üzerindeki 
değerlendirmeler Mükemmel, Çok İyi, İyi veya Tatmin Edici 
ödülüne izin veriyorsa, doktora komitesi doktora verilmesini 
önerir, bu öneri CNATDCU'yadoğrulama için sunulacaktır.

 CNATDCU, Doktora değerlendirmesinin ardından. öğrenci 
dosyası, doktora unvanının verilmesini veya verilmemesini 
Eğitim Bakanına önerir. Doktora tezinin onaylanmasından sonra 
bakanın emriyle doktor unvanı verilir.
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 Örneğin, Köstence'deki “Ovidius” Üniversitesi'nde, 
6698 sayılı Eğitim Yasasına dayalı olarak düzenlenen eğitim 
programlarının mezunları için çalışmaların tamamlanması. 
84/1995, müteakip değişiklikler ve tamamlamalarla yeniden 
yayınlanmıştır ve mezuniyet şu şartlar ile gerçekleşir;

• Uzun süreli üniversite eğitiminde yapılan çalışmalar için bir 
lisans derecesi veya diploma sınavı ile;

• Kısa süreli üniversite eğitimi için bitirme sınavı ile.

 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen lisans çalışmaları 
mezunları için 288/2004'te üniversite çalışmalarının 
organizasyonu  hakkında, müteakip değişiklikler ve 
tamamlamalar;

• Lisans üniversite çalışmaları bir lisans sınavı veya mühendislik 
alanında lisans derecesi için bir diploma sınavı ile sona erer;

• Yüksek lisans çalışmaları bir tez sınavı ile sona erer.

 Daha yüksek tıp ve eczacılık çalışmaları için, lisans 
sınavının ilk sınavı ulusal bir bileşenden ve uygun olduğunda özel 
bir bileşenden oluşur. Ulusal bileşen yazılı bir sınavdan oluşur.

 Lisans / diploma sınavı, her fakülte için final sınavına 
ilişkin metodolojiye bağlı olarak 2 testten oluşur:

• Test 1: temel ve uzmanlık bilgisinin değerlendirilmesi (yazılı, 
sözlü sınav veya uygulamalı sınav);

• Test 2: Lisans tezi/diploma projesinin sunumu ve 
desteklenmesi.

 Tez sınavı tek bir testten oluşur: tezin sunumu ve 
savunması.

https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-
regulamentele-universitatii
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2.6. Denklik

2.6.1. Denklik ve Tanıma

 Akreditasyon: Belirli bir alanda önceden belirlenmiş 
akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı 
ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını 
ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir

 Tanıma: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu 
kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili 
olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesini 
ifade eder.

 Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı 
yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan 
ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim 
düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans 
diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini ifade eder. Denklik 
işlemi “Diploma Denklik Belgesi” ile kanıtlanır.

 Diploma Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın 
yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer 
olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

2.6.2. Gerekli Dökümanlar

a. Başvuru formu;
b. Ortaokulu bitirme belgesi (lise diploması/sertifika):

 – Çalışma belgesi Romence, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
İtalyanca dillerinde düzenlenmişse kopya

 – Diğer dillerde düzenlenen belgeler için Rumence dilinde 
kopya ve tasdikli tercüme (belge aslından)

c. Dersler ve alınan notlar/puanlarla birlikte yurtdışında 
tamamlanan lisenin son 2 yılına ait bitirme belgesi:

 – Çalışma belgesi Romence, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
İtalyanca dillerinde düzenlenmişse kopya

 – Diğer dillerde düzenlenen belgeler için Rumence dilinde 
kopya ve tasdikli tercüme (belge aslından)

d. Gerekirse Diğer Belgeler
 – Örnek: İspanya'dan Pruebas de Aptitud para el Acceso a 

la Universidad, calificaciónApto; vb. - İngilizce, Fransızca, 
İspanyolca, İtalyanca olarak düzenlenmiş belgeler hariç, 
Rumence kopyası ve onaylı tercümesi

 – Örnek: Yabancı uyruklular, Romanya vatandaşlarının 
aile üyeleri, geçici oturma iznine sahip olanlar, yasaya 
göre Romanya vatandaşları ile eşit muameleden 
yararlanmak için iş sözleşmesi veya işsiz olarak kayıt 
kanıtı sunmalıdır. Çalışma kaydı için gerekli prosedürler 
izlenmelidir(Romanya'daki Yabancılar Rejimi hakkında OUG 
no. 194/2002, yeniden yayınlanmıştır, madde 80 paragraf 
(3), alt kısım B) ve c)) .

e. Kimlik belgesi – kopyası
 – Pasaport / kimlik kartı
 – Yasal isim değişikliğinin kanıtı, varsa, belgeler için Romence 

/ İngilizce / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca kopyaları ve 
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diğer diller için Romence onaylı tercümesi

f. Değerlendirme ücreti ödeme belgesi - 100 lei
 
 Ücret, CNRED Veznesinde (Pazartesi-Perşembe, 9:00-
12:00, 13:00-15:00 saatleri arasında) lei olarak veya aşağıdaki 
hesabı gösteren Ödeme Talimatı / Posta Talimatı / Banka havalesi 
yoluyla ödenebilir:

Yararlanıcı: Eğitim Bakanlığı
Vergi Kayıt Numarası: 13729380
Banka: Bükreş Belediyesi Hazine ve Kamu Muhasebesi Faaliyeti 
- ATCPMB
IBAN Kodu: RO86TREZ70020E330500XXXX
SWIFT Kodu: TREZROBU
BIC Kodu: TREZ

 Yurt dışından ödeme, aşağıdaki hesaptan banka havalesi 
yoluyla Euro cinsinden yapılabilir:

Yararlanıcı: Eğitim Bakanlığı
Vergi Kayıt Numarası: 13729380
Banka: Romanya Ticaret Bankası - BCR, şube Sala Palatului
IBAN Kodu: RO35RNCB0080005630300077
SWIFT Kodu: RNCBROBU
BIC Kodu: RNCB

 Ücret, ödemenin yapıldığı günkü Romanya Ulusal Bankası 
resmi döviz kuruna göre hesaplanacaktır.

 Önemli Bilgi: Ödeme belgesinde hak sahibinin ve 
işverenin adı (varsa) ile birlikte IBAN numarası belirtilmelidir!

2.6.2. Notlar ve Denklik Tablosu

 Milli Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı No. 
3223/08.02.2012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
118/08.02.2012.
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2.6.3. Romanya Vatandaşları için Denklik Süreci

 Başvuru Süreci;

• Online olarak,  Romence, İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya 
İtalyanca dillerinde verilen diplomalar için Elektronik Tek 
İletişim Noktası aracılığıyla,

• Üniversitede diğer yabancı dillerde verilen diplomalar için 
Elektronik Tek İletişim Noktası aracılığıyla online olarak,

• Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bürosu e posta veya ekspres 
kurye aracılığıyla,

 Genel Çalışma Saatleri: Pazartesi-Perşembe 09:00-
11:00, 14:00-16:00; Cuma 09:00-11:00

 Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bürosu Adres

 12 SpiruHaret caddesi, oda 1, Bölge 1, 010176, Bükreş

 İletişim Detayları

• Gabriela LEȚCAI, Counselor
• E-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro
• Phone: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13
• Florin Alexandru GRIGORE, Counselor
• E-mail: florin.grigore@edu.gov.ro
• Phone: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13           
• https://www.cnred.edu.ro/en/recognit ion-studies-

european-citizens-admission-undergraduate-studies-in-
Romania

2.6.4. Romanya'daki Yabancılar için Denklik Süreci

 Başvuru Süreci;

• Online olarak, Romence, İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya 
İtalyanca dillerinde verilen diplomalar için Elektronik Tek 
İletişim Noktası aracılığıyla,

• Üniversitede diğer yabancı dillerde verilen diplomalar için 
Elektronik Tek İletişim Noktası aracılığıyla online olarak,

• Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bürosu e posta veya ekspres 
kurye aracılığıyla,

 Genel Çalışma Saatleri: Pazartesi-Perşembe 09:00-
11:00, 14:00-16:00; Cuma 09:00-11:00

Milli Eğitim Bakanlığı Kayıt Bürosu Adres: 12 SpiruHaret caddesi, 
oda 1, Bölge 1, 010176, Bükreş

2.6.5. Öğrenci Belgelerinin Onaylanması

a. Moldova'dan alınan diplomalar için herhangi bir doğrulama 
şekline gerek yoktur.

 2008'den önce verilmiş diplomalara (ve 2008'den sonra 
verilmiş ve çevrimiçi olarak doğrulanamayan diplomalara), 
orijinal olarak sunulması gereken Moldova Eğitim Bakanlığı'ndan 
bir Orijinallik Sertifikası eşlik edecektir.

b. Diplomaları veren ülkelerdeki yetkili makamlarca düzenlenmiş 
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Lahey Apostil'ine taraf ülkelerden diplomalar için Lahey Apostil 
istenir. Şu ülkelerden alınan diplomalar için Lahey Apositil’i 
gereklidir; İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz ve Kıbrıs, diğer 
AB ülkeleri iste bundan muaf tutulmaktadır.

c. Lahey Apostil Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerde 
düzenlenen diplomalar, düzenleyen ülkelerdeki yetkili makamlar 
tarafından tasdik edilerek veya bir tasdik belgesi ile birlikte 
verilecektir;

 Yasallaştırma/Onaylama, düzenleyen ülkenin Dışişleri 
Bakanlığı, düzenleyen ülkedeki Romanya Büyükelçiliği/
Konsolosluğu ve Romanya Dışişleri Bakanlığı veya kartı veren 
ülkedeki Dışişleri Bakanlığı, kartı veren ülkenin Büyükelçiliği 
tarafından yapılır. /Romanya Konsolosluk Ofisi ve Romanya 
Dışişleri Bakanlığı; Romanya'nın diplomatik temsilciliği olmayan 
ülkeler veya Romanya'da diplomatik temsilciliği olmayan ülkeler 
için çalışma belgeleri, düzenleyen ülkenin Eğitim Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanır;

 Yasallaştırma/Onaylama muafiyetine, Romanya'nın 
taraf olduğu uluslararası bir anlaşmanın kanunları uyarınca veya 
karşılıklılık esasına göre izin verilmektedir.

İletişim Bilgileri

Gabriela LEȚCAI, Counselor
E-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro
Phone: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13
Florin Alexandru GRIGORE, Counselor

E-mail: florin.grigore@edu.gov.ro
Phone: 021 405 63 43, Fax: 021 313 10 13           
https://www.cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-
citizens-admission-undergraduate-studies-in-Romania

2.6.6. Öğrenci Belgelerinin Doğrulanmasının Talep Edildiği 
Ülkelerin Listesi
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2.7. Yurt Dışındaki Romanyalı Öğrenciler

2.7.1. Burslar

 2.7.1.1. Avrupa Kolej Bursu

 Bükreş ve Natolin'in (Varşova) akademik programları, 
öğrencilere çalışma alanlarının Avrupa boyutunda özel bir 
temel oluşturmanın yanı sıra tüm karmaşıklığıyla Avrupa'nın 
derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Program Eylül ayından 
Haziran ayının sonuna kadar bir yıl sürer ve her yarıyıldan sonra 
sözlü ve yazılı sınavlar ve yüksek lisans tezi teslimi ile sona erer.
Öğrenciler aşağıdaki programlara kayıt olabilirler;

• Transatlantik İlişkilerde Yüksek Lisans (MATA)
• Avrupa Siyasi ve Yönetişim Çalışmaları
• Avrupa Ekonomik Çalışmaları
• Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalar
• AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları
• Avrupa Hukuku (LLM)

Burslar;

• Avrupa Komşuluk Politikasına (ENP) dahil AB Üye 
Devletleri adayları için;
- Adaylar, çevrimiçi ortamda Avrupa Komşuluk Politikasına olan 
ilgilerini motive etmelidir.
- ENP-EU burslarından yararlananların Bükreş’de Avrupa 
Komşuluk Politikası ile ilgili bir kurs/seminer izlemeleri ve Yüksek 
Lisans tezlerini Avrupa Komşuluk Politikası temasına odaklanan 
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bir konu üzerine yazmaları gerekecektir.

• Gazetecilik ve medya geçmişi olan adaylar için;
- Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalarda Yüksek Lisans için 
Natolin'de kalma ve eğitim masraflarının karşılanmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır.
- AB, Batı Balkanlar veya Avrupa Komşuluk Politikası ülkelerinden 
kabul edilen öğrenci adayların medya ve gazeteciliğe açık bir ilgi / 
geçmişe sahip olmaları gerekir.
- Burslar, merhum Profesör Bronisław GEREMEK onuruna 
Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilmektedir ve onun 
adını taşımaktadır.
- Avrupa Tarihi ve Medeniyetine olan ilgilerini çevrimiçi 
başvurularında motivasyon ve konu ile ilgili bilgi ve birikimlerini 
anlatan bir mail atmaları gerekir.(en fazla 600 kelime);
- Avrupa çalışmaları ile tarihi çalışmaları birleştirmek isteyen 
Tarih mezunları için;
- İlgili disiplinlerdeki (Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Alan 
Çalışmaları, İlahiyat, Siyaset Bilimi, Coğrafya, Klasikler, Sanat 
Tarihi, Modern Diller ve Edebiyat) mezunlarının, disiplinler arası bir 
Avrupa bağlamında Tarih eğitimi almaları için düzenlenmektedir.
-Yararlanıcıların, Yüksek Lisans tezlerini Avrupa tarihi ve/veya 
Avrupa uygarlığı üzerine odaklanan bir konu üzerine yazmaları ve 
Avrupa Tarihi ve Medeniyeti ana dalına kaydolmaları gerekecektir.
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/enp-
scholarships-Graduates-coming-eu-member-states-briges-
campus-and-natolin

 

2.7.1.2. Romen Öğrenciler İçin Yabancı Devlet Bursları

 Devlet burslarının ana avantajı, her zaman tam olarak 
finanse edilmeleridir ancak zorluk, bu destek biçimlerinin 
muazzam rekabet gücüdür. Bu burslara giderek daha fazla 
ilgi gösterilmesi, farklı eyaletlerin hükümetinin, o eyalette her 
düzeyde (lisans, yüksek lisans veya doktora) ücretsiz olarak 
başvuran ve okuyan uluslararası öğrenciler için burslara ayrılmış 
fonlar yaratması cesaret vericidir. Son derece rekabetçi süreç göz 
önüne alındığında, devlet burslarına başvururken birkaç önemli 
adımı izlemeniz gerekir;

• Burslar konusunda kapsamlı bir araştırma yapmak, 
üniversitelerin ofisleri, akademik danışmanlar ve profesörler ile 
iletişime geçmek
• Daha fazla fırsat isteyin - ne kadar çok başvurursanız, 
başarı şansınız o kadar artar
• Erken başvuru - Bazı durumlarda, yeterli sayıda başvuru 
sahibi kaydedildiğinde, başvuruların teslimi son tarihten önce 
bile kesintiye uğrar
• Başvuru sürecinde çok önemli bir belge olan tavsiye 
mektubunun yanınızda olduğundan emin olun
• Akademik Başarılar - Burs başvurusunda bulunmadan 
önce iyi sonuçlar aldığınızdan emin olun, çünkü önemli bir kriter, 
üstün akademik potansiyele sahip öğrencileri ödüllendirmektir.
Yurt dışında eğitim için devlet burslarına örnekler;
• DAAD Bursları
• Fulbright Öğrenci Programı
• Commonwealth Burs Programı
• Japon hükümeti bursları
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• Çin Hükümeti Ödül Bursu
• Avustralya Burs Ödülü
• Yeni Zelanda Hükümeti Geliştirme Bursu

 
2.7.1.3. Diğer Burslar

ULUSLARARASI BURSLAR

“İkili Anlaşma” bursu, Romanya protokolleri / anlaşmaları 
temelinde veya tek taraflı tekliflerden kurulur ve iki taraflı bir 
finansman sunar;
• Kabul eden devlet tarafından - öğrenim, konaklama ve 
yemek masraflarını, aylık ödenek, ulaşım, sağlık sigortası vb. 
masrafları karşılayabilen burs.
• Romanya devleti tarafından - Bükreş'ten varış ve dönüş 
yerine uluslararası ulaşım sağlayan 3 aydan daha uzun süreler 
için yapılan stajlar ve miktarı yabancı para biriminde aylık ek 
ödeme durumunda, Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanır.
Burs yarışmasının aşamaları;
Aşama 1: Başvuru dosyalarının idari değerlendirmesi
Aşama 2: Katılımcıların akademik değerlendirmesi - uygun 
görülen adayların dosyalarının değerlendirilmesi ve mülakatlar
Aşama 3: Kredi ve Burs Kurumu Yönetim Kurulu veya ortak 
komisyonlar tarafından aday gösterilerek adayların seçimi. 
Adaylar, talep edilen bursdan ancak ev sahibi ülkenin yetkili 
makamlarından kesin kabul aldıktan sonra ve Eğitim Bakanlığı 
tarafından nominal bir seyahat emri imzalandıktan sonra 
yararlanırlar.

İKİLİ ANLAŞMA YARIŞMALARI 2022-2023

ERMENİSTAN
• Yükseköğrenim için 8 tam burs (3 lisans bursu, 4 yüksek 
lisans bursu, 1 doktora bursu) - Ermeni dilinde çalışmalar. 
Öğrenim dilini bilmeyen burslardan yararlananlar, asıl akademik 
çalışmalardan önce dil hazırlık yılına kaydedilecekler.
• 30 ay - 3-10 ay / kişi dönemlerine bölünebilen uzmanlık 
stajları için burs. Uzmanlık stajları için burs ayları, yabancı dilde 
öğretilen eğitim programları için de verilebilir.
• Tarafların maddi imkanlarına göre dil, edebiyat, kültür ve 
medeniyet yaz kurslarına katılım için 3 burs verilir.

AZERBAYCAN
• Üniversite / lisansüstü eğitim için 3 tam burs; ev sahibi 
ülkenin dilini bilmeyen katılımcılar ücretsiz olarak dil hazırlık 
kurslarına kaydolacak.
• 2 doktora bursu; ev sahibi ülkenin dilini bilmeyenler 
ücretsiz dil eğitim kurslarına kaydolacak.
• 3-9 aylık bir süreye bölünebilen bilimsel uzmanlık stajları 
için 30 aylık burs / kişi; çalışmalara kayıt, ev sahibi devletin 
dilini veya uluslararası dolaşımdaki bir dili bilme ihtiyacına göre 
belirlenir: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça.

BULGARİSTAN
• 5 lisans bursu, 5 yüksek lisans bursu ve 5 doktora bursu,
• Lisansüstü veya üniversite uzmanlık stajları için 2 ila 9 ay 
arasında değişen 20 aylık burs,
• Romanya'da Bulgar dili ve edebiyatının uzmanlık 
alanlarından öğrencilere ve filologlara adanmış dil, edebiyat ve 
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medeniyet kurslarında 10'a kadar katılımcı kabul edilir.

ÇEK CUMHURİYETİ
• Devlet yükseköğretim kurumlarının öğrenci, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerine en az 27 ay süreli burs,  minimum 2 ay 
ve maksimum 9 ay,
• Çekçe / İngilizce veya Fransızca bilgisi ile şartlandırılmış 
Slav çalışmaları yaz kursları için 4 kişilik kontenjan.

ÜRDÜN
• 3 lisans bursu, 2 yüksek lisans bursu ve 2 doktora bursu,
• Varsa, ev sahibi ülkenin dilini öğrenmek için hazırlık yılı,
• Sağlık alanında.

NİJERYA
• Yükseköğretim kurumları ve teknik profile sahip 
kurumlarda tam üniversite çalışmaları için 5 burs kontenjanı 
vardır.

POLONYA
• Çalışmaları veya diğer eğitim biçimlerini yürütmek için 
öğrenci ve doktora öğrencilerinin değişimi için maksimum 20 
aylık burs / yıl,
• Araştırma stajları için üniversite öğretmenlerinin değişimi, 
min. 1 ay, yıllık 10 aylık burs limiti dahilinde.

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ 
• Tam veya kısmi üniversite çalışmaları için 2 burs,
• uzmanlık için 20 aya kadar burs, lisansüstü eğitim ve 
doktora bursu için en fazla 9 ay ve en az  3 ay.

SLOVAKYA
• Katılımcı ev sahibi ülkenin dilini veya İngilizceyi biliyorsa, 
5 ila 10 aylık sürelere bölünmüş 25 aya kadar yarı zamanlı burs
• Doktora öğrencileri ve üniversite öğretmenleri için 
uzmanlık ve çalışma stajları için 20 aya kadar burs / yıl (3 ila 10 
aylık sürelere bölünmüş, uluslararası bir dil veya ev sahibi ülkenin 
dili bilgisine göre şartlandırılmış)
• Öğrencilere ve öğretmenlere dil, edebiyat ve medeniyet 
yaz kurslarına katılmaları için 5 burs.

TÜRKMENİSTAN
• Bir dil hazırlık yılından yararlanma imkanı ile lisans ve 
yüksek lisans çalışmaları için 30 burs
• Bir dil hazırlık yılından yararlanma imkanı ile 2 doktora 
bursu
• Her biri bir aya kadar, öğretmenler için uzmanlık kurslarıyla 
ilgili 3 burs (uluslararası bir dil veya ev sahibi ülkenin dili bilgisine 
bağlı olarak)
• Her biri 3 aya kadar, öğrenciler için uzmanlık kurslarıyla 
ilgili 3 burs (uluslararası bir dil veya ev sahibi ülkenin dili bilgisine 
bağlı olarak)
• Yükseköğretim kurumları bünyesinde düzenlenen dil, 
edebiyat ve medeniyet yaz kurslarında 2 kişilik kontenjan.
https://roburse.ro/burse-de-studii/bursa-acord-bilateral/
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2.7.2. Lisans Yatay Geçiş

 Akademik hareketlilik, öğrencilerin devredilebilir 
kredilerini yasal şartlar altında yurt içinde veya yurt dışında geçici 
olarak yetkilendirilmiş/akredite edilmiş diğer yükseköğretim 
kurumlarında tanınma haklarını temsil eder. Her türlü eğitim için 
akademik hareketlilik aşağıdaki gibi sağlanabilir:

• ulusal veya uluslararası
• kalıcı veya geçici

 Kalıcı iç akademik hareketliliğe uygulanan hükümler, 
AB Üye Devletleri, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre 
Konfederasyonu'ndan gelen öğrenciler için de geçerlidir. Üçüncü 
ülkeler söz konusu olduğunda, hareketlilik sırasında yürürlükte 
olan ikili ve uluslararası anlaşmaların hükümleri uygulanır.

 Kesin hareketlilik veya devir, Üniversite Rektörünün 
tasarrufuna dayanarak, müfredat ile devredilebilir kredi sisteminin 
hükümleri arasındaki uyumluluk dikkate alınarak yapılır. Öğrenci 
bir eğitim biçiminden diğerine, bir çalışma programından diğerine, 
ancak yalnızca benzer fakülteler / alanlar / çalışma programları 
arasında geçiş yapabilir. Yatay geçiş yapmanın koşullarından biri, 
tüm akademik yükümlülüklerin (terfi ettirilen entegre) müfredata 
göre yerine getirilmesi ve belirlenen okullaşma kapasitesi 
dahilinde belirli performans kriterlerine saygı gösterilmesidir.

 Transfer, öğrencinin inisiyatifiyle, kurumlar 
arası anlaşmalara dayanarak, standart bir başvurunun 
tamamlanmasına dayanarak ve iki akredite / geçici olarak 

yetkilendirilmiş yükseköğretim kurumunun (menşe üniversitesi 
ve ev sahibi üniversite) kabulünden sonra yapılır. Yatay geçişin 
onaylanmasını takiben, burstan yararlanıp yararlanmadığı 
ve burstan yararlandığı dönem sayısı gibi finansman şeklinin 
belirtilmesi ile birlikte çalışma belgelerinin (diplomalar, kayıt 
transkriptleri) iletilmesi istenecektir. Yurtdışında eğitim 
görmüş olan Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre 
Konfederasyonu vatandaşı olan öğrenciler, Ulusal Diplomaların 
Tanınması ve Denkliği Merkezi'nden (CNRED) daha önce 
tamamlanmış çalışmaların tanınması ve denkliği hakkında görüş 
bildirmelidir. Bu belgelere dayanarak, öğrenciyi alan fakülte 
içindeki çalışmaların tanınması ve denkliği için Komisyon şu 
durumlara dikkat eder:

• sınavların ve kredilerin tanınması / eşdeğerliği;
• fark sınavları,
• yatay geçiş yapılan öğrencinin yatay geçiş yapılan 
bölümün öğrencileri ile aynı müfredata getirilmesi amacıyla fark 
sınavlarına girme süresi

 Transfer için gerekli olabilecek belgeler arasında şunlar 
bulunmaktadır: 
• Sınav sonuçlarını içeren okul kanıtı
• Öğrencinin yatay geçiş yaptığı kurumdan alınan müfredat
• Denklik istenen her disiplin için analitik program
• Öğrencinin çalışmaları ve AKTS sistemi ile yazışmaları
• Transfer başvuru sahibi tarafından tamamlanan yazılı 
talep
• Romen dili için dilbilimsel yeterlilik sertifikası
• Transfer ücretinin ödenmesi
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2.8. Romanya'da Eğitim ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Soru: Bir öğrenci kayıp yılı ne kadar önemlidir ve birinin böyle bir 
kayıp yılı varsa ne yapmalıyız?
Cevap: Önemli değil.

Soru: Hangi dillerde eğitim alınabilir ve hangi sertifikalar 
gereklidir?
Cevap: İngilizce, Rumence, Fransızca ve Almanca dil yeterliliği 
olmadan.

Soru: Üniversite harcı ne kadar?
Cevap: Üniversite öğrenimi, alana ve çalışma derecesine bağlı 
olarak yılda 2.000 ila 7.000 Euro arasında değişmektedir.

Soru: Yaşamak ne kadara mal olur?
Cevap: Öğrencinin aylık ücreti yurtta kalıyorsa 250 €, özel bir 
dairede kalıyorsa 400 €'dur ve aşağıdakileri içerir:
Yurt kirası: 70 Euro
Özel daire: 200 Euro
Aylık yemek: 150 Euro
Ulaşım: 40 euro
İnternet: 6 Euro
Sigorta: 12 Euro

Soru: Öğrencilerin burs alması mümkün mü?
Cevap: Evet, en iyi öğrenciler, çalışmanın başlangıcından itibaren 
sınırlı yıllık fon alma kapasitesine ek olarak, öğrenimlerinin ikinci 
yılından itibaren burs başvurusunda bulunabilirler.

Soru: Daimi ikamet ve pasaport alma koşulları nelerdir?
Cevap: Romanya'da 8 yıl yaşadıktan sonra Romanya pasaportu 
ve daimi ikametgah alabilirsiniz.

Soru: Öğrenci çalışma koşulları nasıldır?
Cevap: Her öğrencinin günde 4 saat çalışmasına izin verilir, bu 
süre belirli koşullar altında 8 saate çıkarılabilir ve saatte 3 ila 5 
avro arasında kazanılabilir.

Soru: Öğrenci çalışması için öğrencinin saatlik ücreti nedir?
Cevap: 3 ila 5 avro.

Soru: Vizeye ihtiyacım var mı?
Cevap: Menşe ülkenize bağlı olarak vizeye ihtiyacınız olabilir. 
Vizeye ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için lütfen Dışişleri 
Bakanlığı web sitesini kontrol edin :http://evisa.mae.ro/NeedVisa

Ayrıca vizenin gerekli olduğu menşe ülkelerin listesine de 
bakabilirsiniz.

Kısa süreli vizenin (C ile işaretli) Romanya'da yalnızca kısa süreli 
(en fazla 3 ay) konaklamaya izin verdiğini lütfen unutmayın.

Soru: Pasaportumu kaybettim. Ne yapmalıyım?
Cevap: Yapılacak ilk şey en yakın polis karakoluna başvurarak 
pasaportunuzun kaybolduğuna dair tutanak tutturmaktır. 
Polise başvurma sebebi, kaybedilen pasaportun yasa dışı 
işlemler için kullanılması durumunda tutanak tutmanın 
şüphelenmenizi engellemesidir. Yeni bir pasaport alana kadar bu 
raporu saklamanızda fayda var. Yeni bir pasaport için ülkenizin 
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konsolosluğuna başvurmanız gerekir. Ayrıca pasaportunuzun 
fotokopisini çekip yurt dışında pasaportunuzu kaybetmeniz 
durumunda ayrı bir yerde (posta vb.) saklamanız çok faydalı 
olacaktır. Böylece pasaportunuzun detaylarına her koşulda 
ulaşabilirsiniz.

2.9. Romanya ile İlgili Faydalı Linkler

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerine erişebilirsiniz:

İçişleri Bakanlığı
http://www.mai.gov.ro/engleza/Home_eng/english.htm  

Adalet Bakanlığı: http://www.just.ro/

Sağlık Bakanlığı: http://www.ms.gov.ro/

Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı
http://www.mdrt.ro/en/

Göçmenlik Genel Müfettişliği (ORI)
http://ori.mai.gov.ro/home/index/en

Romanya Sınır Polisi Genel Müfettişliği
http://www.politiadefrontiera.ro/

Ulusal Gümrük İdaresi: http://www.customs.ro/

Tek Ulusal Acil Çağrı Sistemi: http://www.112.ro/

Canlandırma ve Kurtarma için Mobil Acil Servis (SMURD)
http://www.smurd.ro/

Ulusal Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme 
ve Akreditasyon Konseyi: Romanya Yükseköğretim sistemi 
hakkında resmi bilgi alınabilecek en yüksek kurumdur. 
Uluslararası öğrenciler için burs ve destek yolları, diploma denklik 
bilgileri, yasal bilgiler, üniversite tanıtımları, akademik yayınlar ve 
projeler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilere 
üniversiteler hakkında bilgi sağlar.

Bu bağlantıya girerek https://cnred.edu.ro/en/prestigious-
universities uluslararası öğrenciler için denklik hakkında bilgi 
almak amacıyla şu web sayfasına ulaşabilirsiniz: https://cnred.
edu.ro/en/higher-education. Denklik süreci ile ilgili bilgiler Denklik 
Bölümünde mevcuttur.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ulaşmak için
http://igi.mai.gov.ro/en

Yabancılar İletişim Merkezi; Romanya'da yaşayan yabancıların 
vize, oturma izni, uluslararası koruma ile ilgili sorularını yanıtlayan 
merkezdir. Yabancılar İletişim Merkezi'ne ulaşmak için 
https://www.mae.ro/en/node/2035

E-vize için https://www.mae.ro/en/node/2035

Eğitim hakkında daha fazla bilgi için bağlantı adresi:
https://edirect.e-guvernare.ro/informatiigenerale/SitePages/
cetateni.aspx?IDC=5
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Oturma izni bağlantıları
ct.igi@mai.gov.ro adresine e-posta gönderin

Öğrenciler için ikamet izni başvurusu web siteleri
Genel bağlantı: http://igi.mai.gov.ro/en
Köstence Bağlantısı: http://igi.mai.gov.ro/en/contact/biroul-
pentru-imigr%C4%83ri-al-jude%C8%9Bului-constan%C8%9Ba

Çevrimiçi, Tek İletişim Noktası aracılığıyla https://edirect.e-
g u ve r n a re . ro /A d m i n / P ro c e d u r i / P ro c e d u raV i z u a l i z a re .
aspx?IdInregistrare=1178102&IdOperatiune=2 Romence, 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya İtalyanca dillerinde verilen 
diplomalar için

Online, Elektronik Tek İletişim Noktası üzerinden https://
edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.
aspx?IdInregistrare=1178123&IdOperatiune=2 diğer yabancı 
dillerde verilen diplomalar için

Çevrimiçi gönderilen talepler için PCUe platformunda 
elektronik formatta sertifika düzenlenmesi https://edirect.e-
guvernare.ro/User/Login.aspx?ReturnUrl=/Admin/Proceduri/
ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=1178102

Uluslararası Öğrenci oturma izninin ilk başvurusu
• http://igi.mai.gov.ro/en/content/studies
• https://www.uav.ro/en/internationalisation/international-

students/obtaining-the-student-residence-permit
• https://www.youtube.com/watch?v=hIt9sChoLuA

• https://www.youtube.com/watch?v=3nNghaf8eYM
• https://www.youtube.com/watch?v=VDotUAx5vHs
• https://www.youtube.com/watch?v=Cif0SgfEfLA

Uluslararası Öğrenci için oturma izninin uzatılması
• https://www.youtube.com/watch?v=ZTVulvGZtcI
• https://www.youtube.com/watch?v=YDJbIy_QPq4
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3. Romanya'da Barınma

3.1. Ev Kiralama

 Romanya'da bir üniversiteye kayıtlı uluslararası 
öğrencilerin eğitimleri sırasında konaklama için çeşitli seçenekleri 
vardır. Uygun bir konaklama seçeneği seçmek, mevcut finansal 
kaynaklara ve kendi yaşam tarzınıza bağlıdır.

 Uluslararası bir öğrenci için şu şekilde konaklama 
yapılabilir:

• Kayıtlı oldukları üniversitelerin öğrenci yurtlarında;
• Bireysel olarak kiralanan dairelerde;
• Özel toplu konut alanlarında kiralanan bireysel odalarda.
• Diğer bir olasılık ise, özel bir yurtta bir oda seçmek veya diğer 

öğrencilerle birlikte 2'den fazla odalı bir daire kiralamaktır. 
Bu durumda, konaklama fiyatı bir oda için 100-200 avroya 
düşürülür.

3.2. Yurt (Devlet/Özel)

 Romanya'da bir üniversiteye kayıtlı uluslararası 
öğrencilerin eğitimleri sırasında konaklama için çeşitli seçenekleri 
vardır. Uygun bir konaklama seçeneği seçmek, mevcut finansal 
kaynaklara ve kendi yaşam tarzınıza bağlıdır.

 Uluslararası bir öğrenci şu şekilde konaklama yapılabilir:

• Kayıtlı oldukları üniversitelerin öğrenci yurtlarında;
• Bireysel olarak kiralanan dairelerde;
• Özel toplu konut alanlarında kiralanan bireysel odalarda.

 Üniversitelerin (kamu veya özel) sunduğu öğrenci yurtları, 
bir, iki veya daha fazla kişilik odalar sunmaktadır ve oda olanakları 
üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Yurt, en ucuz 
konaklama seçeneğidir (maliyetler 50 ile 100 Euro arasında 
değişmektedir). Her üniversitenin kendi öğrenci yurtlarında 
yer talep etmek için belirli prosedürleri vardır (kalış sırasında 
uyulması gereken kurallar ve düzenlemeler, ücretler, başvuru 
takvimleri).

https://admission.univ-ovidius.ro/v2/why-ovidius-university/
student-facilities/

3.3. Apart Daire Kiralama

 Romanya'da bir üniversiteye kayıtlı uluslararası 
öğrencilerin eğitimleri sırasında konaklama için çeşitli seçenekleri 
vardır. Uygun bir konaklama seçeneği seçmek, mevcut finansal 
kaynaklara ve kendi yaşam tarzınıza bağlıdır.

 Uluslararası bir öğrenci için konaklama yapılabilir:

• Kayıtlı oldukları üniversitelerin öğrenci yurtlarında;
• Bireysel olarak kiralanan dairelerde;
• Özel toplu konut alanlarında kiralanan bireysel odalarda.
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 Tüm üniversite şehirlerinde daire kiralamak için birçok 
olanak vardır. En çok erişilen daireler iki odalı olanlardır. Kiralık 
daireler tüm konforu sağlar ve tüm olanaklara sahiptir. Daire 
fiyatları çeşitli faktörlere (bulunduğu bölge ve şehir merkezine ve 
üniversite kampüslerine uzaklığı, yüzey, TV, ocak, buzdolabı, yatak, 
kanepe vb.) bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. 
Daire fiyatları genellikle 150 ile 800 Euro arasındadır. 7/24 
kullanılabilen yüksek hızlı internet dahil ilgili hizmetler ortalama 
50-75 Euro'dur ve kiralama fiyatına dahil değildir.

 Bir daire kiralamak bir emlakçı aracılığıyla bir ücret 
karşılığında yapılabilir veya özel platformlarda yayınlanan bilgiler 
kullanılabilir.

Anunţuriimobiliare - Imobiliare.ro - Apartamente, case, 
terenuri, birourişispaţiicomerciale
https://www.imobiliare.ro/

AnunturiApartamente si garsoniere de inchiriatRomania • 
OLX.ro
https://www.olx.ro/d/imobiliare/apartamente-garsoniere-de-
inchiriat/

4. Romanya'da Sağlık Hizmetleri

4.1. Acil Durumlar

 Acil bir durumda 112 aranmalıdır. 112 ülke genelinde 
sabittir ve tüm umumi telefon şebekelerinden aranabilir. 
Operatörler 7/24 çağrı alır ve acil durumun türüne bağlı 
olarak çağrıları uzman müdahale kuruluşlarına aktarır. 112'ye 
uluslararası dolaşımdaki çeşitli dillerde ve ulusal azınlıkların 
dillerinde başvuru yapılabilir. 112'yi ararken operatörler, durumu 
ele almak için acil durumun türü, yeri, yaralanmaları ve ilgili 
olduğunu düşündükleri diğer sorular hakkında sorular sorar. Bu 
nedenle, sakinliğinizi korumanız ve mümkün olduğunca eksiksiz 
ve hızlı cevap vermeniz önemlidir.

 Romanya'da devlet hastanelerindeki acil servisler 7/24 
tıbbi yardım sağlamaktadır. Acil tıbbi yardım durumunda, yerel 
acil servise başvurmalısınız.

4.2. Sağlık Birimleri ve Tıbbi Hizmetler

 Romanya'da (ve tüm üniversite şehirlerinde) hem kamu 
hem de özel sağlık kuruluşlarından oluşan geniş bir ağ vardır.
Romanya'da nüfusun sağlığının korunması sosyal sağlık sigortası 
tarafından finanse edilmektedir. Sigortalı aşağıdakileri (cnas.ro) 
içeren temel bir hizmet paketine erişim sağlarlar:

• Hastane bakımı
• Evde acil konsültasyonlar ve yardımsız tıbbi nakil faaliyetleri
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• Evde tıbbi bakım ve evde palyatif bakım
• Spa sanatoryumlarında tıbbi rehabilitasyon bakımı ve diğer 

sanatoryumlarda ve önleyici tesislerde tıbbi iyileşme
• Ayakta tedaviye kişisel katkısı olan ve olmayan ilaçlar
• Poliklinik bölümündeki organik veya fonksiyonel eksikliklerin 

giderilmesine yönelik tıbbi cihazlar
• Birincil bakım
• Klinik uzmanlıklar için uzman ayakta tıbbi bakım
• Tıbbi rehabilitasyonun klinik uzmanlığı için ayakta tedavi 

uzmanı tıbbi bakım
• Diş Hekimliği
• Paraklinik uzmanlıklar için özel ayakta tedavi tıbbi bakımı

 Ayrıca hastalara özel birimler ağı tarafından sağlanan 
tıbbi hizmetlere ücret karşılığında erişebilmektedir. Genel olarak, 
Romanya'da özel sağlık sistemindeki tıbbi hizmetlerin maliyetleri 
diğer Avrupa ülkelerinden önemli ölçüde düşüktür. Özellikle 
görüntüleme tetkikleri veya ameliyatlar gibi karmaşık hizmetler 
için bekleme süresi de çok daha kısadır.

4.3. Özel Sağlık Sigortası

 Sigortalıların Romanya sağlık sistemi hizmetlerinden 
faydalanmasını sağlar ve çok sayıda sağlık sigortası seçeneği 
bulunmaktadır. Sağlık sigortası poliçesinin türüne bağlı olarak, 
sigorta hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. 
Birçok sigorta şirketi, çeşitli prim seviyelerinde farklı sağlık 
hizmetleri paketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık 
sigortası poliçeleri sunmaktadır. İlgi alanlarınıza en uygun seçimi 

yapabilmek için mevcut sağlık sigortası tekliflerini incelemeniz 
tavsiye edilir.

4.4. Uluslararası Öğrenciler İçin Sağlık Hizmetleri

4.4.1. Üniversite Sağlık Tesisleri

 Genel olarak, Romanya'daki devlet üniversitelerinin kendi 
tesislerinde öğrenciler için kendi tıbbi danışma odaları vardır. 
Sunulan hizmetler ve iletişim ve/veya randevu gereksinimleri 
hakkında daha detaylı bilgi üniversitelerin web sitelerinde 
bulunabilir. Sağlanan tıbbi hizmetler ücretsizdir.

4.4.2. Acil Sağlık Hizmetleri

 Romanya'da devlet hastanelerindeki acil servisler 7/24 
tıbbi yardım sağlamaktadır. Acil tıbbi yardım durumunda, yerel 
acil servise başvurmalısınız.
 
 Acil servise kendiniz ulaşamıyorsanız, 112'yi aramalısınız. 
Bu acil durum numarası, tüm umumi telefon şebekelerinden 
7/24 aranabilir. 112'ye uluslararası dolaşımdaki çeşitli dillerde 
ve ulusal azınlıkların dillerinde başvuru yapılabilir.

4.4.3. Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EHIC)

 Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EHIC), AB Üye Devletlerinin 
herhangi birinde, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre'de 
sigortalı veya bir devlet sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki 
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kişiler için geçerli ücretsiz bir karttır. Kart, 27 AB ülkesinden 
herhangi birinde, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçici 
bir kalış sırasında, o ülkedeki sigortalı kişilerle aynı koşullar altında 
ve aynı maliyetle (bazı ülkelerde ücretsiz) devlet tarafından 
sağlanan sağlık hizmetlerine erişim sağlar.Kartlar, ulusal sağlık 
sigortası sağlayıcınız (ec.europa.eu) tarafından verilir. İkametinizi 
başka bir ülkeye taşıdığınızda, S1 formuna (https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_en.htm 
adresinden erişilebilir) kaydolmanız gerektiğini unutmamak 
önemlidir.

4.4.4. Özel Sağlık Tesisleri

 Uluslararası öğrenciler, geniş bir özel birim ağı tarafından 
sağlanan tıbbi hizmetlere erişebilir. Ancak bu hizmetler ücretsiz 
değildir. Özel bir sağlık birimine randevu alırken, gerekli tıbbi 
hizmetlerin tarifelerini sormalısınız. Genel olarak, Romanya'da 
özel sağlık sistemindeki tıbbi hizmetlerin tarifeleri diğer Avrupa 
ülkelerine göre önemli ölçüde daha düşüktür ve bekleme süresi 
de çok daha kısadır.

4.4.5. Özel Sağlık Sigortası

 Sigortalıların Romanya sağlık sistemi hizmetlerinden 
faydalanmasını sağlayan çok sayıda sağlık sigortası seçeneği 
bulunmaktadır. Sağlık sigortası poliçesinin türüne bağlı olarak, 
sigorta hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. 
Birçok sigorta şirketi, çeşitli prim seviyelerinde farklı sağlık 
hizmetleri paketleri de dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık 
sigortası poliçeleri sunmaktadır. İlgi alanlarınıza en uygun seçimi 

yapabilmek için mevcut sağlık sigortası tekliflerini incelemeniz 
tavsiye edilir.

4.5. Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi

 Romanya vatandaşları ile aynı koşullarda tıbbi yardımdan 
yararlanmak için, Romanya'da ikamet hakkı bulunan yabancı 
vatandaşlar, sağlık sigortasına katkı payı ödemeyi tercih 
edebilirler.

 Kişi 26 yaşına kadar öğrenciyse ve gelir elde etmiyorsa, 
sosyal sağlık sigortası sistemindeki sağlık sigortası ve sağlık 
hizmetlerinden diğer tüm Romanya sigortalı vatandaşları 
gibi katkı payı ödemeden faydalanabilir. Bu maksatla öğrenci, 
öğrenim kurumu tarafından onaylı kimlik belgesi ve öğrenci 
niteliğine sahip olduğunu gösteren belgenin fotokopisini ikamet 
ettiği ilçenin ilçe sağlık sigortasına ibraz eder. Belgeler e-posta 
ile de gönderilebilir. Bölgesel sağlık sigortası evlerinin iletişim 
bilgileri http://cnas.ro/case-judetene/ adresinde mevcuttur.
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5. Romanya'da Sosyal Yaşam

 Yabancı ziyaretçiler, Rumenleri dünyadaki en cana 
yakın ve en misafirperver insanlar arasında görüyor. Romenler 
doğaları gereği eğlenceyi seven, sıcakkanlı, misafirperver, oyuncu 
ve doğuştan gelen bir mizah anlayışına sahiptir. Rumenlerin 
yaşamları genellikle bağlı oldukları dini gelenekler tarafından 
yönlendirilir.

5.1. Kültür ve Folklor

 Rumen nüfusu geleneksel ve tarihsel olarak kırsal 
kesimde yaşıyor. Ancak ülke, komünist dönemde yaygın bir 
sanayileşme ve kentleşme yaşadı. Bugün Romanya nüfusunun 
yarısından fazlası kentleşmiş bölgelerde yaşıyor. Bununla birlikte, 
ülkenin belirli bölgelerinde halk gelenekleri ve kırsal uygulamalar 
güçlü olmaya devam etmektedir. Örneğin, kırsal köylerde koyun 
gütme, dokuma ve marangozluk hala yaygındır. Romanya'da 
birçok cadı, dev, hayalet, ruh, kahraman, peri ve canavar hikayesi 
var. Bunların çoğu Hıristiyanlık öncesi bir kökene sahiptir. Romen 
kültürü, yıllarca dışarıdan müdahale ve tahakküm altında kalmış 
çeşitli halk sanatı biçimleri sunar. Ahşap oymalar, parlak süslü 
kostümler, ustalıkla dokunmuş halılar, çömlekler ve geleneksel 
Romen kültürünün diğer unsurları popülerliğini koruyor ve 
turizmin büyümesiyle birlikte uluslararası alanda tanınır hale 
gelmiştir.

5.2. Sözsüz İletişim

 El sıkışma, selamlaşmanın en yaygın şeklidir. Bir Rumen 

erkek bir kadınla tanıştırıldığında, muhtemelen onun elini öpecek 
ve kesinlikle gözlerinden kaçınacaktır.

 Bir yemek (öğle veya akşam yemeği) bittiğinde etrafta 
dolaşmak oldukça yaygındır.

 Birinin yaşını, siyasi görüşünü, gelirini veya dinini sormak 
kabalık sayılmaz, bu yüzden gücenmeyin.

 Evdeki birini ziyaret ederken küçük bir hediye vermek 
yaygındır. İlginçtir ki, çiçek hediye ediliyorsa, sunulan çiçek sayısı 
her zaman tek olmalıdır.

5.3. Mimari

 Romanya'da modern öncesi stiller çok çeşitlidir. 
Transilvanya'da Rönesans tarzı kaleler boldur. Moldavya, Barok 
ve Doğu özellikleri sayısız Manastırda bulunur.

 20. yüzyılın ilk yarısında bilinçli bir modernleşme politikası, 
Neo-Klasik unsurlarla (düşünce sütunları vb. Parthenon'un 
modern torunları) mimari üretmiştir.

 Eski mimarinin çoğu, Rumen komünizmi döneminde 
yıkılmıştır.

5.4. Diller

 Rumence, başta Romanya ve Moldova olmak üzere 
yaklaşık 24 ila 28 milyon kişi tarafından konuşulan bir Roman 

599598

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya



dilidir. Romanya'nın resmi dilidir.

 Romen dili, Dacian, Balkan, Slav, Yunanca, Macarca, 
Türkçe ve Almanca'dan büyük ölçüde etkilenmiştir.

 Bazı kelimeler ayrıca İngilizce, İtalyanca ve Fransızca'dan 
gelir.

5.5. Müzik

 Müzik, Romanya'da özellikle canlı bir ifade aracı olmaya 
devam etmektedir. Başlıca çalgılar, kobza (lavtaya benzeyen telli 
bir çalgı), tambal (dövülmüş santur) ve en yaygın halk çalgısı olan 
flüt (flüt)'dir. Romanya'da çalınan diğer müzik aletleri alphorn, 
gayda, armut biçimli bir ud ve nai'dir (panpipes).

5.6. Spor

 Geleneksel Rumen sporu, sopa ve deri topla oynanan ve 
beyzbolu andıran oina'dır. Ancak futbol (futbol) ülkenin açık ara 
en popüler sporudur ve tüm büyük şehirlerin ulusal profesyonel 
ligde stadyumları ve takımları vardır.

5.7. Gece Hayatı

 En çok keyif alacağınız şey ise Romanya'nın gece hayatıdır. 
Buna restoranlar, barlar, kafeler ve kulüpler dahildir. 

 Romanya'da çoğu restoran çok geç saatlere kadar, bir 
ya da ikiye kadar açıktır. Mutfak tamamen personelle çalışır, 

bu da gecenin geç saatlerine kadar istediğiniz her şeyi sipariş 
edebileceğiniz anlamına gelir. Aynı şey McDonald's, KFC ve 
BurgerKing gibi tümü 01:00'e kadar açık olan fastfood restoranları 
için de geçerlidir.

 Çoğu bar ve kafe sabah 4'e kadar açıktır. Ancak bazılarının 
“son müşteriye kadar açık” politikası vardır. Bunun dışında genel 
olarak bar ve kafelerin çok samimi olduğunu da bilmelisiniz. Bu, 
arkadaşlarınızla biraz zaman geçirmek istiyorsanız, kapandıktan 
sonra bile genellikle teraslarında veya dışarıdaki masalarında 
oturmanıza izin verecekleri anlamına gelir.

 Romanya'daki kulüpler genellikle sabaha kadar veya 
son müşteri eve gidene kadar açıktır. Genel bir kural olarak, 
Romanya'da hiçbir bar, kulüp veya kafe sizi dışarı atmak veya 
istenmeyen kişi olarak hissettirmek için acele etmez. İçeri gel, bir 
içecek iç ve istediğin kadar kal!
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6. Romanya'daki Kültürel Hassasiyetler

6.1. Yapılması Gerekenler

• Sosyal bir ortamda sunulan herhangi bir yiyecek veya içeceği 
kabul etmeye çalışın. Rumenler genellikle çok cömerttir 
ve yemekleriyle gurur duyarlar. Başkaları geleneksel 
mutfağından keyif aldığında genellikle bunu takdir ederler.

• Rumen meslektaşınızla yakınlık ve güven oluşturmak için biraz 
zaman harcamak önemlidir. Kişisel bir ilişki kurulana kadar 
insanların açılması pek olası değildir. Biriyle ilk tanıştığınızda 
biraz çekingenlik ve formalite ile muamele görmeyi bekleyin.

• Konular hakkında fikriniz sorulduğunda mümkün olduğunca 
dürüst olun (kibarken yine de). Dürüstlük Romenler için çok 
önemlidir ve birinin güvenilirliğini göstermek için mühimdir. 
Benzer şekilde, insanların fikirleri konusunda oldukça açık 
ve dürüst olmalarını bekleyin. Rumenlerin oldukça inatçı 
oldukları ve 'nasıl olduğunu söylemeleri' ile tanınırlar.

• Herhangi bir sorunu veya hatayı doğrudan, ancak kibar ve 
özel bir şekilde ele alın.

6.2. Yapılmaması Gerekenler

• Komünizm hakkında sert açıklamalar veya eleştirilerde 
bulunmayın. İnsanlar ülkenin komünist geçmişini 
tartışmaktan ille de rahatsız değiller. Bununla birlikte, pek 

çok görüş ortalıkta dolaşmaktadır ve yabancı eleştiriler 
takdir görmeyebilir. Konuya hassas, yargılayıcı olmayan bir 
şekilde yaklaşmaya ve karşı tarafın tartışmanın gidişatını 
yönlendirmesine izin vermeye değer.

• Rumen kültürünü, insanlarını veya milletini eleştirmekten 
kaçının. Bazı kişiler, ülkelerinden veya mevcut politikacılar 
tarafından nasıl 'harap edildiğinden' açıkça şikayet ediyor. 
Ancak, anavatanlarıyla hala gurur duyduklarını ve yabancı 
eleştirilerin takdir edilmesinin pek mümkün olmadığını 
unutmayın.

• Romanya'yı çevredeki Doğu Avrupa ülkeleriyle karıştırmaktan 
veya kültürlerinin aynı olduğunu varsaymaktan kaçının. 
Romanya eski Yugoslavya'nın bir parçası değildi ve bir Slav 
ülkesi de değildi.

• Romanya'daki yolsuzluğu gereğinden fazla vurgulamayın. 
Var olmasına rağmen, birçok Rumen, ülkelerinin haber 
medyasında gösterilme biçiminden hayal kırıklığına uğradı. 

• Etnik Rumenler ve Romanlar arasındaki hassas ilişkiden 
bahsetmekten kaçının. Ayrıca, etnik Rumenleri (Româniler) 
Romanlar (Romă) ile karıştırmaktan kaçının. Bunlar, Romanya 
ulusu içindeki iki ayrı etnik kimliktir.
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7. Romanya Yaşam Rehberi

• Kendinizi tanıtıcı belgeleri yanınızda taşıdığınızdan emin olun. 
(Pasaport, oturma izni, geçici koruma kimlik kartı, Çalışma 
İzin Kartı gibi)

• Romanya'da cep telefonunuzu ve internetinizi başkalarına 
hizmete sunmayın. Bankalardan başkası adına veya 
tanımadığınız kişilere para transferi yapmayın.

• Uluslararası öğrencilere sunulan üniversitede eğitim dili 
tercihe göre Rumence ve İngilizce'dir.

• Gelirinizi, taşınır ve taşınmaz mallarınız ile ilgili bilgileri 
mutlaka bildirmelisiniz.

• Çalışma durumunuzla ilgili adres bilgileri, kimlik bilgileri ve 
medeni hal, kira bilgilerindeki değişiklikleri 20 iş günü içinde 
ilgili kurumlara 30 gün içinde ilgili kurumlara bildirmeniz 
gerekmektedir.

• Uluslararası öğrenciler, dil farklılığından dolayı Rumen 
öğrencilerle iletişim kurmakta zorlanabilirler. Bu durum 
dostluk ilişkilerine zarar vermez.

• Kültürel olarak farklı giyim tarzlarına sahip uluslararası 
öğrenciler Romanya'da farklı görünebilir ancak onlara karşı 
olumlu ya da olumsuz bir tepki yoktur.

• Romalılar için aile en önemli şeydir.
• Romanya'daki ulusal para birimi LEU'dur (RON).
• Rumenler birleşik bir halktır.
• Çalışma izni ile yasal olarak işe alım yapılmaktadır.
• Sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle Uzakdoğu, Afrika, 

Orta Asya gibi ülkelerden gelen öğrencilere tuhaf bir gözle 
bakılabilir ama bunlar meraktandır.

7.1. Romanya'da Cep Telefon Kullanımına İlişkin 
Önemli Notlar

 Romanya'da cep telefonu standardı, Avrupa'nın geri 
kalanında olduğu gibi GSM'dir. GSM standardına sahip diğer 
ülkelerden geliyorsanız, telefonunuzu Romanya'da kullanmak, 
belirli bir operatör için kilitli olmadığı sürece sorun değildir.

 Romanya'yı ziyaret eden veya okuyan uluslararası 
öğrencilerin veya Romanya'ya kolayca iletişim kurabilmeleri 
için bir Romanya sim kartı almaları önerilir. Bu sayede daha 
uygun fiyata sms, internet ve telefon görüşmeleri yapabilecek 
veya yapabilecekler. Romanya'da cep telefonu hizmetlerinin iki 
seçeneği vardır; faturalı ve ön ödemeli.

 Romanya'nın 4 şebeke operatörü var:

• Orange
• Vodafone
• Telekom Romanya (eski adıyla: Cosmote)
• Digi Mobil (RCS-RDS tarafından)

 Ön ödemeli sim kart için:

• Geçerli pasaportunuzla başvurabilir ve simkart alabilirsiniz.
• Telefon servislerinde (Vodafone, Telekom, Orange, Digi Mobil) 

aylık paket seçenekleri bulunmaktadır.
• Kullanım miktarına ve bütçeye göre en iyi seçeneği 

seçebilirsiniz. Örneğin; 10 GB internet, 1000 dakika, 1000 
sms- aylık 10 EUR.
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 Faturalı sim kart için:

• Pasaport
• Oturma izni
• Kart almak isteyen kişi adına kayıtlı fatura

 Simcard almak için listelenen belgelerle başvurabilirsiniz. 
Faturalı simkart, fatura tarihinden sonraki ay sonunda, 
kullandığınız her şeyi (internet, dakika, sms) ödeme imkanı 
sunar. Çok fazla harcama yaptığınız bir durumda yüksek 
fatura ile karşılaşabilirsiniz. Bunu önlemek için aylık faturalı 
paketler seçebilir ve sabit ücret ödeyebilirsiniz. Örneğin; 10 
GB internet, 1000 dakika, 1000 sms- aylık 10 EUR. Yine de 
limitlerinizi aşmanız durumunda faturanız yüksek gelebilir. Bu 
nedenle paket seçmeden önce kullanım miktarınızı göz önünde 
bulundurmalısınız.

7.2. Romanya'da Yeme-İçme İmkanları

7.2.1. Ne, Nerede Yenir?

 Romanya'da McDonald's, BurgerFactory, KFC gibi zincir 
restoranlarda hem uygun fiyatlı hem de doyurucu yemekler 
bulmak mümkündür. Zincir restoranlarda ortalama fiyat 20-
30 lei civarındadır. Rumen sarmale, mamaliga, tochitura gibi 
geleneksel yemekleri de çoğu restoranda bulmak mümkündür. 
Fiyatlar gideceğiniz yere veya bulunduğunuz şehre göre değişiklik 
gösterebilir, aşağıda dışarıda yenebilecek yiyecek ve içeceklerin 
fiyat listesi bulunmaktadır:

• Kahve: 10-15 lei
• Siyah çay: 10 lei
• Hamburger Menüsü: 30-40 lei
• Makarna: 25-30 lei
• Kola: 5-7 lei
• Çorba: 13-15 lei

 Yemek fiyatlarına bakmak veya eve sipariş vermek 
için Tazz, Food Panda, Glovo, Takeaway gibi web sitelerini 
kullanabilirsiniz.

 Temel gıdalar için zincir marketler en iyi seçenektir. 
Romanya'da en çok tercih edilen ve ulaşılabilir zincir marketler 
Kaufland, LIDL, Mega Image, Penny ve Profi'dir. Ayrıca, çoğu 
mahallede bakkallar vardır.

7.2.2. Bir öğrenci için ortalama yemek fiyatı ne kadar?

 Öğrencilerin en uygun yiyecek fiyatlarını bulabilecekleri 
yer ise üniversitelerin kampüslerinde bulunan yemekhanelerdir. 
Ev yapımı yiyecekler birçok şehirde 15-30 lei arasında bulunabilir. 
Restoranlarda bir kişi için ortalama yemek fiyatı 40-50 lei'dir.

7.3. Romanya'da Öğrenci Ulaşımı

7.3.1. Öğrencilere sunulan ulaşım araçları nelerdir?

 Ulaşım şehirlere göre değişmekle birlikte genellikle 
otobüs, minibüs, metro hattı ve taksiler kullanılmaktadır. 
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Öğrencilere otostop önerilmez.

7.3.2. Bilet gerekli mi?

 Otobüs ve metro hatlarında tek kullanımlık veya kalıcı 
biletler kullanılabilir. Yerel otobüsler ve taksiler genellikle 
mesafeye göre ücretlendirilir.

7.3.3. Aldığım bileti her şehirde kullanabilir miyim?

 Hayır, satın aldığınız bilet sadece şehir sınırları içinde 
geçerlidir.

7.3.4. Bilet fiyatlarında öğrencilere indirim var mı?
 
 Evet, öğrencilere bilet fiyatlarında indirim uygulanmaktadır. 
İndirim kartına sahip olmak için öğrenci belgeniz ve fotoğrafınız 
ile bulunduğunuz şehirdeki bilet bilgi noktalarından birine 
başvurabilirsiniz. Köstence'de indirimli öğrenci otobüsü ücreti, 
otobüs bileti fiyatının %50'sidir.

7.3.5. Bilet fiyatları ne kadar?

Köstence toplu taşıma bilet fiyatları için bakınız:
• https://www.ctbus.ro/tarife/ (Rumence)
• https://www.ctbus.ro/-en/#Tarife ( İngilizce)

7.3.6. Köstence Taksi

a) Günlük ücret: (saat 06:00 - 22:00 arası)

• Başlangıç: 2.59 lei.
• Fiyat / km: 2,59 lei.
• Sabit: 0,43 lei / dak.

b) Gece ücreti: (zaman aralığı 22:00 - 06:00 AM)
• Başlangıç: 2.91 lei.
• Fiyat / km: 2,91 lei.
• Sabit: 0,48 lei / dak.

7.3.7. Aradığım şehir tarifesi fiyatları bunlardan biri değil. 
Bulunduğum şehrin toplu taşıma bilet fiyatlarını nasıl 
öğrenebilirim?

 Bulunduğunuz şehrin adının yanına "toplu taşıma 
tarifeleri" yazarak arama motorlarında gerekli bilgileri 
bulabilirsiniz. Örneğin; Bükreş toplu taşıma tarifeleri.
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8. Romanya'nın Başlıca Şehirleri

8.1. Köstence

 Geçmişte Tomis olarak da bilinen Köstence, Romanya'nın 
sürekli yerleşim gören en eski şehridir. Şehir, Romanya'nın Kuzey 
Dobruja bölgesinde, Karadeniz kıyısında yer almaktadır.

 Köstence Limanı 39.26 km2'lik bir alanı kaplar ve yaklaşık 
30 kilometre boyunca uzanır. Karadeniz'in en büyük limanı ve 
Avrupa'nın en önemli limanlarından biridir.

 Köstence'de gidilecek bazı yerler:

• Ovidiu Meydanı

 Köstence'deki en ünlü meydan (buluşma noktası), ilk 
önemli Roma şairi (Publius Ovidius Naso) Ovidiu'ya adanmıştır.
İtalyan sanatçı Ettore Ferrari'nin 1887 yılında yaptığı Ovidiu'nun 
bronz heykeli, adını taşıyan meydanda durmaktadır.
Şairin doğum yeri olan Sulmona (İtalya) kasabasında heykelin 
tam bir kopyası bulunabilir.

• Tarihi Köstence Kumarhanesi

 Köstence Kumarhanesi 1910'da tamamlandı. Mimarlar 
Daniel Renard ve Petre Antonescu'nun planlarına göre, 
Karadeniz'e bakan bir uçurumun üzerine tünemiş olarak inşa 
edildi. Kumarhanenin yaya bölümü, şehrin en popüler gezinti 
yeridir. Kumarhane 1990'dan beri kapalıdır ve yenilenmeye 

ihtiyacı var. Eskiden Romanya'nın Monte Carlo'su olarak 
adlandırılan Constanta Kumarhanesi, şimdi. terk edilmiş en 
muhteşem yapılardan biridir.

• Büyük Mahmudiye Camii

 Cami, 1910 yılında Kral I. Carol tarafından yaptırılmıştır ve 
Dobrogea bölgesinin kıyılarında ikamet eden 55.000 Müslümanın 
(çoğu Türk ve Tatar) ruhani lideri olan Müftü'nün koltuğu olarak 
hizmet vermektedir. Cami, Bizans ve Rumen mimari özelliklerini 
karıştırdığı için bölgedeki en sıra dışı yapılardan biridir. Dekorun 
odak noktası, Sultan Abdülhamid'in hediyesi olan dev bir İran 
halısı. Türkiye'de Hereche El Sanatları Merkezi'nde dokunan halı 
1.080 pound ağırlığıyla Avrupa'nın en büyük halılarından biridir. 
Caminin en önemli özelliği, tarihi merkez ve limanın nefes kesen 
manzarasını sunan 164 metrelik minaresidir. Müezzin, müminleri 
namaza çağırmak için günde beş defa minarenin zirvesine 140 
basamak çıkar.

• Akvaryum

 İlk olarak 1958 yılında açılan Köstence Akvaryumu, 
Karadeniz, Tuna Deltası ve hemen kuzeyinde yer alan Siutghiol, 
Tasaul, Corbu, Sinoe, Golovita ve Razim göllerinden yaklaşık 60 
farklı balık çeşidine sahiptir. 

 En önemli özelliği, dünyanın en büyüklerinden biri olan 
mersin balığı koleksiyonudur.
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• Yerçekimi Parkı

 Gravity Park'a giriş ücretsizdir. Romanya'nın en büyük 
doğa sporları parkındann biri olan Gravity Park'ta hız tırmanışı, 
paten kayma, kaykay, toprak atlama ve kaya tırmanışı gibi sporlar 
alanlarının hepsi mevcuttur.

• Anne

 Mamaia, Karadeniz ile Siutghiol Gölü (Türkçe'de "Süt Gölü") 
arasında bir yarımadadır. Mamaia, denizden 30 metre mesafede 
plaj oyunları, su sporları, bisiklet, tenis ve modern gece kulüpleri ve 
restoranlar gibi spor tesisleri ile kumarhane içeren küçük bir ince 
kumlu plaj şerididir. Sabahları plajda veya tesisin hemen girişinde 
bulunan Aqua Magic Park'ta serinleyerek, öğleden sonraları 
ise Telegondol'a binerek ve Karadeniz manzarasını (Teleferik) 
izleyerek geçirebilirsiniz. Mamaia ve Constanta arasında Satul de 
Vacanta eğlence parkını ziyaret edebilirsiniz. Satul de vacanta'da 
oyuncaklar, bowling salonu, açık hava pazarı ve birçok yemek 
mekanı bulunur. Park, zaman zaman kalabalıklaşsa da kendine 
has bir çekiciliği olan yerel bir toplanma yeridir.

8.1.1. Köstence'deki Üniversiteler

 Köstence'de 110 eğitim programı sunan 4 üniversite 
bulunmaktadır. Ayrıca dört üniversite tarafından verilen 56 
Lisans, dört enstitü tarafından verilen 44 Yüksek Lisans 
programı ve iki üniversite tarafından verilen 10 Doktora programı 
bulunmaktadır.

• Ovidius Üniversitesi

 Ovidius Köstence Üniversitesi, 1961'de kurulmuş ve 
1990'da kapsamlı bir üniversiteye dönüşen bir devlet yüksek 
öğrenim kurumudur. Ayrıca 15.000'den fazla öğrencisi ile Avrupa 
Birliği'nde Karadeniz'deki en büyük üniversitedir.

 Ovidius Üniversitesi 16 fakülteden oluşmaktadır:

 – Diş Hekimliği Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://md.univ-
ovidius.ro

 – İktisadi Bilimler Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://stec.univ-
ovidius.ro

 – Tarih ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://
isp.univ-ovidius.ro

 – Eczacılık Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://farmacie.univ-
ovidius.ro

 – Tıp Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://medicina.univ-ovidius.
ro

 – Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi (RO WEB SİTESİ) 
http://pse.univ-ovidius.ro

 – Edebiyat Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://litere.univ-
ovidius.ro

 – Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://
fefs.univ-ovidius.ro

 – İlahiyat Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://teologie.univ-
ovidius.ro

 – Matematik ve Bilişim Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://
math.univ-ovidius.ro

 – Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Fakültesi (RO WEB 
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SİTESİ) http://fsai.univ-ovidius.ro
 – Sanat Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://arte.univ-ovidius.ro
 – Doğa ve Tarım Bilimleri Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://

snsa.univ-ovidius.ro
 – Hukuk ve İdari Bilimler Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://

drept.univ-ovidius.ro/
 – İnşaat Mühendisliği Fakültesi (RO WEB SİTESİ) http://

constructii.univ-ovidius.ro
 – Makine, Endüstri ve Deniz Mühendisliği Fakültesi (RO WEB 

SİTESİ) http://imim.univ-ovidius.ro

• Mircea celBătrân Deniz Harp Okulu

 Mircea celBătrân Deniz Harp Okulu, Karadeniz'in Köstence 
limanında bulunan bir yüksek öğrenim kurumudur. Bu Deniz 
Akademisi, Romanya Deniz Kuvvetleri için gelecekteki subayların 
yanı sıra ticaret denizi için deniz subayları ve mühendisleri eğitir. 
Deniz Harp Okulu, Romanya Sahil Güvenlik Komutanlığının talebi 
üzerine sahil güvenlik görevlileri yetiştirmektedir.

 Akademinin 2 fakültesi vardır: Seyir ve Deniz İşletmeciliği 
Fakültesi ve Deniz Mühendisliği Fakültesi. Ve ayrı bir departman 
olarak Yaşam Boyu Öğrenme ve Teknolojik Transfer Departmanı

• Köstence'deki Diğer Üniversiteler

 – Köstence Denizcilik Üniversitesi
 – Andrei Saguna Üniversitesi

8.2. Bükreş

 Bükreş, Romanya'nın başkentidir. Güneyde yer alır ve bu 
ülkenin en büyük şehridir. Adının kökeni bilinmemekle birlikte, 
bir teori, köyün Bucur adında bir çoban tarafından kurulduğudur. 
Sonraki iki yüzyıl boyunca bir hastalık, korkunç bir yangın ve 
ardı ardına gelen işgallerle harap olmasına rağmen, Bükreş, 
17. yüzyılın başlarında Osmanlı işgali ve Rumen hükümdarları 
tarafından terk edildikten sonra yeniden inşa edildi ve gelişmiştir. 
O zamanlar bile, varlıklı ve yoksul arasında açık bir sosyal ayrım 
vardır. 1881'de Romanya Krallığı kurulduğunda, Bükreş resmen 
başkent olarak belirlendi ve nüfusu hızla arttı ve ona "Doğu'nun 
Paris'i" veya "Küçük Paris" lakabını kazandırdı.

 İşte Bükreş'te gidilecek bazı yerler:

• Eski Şehir Bükreş

 Turistler ve yerliler eşit derecede Bükreş'in Eski Kentini 
tercih ediyor çünkü mimarisi güzel, görülecek çok sayıda tarihi 
bina var ayrıca Bükreş'te görülmeye değer çok sayıda mağaza ve 
restoran bulunmaktadır.

 Bükreş Eski Şehir çok sayıda güzel barlar ve kulüpler, 
restoranlar ve hoş insanlar sunar. Harika anılar oluşturmak 
için ideal bir yerdir. Geceleri bir barda, bir kulüpte veya sadece 
sokaklarda dolaşarak çok eğlenebilirsiniz.

• Parlamento Sarayı
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 Devasa Parlamento Sarayı (PalatulParlamentului; her gün 
10:00-16:00; turlar 6 Euro, artı kamera kullanımı için 10 Euro) 
ABD Pentagon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci idari binasıdır.

• Zafer Takı

 1878'de bir bağımsızlık geçit töreni için inşa edilmiş ve 
1922'de Romanya'nın I. Aslen ahşaptan yapılmıştı, 1935'ten 
1936'ya kadar, Paris'teki Arc de Triomphe tarzında taştan daha 
uygun bir şekilde yeniden inşa edildi.

• Herastrau Parkı

 Kemer'in hemen ötesinde, metroyla en iyi şekilde 
ulaşılan Herastrau Parkı vardır -Aviatorilor durağı güneydoğu 
köşesindedir. Yollar, resmi çiçek tarhlarından geçerek Colentina 
Nehri boyunca uzanan bir düzine gölün en büyüklerinden biri 
olan Herastrau Gölü kıyısına ulaşır. Carol II tarafından Bükreş'i 
çevreleyen sağlıksız bataklıkları kurutmak için oluşturulan bu 
göller, kuzey banliyölerinde sürekli bir çizgi oluşturuyor. Kemerli 
köprüler, küçük ve güzel kokulu Roses Adası üzerinden, kayıkların 
kiralanabileceği (saatte 2 €) göl kenarındaki çok sayıda snack 
bar ve restorana götürür. Alternatif olarak, otuz dakikalık bir göl 
gezisine (1,50 €) katılabilirsiniz; Her ikisi için de biletler kalkış 
noktasının karşısındaki pencerelerden alınmalıdır (tekneler ve 
göl gezileri için Mayıs-Eylül).

 Bükreş'in en lüks semtlerinden biri parkın doğusunda 
yer almaktadır. Bir zamanlar komünist seçkinlerin yaşadığı, 
yönettikleri kitlelerden kordon altına alındığı yer burasıdır; 

Çavuşeskular, B-dul'un doğu ucundaki VilaPrimavera'da 
yaşıyordu. Bölgede hâlâ teknokratlar, sevilen sanatçılar ve 
seçkinler yaşıyor.

• Calea Victoriei (Victoriei Yolu)

 Calea Victoriei, Bükreş'in en önemli ve en eski 
caddelerinden biridir ve 2.700 metre uzunluğa sahiptir. 1878'den 
önce cadde, Mogosoaia'nın Eski Köprüsü olarak adlandırılıyordu. 
Calea Victoriei adı, Romanya Bağımsızlık Savaşı zaferinden sonra 
verildi. İki dünya savaşı arasında Bükreş'in en moda caddesi oldu.
Zamanla Calea Victoriei, lüks kafeleri, restoranları ve mağazaları 
ile Bükreş'in en ikonik binalarından bazılarıyla ünlü olduğu için 
Bükreş'in en sık ziyaret edilen ve seçkin caddelerinden biri haline 
geldi.

• Grigore Antipa Doğa Tarihi Müzesi

 Adını Rumen iktiyolog ve çevreciden almıştır. Mütevazı 
bir akvaryumun yanı sıra, müzenin koleksiyonunda Moldavya'da 
keşfedilen 4,5 metre yüksekliğindeki bir dinozor iskeleti, 
80.000'den fazla kelebek ve güve ve çeşitli doldurulmuş hayvanlar 
da dahil olmak üzere 300.000'den fazla eser bulunuyor.

8.2.1. Bükreş'teki Üniversiteler

 Yüksek öğrenim açısından Bükreş, 15 kamu ve 14 özel 
enstitüsü ve 300.000'den fazla öğrencisi ile Romanya'nın 
en büyük akademik merkezi ve Doğu Avrupa'nın en önemli 
yerlerinden biridir.
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 Bükreş'te 15 devlet üniversitesi vardır:

• PolytechnicUniversity of Bucharest
• Technical University of CivilEngineering of Bucharest
• IonMincuUniversity of Architecture andUrbanism
• University of Bucharest
• CarolDavilaUniversity of MedicineandPharmacy
• Bucharest Academy of EconomicStudies
• NationalUniversity of Music Bucharest
• BucharestNationalUniversity of Arts
• CaragialeNationalUniversity of Theatreand Film
• NationalUniversity of PhysicalEducationandSport
• National School of Administration andPoliticalScience of 

Bucharest
• Technical Military Academy of Bucharest
• Carol I NationalDefenceUniversity
• National Academy of Intelligence
• AlexandruIoanCuzaPolice Academy [ro]

 Bükreşte 14 adet özel üniversite de bulunmaktadır.

• DimitrieCantemirChristianUniversity  
• TituMaiorescuUniversity           
• NicolaeTitulescuUniversity [ro]              
• Romanian-AmericanUniversity
• HyperionUniversity [ro]              
• SpiruHaretUniversity   
• BioterraUniversity [ro] 
• EcologicalUniversity of Bucharest [ro]  

• GheorgheCristeaRomanianUniversity of ArtsandSciences
• AthenaeumUniversity
• ArtifexUniversity            
• Roman CatholicTheologicalInstitute of Bucharest [ro]  
• BaptistTheologicalInstitute of Bucharest            
• PentecostalTheologicalInstitute [ro]    

8.2.2. Bükreş'te Toplu Ulaşım

 Metro
 Saatleri: her gün 05:00 - 23:00;
 Biletler: 3 RON (90 sent)/gidiş dönüş;
                  6 RON (yaklaşık 1,15 Euro) günlük kart;

 Metro sistemi, etrafta dolaşmanın en ucuz ve en kolay 
yolu ve aynı zamanda hızlıdır.

 Otobüsler ve tramvaylar
 Saatleri: 5:00 - 23:00
 Biletler: Şehir içi hatlar için RON 1.3;

 Ayrıca belirli sayıda yolculuk için ücretlendirilen elektronik 
kartlar da satın alabilirsiniz. Kart ulaşım aracına giriş yaptıktan 
sonra araç içindeki ekrana dokunulmalıdır.

8.2.3. Bükreş'te Güvenlik

 Bükreş, Batı Avrupa şehirlerine kıyasla genellikle güvenli 
bir şehir olarak kabul edilir. Yine de, toplu taşıma araçlarında veya 
şehrin yoğun bölgelerinde küçük suçlardan ve yankesicilikten 
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haberdar olmalısınız. Sokak köpekleriyle karşılaşırsanız 
şaşırmayın çünkü onlar Romanya'nın başkentinin bir özelliği. 
Genellikle tehlikeli değildirler ancak paketlere dikkat edin. 
Ayrıca 112'yi ücretsiz olarak arayarak olay ihbar edebilir, Polis, 
Ambulans veya İtfaiye çağırabilirsiniz.

8.3. Cluj-Napoca

 Cluj-Napoca, Transilvanya'nınortaçağ Macar başkentiydi 
ve Budapeşte'den trenle yaklaşık altı saat uzaklıkta, bölgeye 
doğal bir giriş olmaya devam etmektedir. 

 Cluj çevresindeki bölge, özellikle “Transilvanya'nın 
Kalbi”, Avrupa'nın en iyi ve en çeşitli halk müziğine ev sahipliği 
yapmaktadır. Geniş yeşil alanları, özellikle Padis platosu üzerinde 
kolay yürüyüş ve mağaracılık seçenekleri ile kasaba, Apuseni 
masifine erişmek için de uygun bir üs.

 Cluj-Napoca'da gidilecek bazı yerler:

• Birlik Meydanı - Aziz Michael Kilisesi ve Heykeli

 Piata Unirii'yi cüceleyen St Michael Katedrali, 1349 ve 
1487 yılları arasında, o zamanlar şehri rakipsiz olarak yöneten 
Saksonların Alman Gotik tarzında inşa edildi. Cluj'da en çok 
ziyaret edilen yerlerden biridir. Macar aristokrasisi daha sonra bir 
kutsal yapı olarak kapısını ekledi (1528 tarihli) Mátyás Corvinus 
altında tanıtılan İtalyan Rönesans stilini kapsamakta - heykeller 

ve kabartmalarla aynı hizada ahşap bir Barok minber ve 1859'da 
yükseltilmiş devasa bir sivrilen çan kulesi - ve bir 1859'da 
yükselen devasa sivrilen çan kulesi ile görülmektedir.

• Müze Meydanı

 Müze Meydanı şehrin merkezinde yer alır ve şehrin en 
eski pazarlarından biridir. Adı, orada bulunan Transilvanya Tarih 
Müzesi'nden gelir.

 Müze Meydanı, dinlenmek, teraslara çıkmak, şehir 
gürültüsünden uzaklaşmak veya yürüyüş yapmak için fırsat 
bulduğunuz bir yaya alanıdır.

 Pazarın doğu tarafında şehrin en eski yapılarından ve 
en önemli barok kiliselerinden biri olan Fransisken Kilisesi'ni 
bulacaksınız.

• AvramIancu Meydanı

 Adını Transilvanyalı Rumen avukat ve devrimci 
AvramIancu'dan almıştır ve Cluj-Napoca'nın orta kesiminde 
yer almaktadır. Zengin tarihi nedeniyle şehrin en gözde cazibe 
merkezlerinden biridir.

 Ayrıca, AvramIancu Meydanı bölgesinde diğer bazı iyi 
bilinen yerler bulunmaktadır: Ortodoks Katedrali, Ulusal Tiyatro, 
Cluj Eyaleti ofisi ve Adalet Sarayı.
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• Fransisken Kilisesi

 13. yüzyıldaki Tatar saldırısından sonra inşa edilmiş ve 
1455'te Iancu de Hunedoara tarafından Dominik düzenine teslim 
edilmiştir; 1725'te Fransiskenleredevredilmiş ve daha sonra 
Barok tarzında yeniden inşa edilmiştir. İçeride, hayali ana sunak, 
büyük Macar kralları St Joseph ve StStephen'ın heykelleriyle 
çevrili Meryem Ana'nın bir tablosuna sahiptir. Kuzeyde kiliseye 
bitişik, güzel bir Gotik ev, bir müzik okuluna ev sahipliği yapar ve 
karşısında Roma vakfı vardır.

• Botanik bahçeler

 Her gün 09:00 – 19:00 arası açıktır ve ücreti 2 €'dur; 
10.000'den fazla tür ile Güneydoğu Avrupa'nın en büyüklerinden 
biridir. Bir müze ve herbaryum, 2 metre çapında Amazon 
nilüferleri de dahil olmak üzere çöl ve tropik bitkilerle dolu seralar 
(18:00'a kadar) ve küçük bir Japon bahçesine sahiptir.

8.3.1. Cluj-Napoca Üniversiteleri

 Cluj-Napoca, 11 üniversite ve tahmini 80.000 öğrenci ile 
Romanya'daki ikinci üniversite merkezidir.

• “Babeş-Bolyai” University ( www.ubbcluj.ro/en/ )
• University of Medicineand Pharmacy “IuliuHațieganu” ( www.

umfcluj.ro/en )
• Technical University ( www.utcluj.ro/english/index.php )
• TheUniversity of AgriculturalScienceandVeterinaryMedicine  

( www.usamvcluj.ro/ )
• University of Art and Design ( www.uad.ro/web/en/ )
• “GheorgheDima” Music Academy ( https://amgd.eu/ )
• SapientiaUniversity ( https://www.sapientia.ro/eng/ )
• “AvramIancu” University
• “BogdanVodă” University 
       ( https://www.ubv.ro/index_en.php )
• “DimitrieCantemir” ChristianUniversity
• SpiruHaretUniversity ( https://www.spiruharet.ro/ )

8.3.2. Cluj-Napoca'da Toplu Ulaşım

 Troleybüs/Otobüs - Biletleme artık belirli noktalarda, 
önemli kavşaklarda işaretlenmiş kiosklarda satışa sunulan 
ve çoğu otobüs ve tramvay durağında bulunan daha küçük 
büfelerde akşam 8:30 veya 21:00'e kadar doldurulabilen Activ 
kart aracılığıyla tamamen elektroniktir. Hafta içi ve cumartesi 
günleri (ve bazen Pazar günleri) öğleden sonra erken saatlerde 
bulmak mümkündür.

8.3.3. Cluj-Napoca'da Güvenlik

 Genel olarak, Cluj'da seyahat etmek çoğu Avrupa 
şehrinden daha güvenlidir çünkü şiddet eylemleri azdır ve 
soygunlar nadirdir. Karşılaşabileceğiniz en büyük sorun şiddet 
içermeyen, sinsi türden: yankesicilik ve yabancılara yönelik düşük 
seviyeli dolandırıcılıktır.
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 Soyulma veya dolandırılma talihsizliğini yaşarsanız, 
polise bildirin. Failin yakalanması pek olası değildir - her ne kadar 
mağdur yabancı veya ısrarcıysa polis harekete geçme eğiliminde 
olsa da - ancak sigorta talebinde bulunmak için belgelere 
ihtiyacınız olabilir.

8.4. Iaşi
 
 Iaşi Romanya'nın Kültür Başkenti ve Romanya tarihinin 
bir sembolüdür. Romanya'nın en eski üniversitesi ve ülkenin ilk 
mühendislik okuluna ev sahipliği yapan Iaşi, beş kamu kurumuna 
kayıtlı 60.000'den fazla öğrencisi ile ülkenin en önemli eğitim ve 
araştırma merkezlerinden biridir.

 Iaşi'de gidilecek bazı yerler:

• Kültür Sarayı

 B-dul Stefancel Mareşi Sfânt'ın güney ucundaki ufka 
hakim olan devasa Gotik-canlanma Kültür Sarayı, Iaşi’ninen 
ünlü cazibe merkezi ve sembolüdür. Bir ortaçağ peri masalından 
fırlamış gibi görünen yapı, yaklaşık 100 yaşında. Prens 
AlexandrucelBun'un 15. yüzyıldan kalma yıkık kraliyet sarayı 
saraydan görülebilir. İnsanlar sarayı gezebilir, kuleye tırmanabilir 
ve dört büyük müzeyi keşfedebilir.

 Etnografya Müzesi, Sanat Müzesi, Tarih Müzesi ve Bilim 
ve Teknik Müzesi dört ana müzedir. Müzeler ve saray için bireysel 
müze girişleri veya indirimli kombine giriş bileti satın almak 

mümkündür.

• Birlik Meydanı

 Şehrin tam kalbinde yer alan UnionSquare, hem turistler 
hem de yerel halk için merkezi bir buluşma noktasıdır. Bu plaza 
önemli bir tarihi öneme sahiptir. 24 Ocak 1859'da Rumen halkı, 
yeni kurulan Eflak ve Boğdan Birliği'nin sembolü olan ilk birlik 
dansını yine aynı noktada gerçekleştirdi. Al'ın yükselen anıtıdır ve 
meydana Birleşik Romanya Prenslikleri'nin ilk hükümdarı olan I. 
Cuza hakimdir.

• Birlik Müzesi

 1859 ve 1862 yılları arasında, şimdi müzeye ev sahipliği 
yapan bina Prens Al idi. I. Cuza'nın son evidir. Daha sonra kısa bir 
süre Kral Ferdinand'ın kraliyet sarayı olarak hizmet etmiştir.

• Elisabeth Esplanade

 Sarı Yamaç olarak da bilinen Elisabeth Esplanade 
(Esplanada Elisabeta), her iki tarafında iki büyük merdiven 
ve tepesinde bir teras bulunan yarım daire biçimli bir yapıdır. 
Elisabeth Esplanade'nin (20. yüzyılın başı olan) Elisabeth 
Esplanade'nin yapımından önce gelen bir geçmişi vardır. Birkaç 
tanınmış aşık, burayı buluşma yeri olarak kullanmıştır. 

• Ulusal Tiyatro “Vasile Alecsandri”

 Ulusal Tiyatro (Teatrul National "Vasile Alecsandri") 

625624

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

'd
ak

i Ş
eh

irl
er

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

'd
ak

i Ş
eh

irl
er



1800'lerin sonlarında Viyana, Prag, Berlin ve Budapeşte'dekiler 
de dahil olmak üzere Avrupa'da birçok tiyatroyu yaratan 
mimarlar tarafından inşa edildi. İçeri girmeye karar verirseniz, 
Rokoko ve Barok tarzı dekorasyonların eksiksiz sergisine hayran 
kalacaksınız. Ayrıca, kültürel kurumların kendi toplulukları için 
nasıl yol gösterici bir ışık olarak hizmet ettiğini biliyor musunuz? 
Metaforları unutun. Bu tiyatronun elektrik santrali, şehrin ilk 
kamu aydınlatma sistemi olarak elektrik üretti. 

• Moldova Metropolitan Katedrali

 Ülkenin en büyük Ortodoks kiliselerinden biri olduğu 
göz önüne alındığında, katedral etkileyici boyuttadır. Moldavya 
Metropolitan Katedrali, tanınmış bir Rumen sanatçı olan 
GheorgheTattarescu tarafından boyanmış Rönesans dini figürleri 
ve bileşenleri ile Neoklasik mimari tarzda inşa edilmiştir.

8.4.1. Iaşi'deki Üniversiteler

• ”AlexandruIoan Cuza” Üniversitesi

 "AlexandruIoan Cuza" Iasi Üniversitesi, Romanya'nın 
en prestijli yüksek öğretim kurumlarından biridir. 1860 yılında, 
Birleşik Beylikler'in kurulmasından kısa bir süre sonra kurulan, 
Iasi Üniversitesi, başlangıçtaki adıyla, Romanya'daki ilk modern 
üniversitedir.

 Fakülteler: Biyoloji, Kimya, Hukuk, Ekonomi ve İşletme, 
Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe ve Sosyal Bilimler - Politika, 

Fizik, Coğrafya ve Jeoloji, Bilgisayar Bilimi, Tarih, Edebiyat, 
Matematik, Psikoloji ve Eğitim Bilimleri, Ortodoks İlahiyat, Roma 
İlahiyat  

Katolik, Avrupa Araştırmaları Merkezi
Tel: 0232 201 000
www.uaic.ro

• "Gheorghe Asachi" Iasi Teknik Üniversitesi

 Iasi "Gheorghe Asachi" Teknik Üniversitesi, mühendislik, 
bilimsel ve kültürel eğitimde önemli bir geleneğin koruyucusu 
olarak, ülkedeki en eski (1937'de kuruldu) ve tanınmış 
kurumlarından biridir.

 Hem yerel hem de ulusal ve uluslararası alanda seçkin bir 
varlığa sahiptir.

"Gheorghe Asachi" Üniversite Kütüphanesi dünyanın en güzel 
kütüphanelerinden biridir.

 Fakülteler: Mimarlık, Otomasyon ve Bilgisayar, İnşaat 
ve Tesisat, Makine Konstrüksiyonları ve Endüstriyel Yönetim, 
Elektronik, Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojisi, Hidroteknik, 
Jeodezi ve Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Çevre 
Koruma, Elektrik Mühendisliği, Enerji ve Uygulamalı Mekanik, 
Mekanik ve Malzeme Mühendislik, Tekstil Deri ve Endüstriyel 
Yönetim

Öğrenci: 16.773
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Tel: 0232 278 683
www.tuiasi.ro

• University of Medicine and Pharmacy „Gr. T. Popa ”Iaşi

 Ülkedeki en eski eğitim kurumlarından biri, 1879 
yılında bir tıp okulu olarak kurulmuş, daha sonra tıp eğitim 
dünyasını tamamlayan diğer iki kurum olan Eczacılık Fakültesi 
ve dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültesi ile ilişkilendirilmiştir. 1991 
yılında, enstitüye üniversite statüsü verildi ve Iasi'nin fizyolojik 
anatomisinin ünlü temsilcisi Grigore'un adını aldı. T. Popa. Daha 
sonra, Romanya'da türünün tek örneği olan Tıbbi Biyomühendislik 
okulu dahil edilmiştir.

 Zamanla, büyük kişilikler Tıp Üniversitesi'nin faaliyetine 
damgasını vurdu: Grigore T. Popa, LeonScully, PetruPoni, CI 
Parhon, Aristide Peride, IonCiure, LudovicRuss, Ernest Juvara, 
C. Proca, N. Leon, V Sion, Fr. Reiner, E. Riegler, Al. Slatineanu, I. 
Tanasescu, A. Tupa, V. Rascanu, L. Baliff, J. Nitulescu, O. Franche, 
Vl. Butureanu, P. Vancea ve diğerleri.

 Fakülteler: Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıbbi 
Biyomühendislik

 Öğrenciler: 9,110 ve bunlardan 2.600'den fazlası yabancı 
öğrenci: Fransa - 539, İsrail - 531, Yunanistan - 308, Fas - 289, 
233, Tunus - 233, Almanya - 42, Büyük Britanya - 38, Cezayir - 
36, İtalya - 34

Tel: +40.232.301.603 / +40.232.267.623

www.umfiasi.ro

• "George Enescu" Iasi Sanat Üniversitesi

 "George Enescu" Ulusal Sanat Üniversitesi'nin ana 
hedefi, lisans alanlarını içeren ulusal öncelikli Sanat alanında 
eğitimin organizasyonu ve eğitimidir: Müzik (uzmanlık alanları: 
Müzik Yorumu, Müzik Pedagojisi, Kompozisyon, Müzikoloji, 
Şeflik, Dini Müzik), Görsel Sanatlar ve stil (uzmanlıklarla: Resim, 
Heykel, Grafik, Moda-giyim tasarımı, Duvar sanatı, Plastik ve süs 
sanatlarının pedagojisi, Koruma - Restorasyon, Tasarım, Sanat 
Tarihi ve Teorisi) ve Tiyatro (uzmanlıklarla: Oyunculuk, Oyunculuk 
/ Bebekler / Kuklalar , Yönetmenlik, Tiyatro-Tiyatro Gazeteciliği).

 Fakülteler: Tiyatro, Görsel Sanatlar ve Üslup, Yorum, 
Kompozisyon ve Teorik Müzik Çalışmaları

Öğrenciler: 1026 
Tel: 0232 212 549
www.arteiasi.ro

• "IonIonescu de la Brad" Tarım Bilimleri ve Veterinerlik 
Üniversitesi 

 "IonIonescu de la Brad" Tarım Bilimleri ve Tıp Üniversitesi, 
temel misyonu tarım, dağcılık, bahçecilik, mühendislik ve 
yönetim alanlarında uzmanlaşmış mühendislerin yetiştirilmesi 
olan ulusal ve Avrupa çapında yüksek tarımsal ve veteriner tıp 
eğitiminde uzmanlaşmış bir kuruluştur. Gıda mühendisliği, çevre 
mühendisliği, çiftçilik, biyoloji ve veteriner hekimler alanlarında 
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mezunlar vermektedir.

Fakülteler: Ziraat, Bahçıvanlık, çiftçilik, tıp
Tel: 0232 213 069
www.uaiasi.ro

• Iasi "Petre Andrei" Üniversitesi

 Iasi "Petre Andrei" Üniversitesi, eğitim teklifine dahil olan 
tüm akredite programları ile Moldova'daki en büyük ve en prestijli 
özel eğitim kurumudur.

 Fakülteler: Hukuk, Psikoloji, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma 
Bilimleri,

8.4.2. Iaşi'de Ulaşım

Trenler -Iaşi Station - www.mersultrenurilor.ro
Uçuş Takvimi- Iasi International Airport - www.aeroport.ro
Iaşi Toplu Taşıma Şirketi- www.sctpiasi.ro
Otobüsler ve Tramvaylar-  http://www.sctpiasi.ro/trasee
Ulaşım Portalı Iasi www.transportiasi.ro

8.5. Timisoara
 
 Timisoara, Romanya'nın en büyük ikinci şehri ve ülkenin 
batı bölgesinde önemli bir ekonomik merkezdir. Şehirde, en 
eski kalıntı 12. yüzyıla kadar uzanan eski bir Roma surlarının 
kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Şehir merkezindeki yapıların 
çoğu, Habsburg İmparatorluğu'nun şehir üzerindeki iki yüzyıllık 
egemenliğinin kanıtıydı. Timisoara, Avusturya'yı andıran mimarisi 
nedeniyle "Küçük Viyana" olarak biliniyor. 1884'te elektrikli sokak 
aydınlatmasına kavuşan ilk Avrupa şehri ve New York'tan sonra 
dünyada ikinci olmuştur.

 Müzeler ve sanat galerileri de Temeşvar'ın kültürel 
manzarasının bir parçasıdır. 2023'te Timisoara, Avrupa Kültür 
Başkenti seçilmiştir.

 İşte Timisoara'da gidilecek bazı yerler:

• Birlik Meydanı

 Piața Unirii, şehrin en hareketli bölgesidir. Şehrin en 
önemli anıtlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır: Katolik 
Kubbesi, Barok Saray (şimdi güzel bir modern sanat müzesi), Sırp 
Kilisesi ve diğer ilginç art nouveau binaları. Yaz aylarında burada 
birçok kültürel etkinlik düzenlenmektedir.

• Zafer Meydanı

 PiataVictoriei, Aralık 1989'da Romanya'daki devrimin ilk 
kez gerçekleştiği yerdi; göstericiler harekete geçti ve tanklar bir 
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dizi kanlı ve trajik savaşa dönüştü. Her iki yanında dükkanlar, 
kafeler ve zarif barok binalarla çevrili, yayalara ayrılmış geniş bir 
bulvardır.

 Romanya devrimini temsil etmektedir. Ortodoks 
Metropolitan Katedrali, Opera Binası, Belediye Binası, Filarmoni, 
Banat Müzesi ve on dokuzuncu yüzyılın sonunda ve yirminci 
yüzyılın başında inşa edilen muhteşem saraylar burada bulunur. 
Meydanın güney tarafında yükselen Ortodoks Metropolitan 
Katedrali (Catedrala Ortodoxa Mitropolitana) odak noktasıdır. 
Yeşil ve kırmızı kiremitleri mozaik düzende düzenlenmiştir. 
Katedralin önünde 1989 Devrimi (Komünist yönetimi deviren) 
sırasında ölenler için bir anıt vardır.

• Burç

 1868'de belediye, kaleyi Habsburg hükümetinden satın 
aldı ve PiataUnirii'nin batı ve doğusundaki Bastions olarak bilinen 
iki bölüm dışında hepsini yıktı. Timisoara'nın eski savunma 
duvarlarının bir parçası olan Bastion, PiataUnirii'nin yakınında 
yer almaktadır ve yakın zamanda yenilenmiştir. İki sanat galerisi, 
bazı restoranlar ve terasların yanı sıra bir hediyelik eşya dükkanı 
vardır.

• Devrim Müzesi

 Aslında 1989 Romanya Devrimi Ulusal Araştırma 
Merkezi'nin bir parçasıdır. Küçük bir anıt şapel, şehirde 
öldürülen yaklaşık yüz (kesin sayı belirsiz) şehidin anısını 
taşırken, görüntüler, gazete kupürleri ve yerel okul çocuklarına 

ait dokunaklı bir grup resim, bu inanılmaz birkaç günü canlı bir 
şekilde temsil etmektedir. Çavuşesku'nun Komünist Parti Genel 
Merkezi binasının balkonunda yaptığı son, ölümcül konuşması 
ve o ve Elena Çavuşesku'nun yakın ölümlerinin bildirildiği an 
gibi bazı önemli materyalleri içeren (İngilizce altyazılı) yirmi beş 
dakikalık bir belgesel video, aynı derecede büyüleyicidir.

8.5.1. Timisoara Üniversiteleri

 Timişoara, üniversite ve lisansüstü programlara kayıtlı 
50.000'den fazla öğrenci ile Romanya'nın batısındaki en 
önemli üniversite ve akademik merkez haline gelmiştir. Lisans, 
yüksek lisans, doktora ve uzmanlık programları dört devlet 
üniversitesinde ve üç özel üniversitede mevcuttur.

 Devlet Üniversiteleri:
1. Western University
2. PolytechnicUniversity
3. "Victor Babeş" University of MedicineandPharmacy
4. BanatUniversity of Agricultural Sciences and Veterinary 
Medicine

 Özel Üniversiteler:
1. University "Tibiscus" 
2. "DimitrieCantemir" ChristianUniversity 
3. "IoanSlavici" University

8.5.2. Timisoara'da Ulaşım

 Şehir, troleybüsler, tramvaylar ve otobüsler dahil 
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olmak üzere mükemmel bir toplu taşıma hizmetine sahiptir. 
Biri üç ekspres hat (otobüs) için, diğeri ise otobüs, tramvay ve 
tramvayların geri kalanı için olmak üzere iki tür bilet vardır. Bir 
biletin fiyatı sadece 2 Leidir(yaklaşık 0,5 € )ve onları hemen hemen 
her durakta gazete/sigara stantlarında bulabilirsiniz. Ayrıca 
günlük 12 lei olan ve 2 € civarında bir bilet satın alabilirsiniz. Bu 
biletler, onları ne zaman kullanabileceğinize dair bir tarihle gelir. 
Biletinizi uçakta doğrulamayı da unutmayın. Daha fazla bilgi için 
web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.ratt.ro/.

8.5.3. Timisoara ile İlgili Faydalı Telefon Numaraları

• Acil Çağrılar - 112
• Timişoara Turist Bilgi Merkezi - 0256-437973
• Havalimanı Timisoara - 0256-386089
• TimisoaraBelediyesi - 0256-408300
• Lokal Polis - 0256-246112

9. Romanya'daki Uluslararası Öğrenciler 
için Çalışma İzinleri ve İş Olanakları

 İş Kanunu (Kanun no: 53/2003) Romanya'da çalışma 
hayatını düzenler. Romanya'da normal çalışma saatleri haftada 
maksimum 40 saattir. Fazla mesai ile çalışma saatleri haftada 
maksimum 48 saate kadar uzatılabilir. Tamamlanmasından 
sonra en fazla 60 gün içinde çalışan ücretli ücretsiz saat alabilir. 
Mümkün değilse, çalışan bir sonraki ay maaşına ikramiye alabilir. 
18 yaşını doldurmamış gençler için fazla mesai yasa dışıdır.

 Romanya'da çalışanlar arasında genetik özellikler, 
cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, etnik köken, din, ulusal aidiyet, ırk, 
renk, engellilik, aile durumu veya sorumluluğu, sendika üyeliği 
veya faaliyeti, siyasi tercih veya sosyal duruma dayalı olarak 
ayrımcılık yapmak yasal olarak yasaktır. Aynı veya eşdeğer işleri 
yapan kişilere ödenecek ücretlerin belirlenmesinde bu kanun göz 
önünde bulundurulur.

9.1. Romanya'da Uluslararası Öğrenciler Çalışma İzni 
için Nereye Başvurulur?

 Romanya'da, uluslararası öğrencilerin ülkede okumak için 
oturma iznine sahip oldukları sürece çalışma iznine ihtiyaçları 
yoktur. Öğrencilik sırasında tam zamanlı çalışma tavsiye edilmez. 
AEA, AB veya İsviçre'den gelen uluslararası öğrencilerin günlük 
çalışmak için sınırlı bir saati yoktur. Bunun yerine, AB üyesi 
olmayan öğrenciler, yalnızca çalışma izinleri olduğu sürece günde 
4 saatten fazla çalışabilirler.
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 Uluslararası öğrenciler, AB veya AEA vatandaşları, çalışma 
iznine ihtiyaç duymazlar. Öğrencilerin geri kalanı için, çalışma 
izni Göçmenlik Genel Müfettişliği'nde sadece işveren tarafından 
alınabilir.

 İşveren, çalışma talebinde bulunan kişinin belgelerini 
Göçmenlik Genel Müfettişliğine teslim ederek çalışma izni 
sürecini takip edecektir.

 Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

a. Özgeçmiş ve ekinde sabıka kaydı bulunmadığını, tıbbi olarak 
istihdam edilmeye uygun olduğunu ve asgari Romence dil 
bilgisine sahip olduğunu belirten bir beyan;

b. Çalışmaya uygun olduğunu gösteren sağlık raporu;
c. Adli sicil kaydı;
d. Tercüme edilmiş ve onaylanmış mezuniyet kaydı, ayrıca tüm 

bilimsel dereceler ve sertifikalar ile birlikte Eğitim Bakanlığı 
tarafından verilen doğrulama sertifikası;

e. Uzun süreli vizeli pasaport veya kimlik (aslı ve fotokopisi);
f. İki adet fotoğraf;
g. Güncellenmiş sağlık ve vergi sicil belgesi vb.

Ayrıca bakınız:
https://www.euraxess.gov.ro/romania/information-assistance/
work-permit

9.2. Uluslararası Öğrenciler için Avantajlıdır İşler

 Romanya'daki uluslararası öğrenciler için, farklı 
dil becerileri nedeniyle Çağrı Merkezleri veya dış kaynak 
şirketlerindeki işler daha uygundur.

9.3. Uluslararası Öğrenciler Nasıl İş Bulabilir?

 Öğrenciler; üniversitelerdeki ilan panolarında, gazete 
iş ilanlarında veya Romanya'da popüler olan istihdam web 
sayfalarında iş bulabilirler.

 Uluslararası öğrenciler staj bulmak için üniversitelerden 
veya öğrenci kuruluşlarından yardım isteyebilirler. Romanya'da 
staj yapmak için uluslararası öğrencilerin aşağıdaki bilgileri 
bilmesi gerekir:

• Stajyerler için fazla mesai yapılmaz;
• Staj sözleşmesinin süresi en fazla 6 aydır;
• Bir kuruluşta toplam çalışan sayısının en fazla %5'i stajyer 

olabilir;
• Stajyerler için aylık ücret, kanunla belirlenen ulusal asgari 

ücretin en az %50'sidir;
• Bir kişinin bir şirketle eksik istihdam sözleşmesi varsa, bu 

onu stajyer olarak seçemez;
• Niteliksiz işçilere özgü el emeği, stajyerlere tekabül 

etmemektedir.
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9.4. Romanya'da Çalışma İzinleri ve İş Bulma ile İlgili 
Kullanışlı Bağlantılar

• Göçmenlik Genel Müfettişliği: http://igi.mai.gov.ro/en/
• Çalışma izni alma koşulları: http://igi.mai.gov.ro/en/content/

seeking-advice
• İstihdam için uzun süreli vize nasıl alınır: http://igi.mai.gov.ro/

en/content/long-stay-visa-employment-secondment
• Romanya'da kalma hakkı nasıl elde edilir: http://igi.mai.gov.

ro/en/content/single-permit-eu-blue-card
• Romanya'da staj nasıl bulunur:

 – https://internshipul.ro/
 – https://stagiipebune.ro/home/
 – https://erasmusintern.org/

10. Romanya'da Hukuk İşlemleri

10.1. Öğrenci Disiplin Cezaları ve İtiraz Süreci

 Öğrenci disiplin süreci “Öğrencilerin mesleki faaliyetlerine 
ilişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.

 Kanuna göre, “Öğrencilerin Mesleki Faaliyetleri Hakkında 
Yönetmelik”in (1) yönetmelikten kaynaklanan görevlere ve/veya 
üniversite etik normlarına uyulmaması aşağıdaki yaptırımları 
beraberinde getirir:

• Yazılı uyarı

 Uyarı, fakülte kurulu kararı ile belirlenir ve fakülte dekanı 
tarafından uygulanır; itirazlar, fakültenin duyuru panosuna 
asılmak suretiyle tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde fakülte 
sekreterliğine yapılabilir ve itirazın kayıt tarihinden itibaren 20 
gün içinde fakülte kurulu tarafından karara bağlanır;

• Fakülte kurulunca belirlenen süre için bursun askıya 
alınması;

• Sınır dışı etme

 Sınır dışı etme, belirtilen nedenlerle yapılır. 38. Fakülte 
Kurulunun teklifi üzerine Rektörlük Kararı ile. Dolandırıcılık ve 
dolandırıcılığa teşebbüs için, sınav kurulu, tespit sürecine göre ve 
fakülte kurulunun onayı ile yaptırımı önerir.
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(2) a) bendinde öngörülen yaptırım, bu süre içindeki davranışa 
bağlı olarak bir yıl sonra kaldırılabilir.

 “Köstence ÜNİVERSİTESİ” OVIDIUS ÜNİVERSİTESİ 
MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİSİ KURALLARI”na göre:

a. Üniversite Etik ve Mesleki Etik Komisyonu tarafından 
belirlenen yaptırımlar, duruma göre dekan veya rektör 
tarafından, ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
uygulanır.

b. Etik Komisyonu tarafından açıklanan çözümden ve 
üniversitenin meslek etiğinden memnun olmayan kişi, yetkili 
mahkemelere başvurma hakkına sahiptir.

10.2. Yargı Desteği

10.2.1. Kamu Adli Yardımı

 Hükümet Yönetmeliği tarafından tanımlandığı üzere: 

"Kamu adli yardımı, mahkemede meşru hak veya menfaatlerin 
gerçekleşmesi için adil yargılanma hakkını ve adalete eşit erişimi 
güvence altına almayı amaçlayan devlet tarafından sağlanan yardım 
biçimidir."

 Hükümet Yönetmeliği: 51/2008, Romanya'da veya 
AB'de ikametgahı veya mutat meskeni olan herhangi bir kişi 
tarafından Romanya yargı yetkisine sahip mahkemelere veya 
makamlara yöneltilen talepleri dikkate alır. Ayrıca, Romanya 

ile kişinin vatandaşlığına veya ikametgahına sahip olduğu AB 
üyesi olmayan ülke arasında sözleşmeler olması durumunda RG 
51/2008 hükümleri korunur.

 RG'nin Kapsamı: 51/2008: hukuki (ticari dahil), idari, 
çalışma ve sosyal sigorta davalarının yanı sıra ceza davaları hariç 
diğer davaları kapsar (md. 3 RG: 51/2008).

Nereden talep ediliyor?

• Yardımın talep edildiği davayı çözmeye yetkili mahkemece 
(madde 11 paragraf (1) RG: 51/2008).

• Yeterlilik tespit edilemiyorsa: Başvuru sahibinin ikametgahının 
veya ikametgahının bulunduğu seçim bölgesindeki 
mahkemece (md. 11 para. (2) RG: 51/2008).

• Talep devam eden bir süreçle ilgiliyse, kanunda aksi 
öngörülmedikçe, talep, ana talebin çözümü ile görevlendirilen 
heyet tarafından karara bağlanır (md. 11 para. (3) RG: 
51/2008).

10.2.2. Kamu Adli Yardım Biçimleri

 "Kanunun. 6 Kamu adli yardımı aşağıdaki şekillerde 
verilebilir:

a. Mahkemede bir hakkın veya meşru menfaatin kullanılması 
veya korunması veya bir anlaşmazlığın önlenmesi için atanan 
veya seçilen bir avukat aracılığıyla temsil, adli yardım ve 
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gerektiğinde  savunma için bir ücret ödenmesi gerektirebilir 
(bkz. L:51/1995, madde 70 ve devamı ile düzenlenen adli 
yardım davaları ve koşulları).

b. Yargılama yetkisine sahip mahkeme veya merciin onayı ile 
yargılamada kullanılan bilirkişi, tercüman veya tercümanın, 
hukuka göre kamu adli yardım talebinde bulunan kişinin 
sorumluluğunda ise ödeme yapılması. ; (mad. 24-25 RG: 
51/2008).

c. İcra Memuru Ücretinin Ödenmesi; (mad. 26-32 RG: 51/2008).
d. İcra aşamasında ödenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, 

kanunla sağlanan mahkeme harçlarının ödenmesinden 
muafiyetler, indirimler, yeniden planlama veya ertelemeler. 
(md. 33-34 RG: 51/2008; ayrıca bkz. md. 43-44 RG: 80/2013).

10.2.3. Medeni Konularda Kamu Adli Yardım Verme Koşulları:

 Genel Kural:

 Tam destek için 300 lei'den az başvurunun sunulmasından 
önceki son iki ay için net aylık gelir/aile üyesi gereklidir. (bkz.
Kanunda belirtilen ödemelerin devlet bütçesi. 6 Hükümet 
Kararnamesi: 51/2008.

 Devletin %50'sini ödemesi için 600 lei altında başvurunun 
sunulmasından önceki son iki ay için net aylık gelir/aile üyesi 
gereklidir (bkz. bahsi geçen harcamalardandır).

 Notlar:

 Metin son iki aya/aile üyesine ilişkin kümülatif gelirle 

ilgili olduğunu öne sürse de, aslında aylık gelire/aile üyesine 
atıfta bulunur, ancak bu, son iki ay için belirtilen limitin altında 
tutulmalıdır. Limitler aslında küçüktür, mevcut aşamada adalete 
ücretsiz erişim sorununu gündeme getirdiğinden, daha sonraki 
bir değişiklikte bunların arttırılması tercih edilir. Vatandaş, pariteyi 
hatırlayan ya da hatırlamayan yargıcın insafına bırakılmamalıdır. 
(3) Kanunun. 8 Devlet Yönetmeliği: 51/2008, ancak düzgün 
yaşamlarını etkilemeyen koşullar altında kamu adli yardımından 
yararlanmalıdır.

10.2.4. Kurallardan Sapma

 Madde 8 para. (3) ve sanat. 8 ^ 1 Devlet Yönetmeliği: 
51/2008, aşağıdaki istisna kurallarını sağlar:

 "Kanunun. 8. (3) Yargılamanın belirli veya tahmini 
maliyetlerinin, yaşam maliyetindeki farklılıklar da dahil olmak 
üzere, başvuranın adalete etkin erişimini sınırlandırmasının 
muhtemel olduğu durumlarda, başvuru sahibinin ihtiyaçlarıyla 
orantılı olarak kamu adli yardım verilebilir. İkametgâhının veya 
mutad meskeninin bulunduğu Üye Devlet ile Romanya'nınki 
arasında.

 Kanunun. 8^1 maddelerine göre özel kanunun öngördüğü 
hallerde, başvuranın maddi durumuna bakılmaksızın, şu acil 
durum yönetmeliğine göre kamu adli yardım verilir:

• Adli yardım hakkı
• Bir koruma önlemi olarak ücretsiz adli yardım hakkı,
• Azınlık,
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• Engellilik,
• Belirli bir durum

 Bu durumda kamu adli yardımı, maddede belirtilen 
kriterler yerine getirilmeden verilir. 8, ancak yalnızca adli yardım 
veya ücretsiz adli yardım hakkının kanunen tanınmasını haklı 
kılan özel durumdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı 
hakların veya çıkarların savunulması veya tanınması için verilir. 

10.3. Romanya'da Tüketici Hakları

 Kişi, kamu yararına bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini 
düşünürse, bilginin talep edildiği kamu kurum veya kuruluşunun 
amirliğine md.hükümlerine göre idari şikayette bulunabilir. 
21 para. (2) sayılı Kanun'un 544/2001, sonraki değişiklikler ve 
tamamlamalar ile birlikte kamu yararına olan bilgilere ücretsiz 
erişim sağlar ve ayrıca . 32-34 H.G. no. 123/2002 sayılı Kanunun 
uygulanması için Metodolojik Normların onaylanması için 
gereklidir. İdari şikayet modelleri, Metodolojik Normların Ek 2 a) 
ve 2 b)'sinde bulunabilir.

 Kamu yararına bilgi talepleri (544/2001)
 Sorumlu kişi: Comisar amiri CarmenCucu
 E-posta: kabine@anpc.ro
 Telefon: 021.307.67.61

 544/2001 sayılı Kanundan Sorumlu - Tüketicinin 
Korunmasına İlişkin Bölge Komiserleri:

1. CRPC RegiuneaNord-Est (Iasi)- komisarPintilieOctavian 
0232278233/E-posta: crpciasi@anpc.ro

2. CRPC RegiuneaBucurest-Ilfov – hukuk danışmanı SfrejaAndra 
0213106378/ E-posta: bucurestiilfov@anpc.ro

3. CRPC RegiuneaNord-Vest (Cluj)- komiser Rus Lucian-Teodor 
0264431367/ E-posta: crpccluj@anpc.ro

4. CRPC RegiuneaSud-Est (Galati)- komiser BoldeanuCristiana 
0336802016/ E-posta: crpcgalati@anpc.ro

5. CRPC RegiuneaSud-VestOltenia (Craiova)- hukuk danışmanı 
MirescuSorin 0251533118/ E-posta: crpcdolj@anpc.ro

6. CRPC RegiuneaSud-Muntenia (Ploiesti)- hukuk danışmanı 
OpreaDaniela 0248/222.960/ E-posta: crpcprahova@anpc.ro

7. CRPC Regiunea Yelek Timis- comisarBăleanuDaniela 
0356.422.001/ E-posta: crpctimis@anpc.ro

8. CRPC RegiuneaCentruBrasov- hukuk danışmanı IobbDorin 
0268413951/ E-posta: crpcbrasov@anpc.ro
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11. Romanya'nın En İyi Kütüphaneleri

11.1. Gheorghe Asachi Üniversitesi Kütüphanesi

 Yaş “Gheorghe Asachi” Teknik Üniversitesi'nin 
kütüphanesi, dünyanın en güzel ikinci kütüphanesi seçildi, bu da 
sürpriz oldu çünkü çok az insan onun varlığından haberdar oldu. 
Yaklaşık 1 milyon başlık içeren çok iyi kaynaklara sahiptir. Copou 
semtinde bulunan Iaşi Üniversitesi içinde faaliyet göstermektedir. 
Kütüphane 1860 yılında Alexandru Ioan Cuza'nın isteği üzerine 
kuruldu ve ünlü Fransız mimar Louis Blanc tarafından tasarlandı.

 Web Sitesi: https://bjiasi.ro/

11.2. Bükreş Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

 Romen kültürünün önemli şahsiyetleri - Titu Maiorescu, 
Ioan Bogdan, Ovid Densuşianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan - kişisel 
kitapları kütüphaneye getirerek koleksiyonların değerini artırdı.

 Web Sitesi: https://litere.ro/prezentare/biblioteca/

11.3. Bükreş Merkez Üniversite Kütüphanesi

 1891'de ülkenin seçkinlerini destekleyecek ve her zaman 
açık olacak bir kütüphane arzusunu dile getiren Romanya Kralı 
I. Carol'ın isteği üzerine kuruldu. Fransız mimar Paul Gottereau 

tarafından tasarlandı ve inşa edilmesi 2 yıl sürdü. 1893'te 
tamamlandı, ancak kapılarını halka açması iki yıl daha sürdü, 
bu süre zarfında donatıldı ve döşendi. Kuruluşundan bu yana, 
Romanya akademik ortamının bir direği olmuştur.

 Web Sitesi: http://www.bcub.ro/

11.4. Ulusal Kütüphane

 Romanya Ulusal Kütüphanesi (eski adıyla Merkez 
Devlet Kütüphanesi), Bükreş'te bulunan Romanya'nın en büyük 
kütüphanesidir. Kütüphanede yaklaşık 13.000.000 ansiklopedik 
kaynak bulunmaktadır. Bunlar, cari fonları (Romen ve yabancı 
yayınlar - kitaplar, gazeteler ve dergiler) ve özel koleksiyon 
fonlarını (bibliyofili, el yazmaları, tarihi arşivler, pullar, fotoğraflar) 
içerir.

 Web Sitesi: https://www.bibnat.ro/

11.5. Cluj-Napoca'dan "Octavian Goga" Kütüphanesi
 
 "Octavian Goga" İlçe Kütüphanesi Cluj, yirminci yüzyılın 
başlarında kurulmuş ünlü bir kütüphanedir. Yıllar geçtikçe 
ansiklopedik koleksiyonunu geliştirmeyi ve hizmetlerini 
kullanıcılara çeşitlendirmeyi başardı.
 
 Web Sitesi: https://www.bjc.ro/
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11.6. Cluj-Napoca Merkez Üniversite Kütüphanesi
 
 Cluj'daki “Lucian Blaga” Merkez Üniversite Kütüphanesi, 
Romanya'daki en eski ve en önemli üniversite kütüphanelerinden 
biridir. Kütüphanenin merkez ve şubelerinde 55 okuma odası ve 
okuyucular için 2.100 yer bulunmaktadır.

 Web Sitesi: https://www.bcucluj.ro/

11.7. KájoniJános İlçe Kütüphanesi
 
 "Kájoni János" İlçe Kütüphanesi, Harghita İlçesindeki çok 
sayıda değerli koleksiyona sahip en büyük halk kütüphanesidir. 
Kurumun merkezi Miercurea-Ciuc'ta, Sendikalar Kültür Evi'nde, 
halkla ilişkiler bölümleriyle ve Mikó Kalesi'ndeki Szekler Ciuc 
Müzesi binasındadır. "Kájoni János" İlçe Kütüphanesi Harghita 
İlçe Meclisi bütçesi tarafından finanse edilmektedir.

 Web Sitesi: http://biblioteca.judetulharghita.ro/

11.8. Iaşi’de "Mihai Eminescu" Merkez Üniversite 
Kütüphanesi
 
 Yaş "Mihai Eminescu" Merkez Üniversite Kütüphanesi, 
Romanya'nın en önemli kütüphanelerinden biridir. En eski 
üniversite kütüphanesi olması nedeniyle Yaş şehrine büyük 
değer katmaktadır.

 Web Sitesi: http://www.bcu-iasi.ro/

11.9. Tıp ve Eczacılık Üniversitesi "Victor Babeş" 
Kütüphanesi
 
 Timisoara Tıp Enstitüsü'nün kütüphanesi, 1946 yılında, 
40 ciltlik bir dizi ve 50 kişilik bir okuma odası ile kuruldu. Bugün 
185.000'den fazla cilt ve 160.000 süreli yayına sahiptir. Ortalama 
okuyucu sayısı yılda 6.000'dir.

 Web Sitesi: https://www.umft.ro/biblioteca/
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12. Romanya'nın Çevrimiçi Müzeleri

12.1. Ulusal Romanya Tarihi Müzesi

 Ulusal Filateli Müzesi, Romanya'da pullar, mektuplar 
ve diğer posta iletişimlerine odaklanan bir kültür kurumudur. 
Romanya Tarihi Ulusal Müzesi içinde yer almaktadır. Bu müze, 
aynı zamanda Rumence anlatılan sanal bir tura sahiptir, böylece 
keşfederken onun hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 Müzeyi ziyaret etmek için http://www.imagofactory.ro/

12.2. Rumen Köylü Müzesi

 Bu Romen müzesi, Romanya'daki köylü yaşamından 
geniş bir tekstil, ikon, çömlek ve diğer kalıntılar koleksiyonuyla 
Avrupa'nın ana popüler sanat ve gelenek müzelerinden biridir. 
Müzenin zemin ve birinci katlarını, bazı atölyelerini ve müzenin 
mağazasını çevrimiçi olarak keşfedebilirsiniz. Müze ayrıca hem 
İngilizce hem de Rumence sesli bir tur sunarak bu müzenin neyle 
ilgili olduğunu görmenizi ve duymanızı sağlar.

 Müzeyi bu adresten ziyaret edebilirsiniz. (Adobe Flash 
gereklidir) http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/ 

12.3. Romanya Ulusal Sanat Müzesi

 Kraliyet Sarayı'ndaki Devrim Meydanı'nda bulunan 
Romanya Ulusal Sanat Müzesi, yalnızca ortaçağ ve modern 
Romen sanatının dikkat çekici koleksiyonlarına değil, aynı 
zamanda Romanya kraliyet ailesi tarafından toplanan dünya 
çapında bir koleksiyona da sahiptir. Kalıcı sergileri evinizin 
rahatlığında bir fare tıklamasıyla ziyaret edebilirsiniz:

 On dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın ilk bölümüne 
kadar olan ikonlar, fresk parçaları, iğne işi, el yazmaları, baskılar 
ve gümüş eşyalar Eski Romanya Sanat Galerisi'nde (http://mnar.
arts.ro/images/tur/GAVR_ROM1/GAVR_ROM1.html)  bulunabilir.

 Modern Romen Sanat Galerisi, Romen sanatının on 
dokuzuncu yüzyılın ortalarından 1970'lerin sonlarına kadar olan 
evrimini göstermektedir. (http://www.mnar.arts.ro/images/tur/
GARM_ROM/GARM_ROM.html)

 Avrupa Sanat Galerisi, DomenicoVeneziano, Tintoretto ve 
Bronzino gibi önemli ustaların eserlerine ev sahipliği yapmaktadır.
(http://mnar.arts.ro/images/tur/GAE_ROM2/GAE_ROM2.html)

 Ayrıca Sanat Koleksiyonları Müzesi'nde ve 30'dan fazla 
kalıcı resim, heykel, grafik koleksiyonuna ev sahipliği yapan 
üç binasında (A, B ve C) sanal bir turun keyfini çıkarabilirsiniz. 
koleksiyoncular ve sanatçılar zamanla

A Binası : http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_A_ROM/MC_A_ROM.
html
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B Binası: http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_B_ROM/MC_B_ROM.
html
C Binası: http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_C_ROM/MC_C_ROM.
html

12.4. Theodor Pallady Müzesi

 TheodorPallady tarafından imzalanmış 800'den fazla 
çizim ve gravür içeren Theodor Pallady Müzesi, K.H. İşadamı 
ve sanat koleksiyoncusu KrikorZambaccian'ın eski evi olan 
Zambaccian Müzesi, yarım yüzyıldan fazla bir süredir satın alınan 
tablolar, heykeller, grafikler ve mobilyaları da içeriyor. (http://mnar.
arts.ro/images/tur/MELIK_ROM/MELIK_ROM.html)

 Ulusal bir resim ve dekoratif sanat koleksiyonuna 
ev sahipliği yapan Cotroceni Ulusal Müzesi'ne http://www.
muzeulcotroceni.ro/viziteaza/tur_virtual.html adresinden çevrimiçi 
olarak da erişilebilir.

12.5. Ulusal Rumen Edebiyatı Müzesi

 Bu müzenin el yazmaları, kitapları, kişisel eşyaları, sanat 
eserleri ve fotoğrafları, bir bütün olarak Rumen edebiyatının 
derinliğini ve karmaşıklığını temsil ediyor.

 Web Sitesi: https://mnlr.ro/mnlr3.html

12.6. Ulusal Romanya Havacılığı Müzesi

 Müze, 1960'lara ve 1970'lere adanmış bir serginin yanı 
sıra, başlangıcından 1959'a kadar bir havacılık tarihine sahiptir.

Sanal tura http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei/ adresinden 
ulaşabilirsiniz.

12.7. George Enescu Ulusal Müzesi

 Efsanevi Rumen müzisyen George Enescu'nun hayatını 
anlatan sergilerin yer aldığı bu müze halka açıktır.

 Sanal tura https://360.inp.org.ro/index.php/obiective/
palatul-cantacuzino-bucuresti-tur-virtual-video adresinden 
ulaşabilirsiniz.

12.8. Romanya Ulusal Bankası Müzesi

 Bükreş'in en ilginç binalarından biri, parasal, finansal ve 
kültürel tarihe batmış yerlerde benzersiz ve ilgi çekici bir gezi için 
çevrimiçi olarak görüntülenebilir.

 Sanal tur için https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.
html

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 R
om

an
ya

653652

http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_B_ROM/MC_B_ROM.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_B_ROM/MC_B_ROM.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_C_ROM/MC_C_ROM.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/MC_C_ROM/MC_C_ROM.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/MELIK_ROM/MELIK_ROM.html
http://mnar.arts.ro/images/tur/MELIK_ROM/MELIK_ROM.html
http://www.muzeulcotroceni.ro/viziteaza/tur_virtual.html
http://www.muzeulcotroceni.ro/viziteaza/tur_virtual.html
https://mnlr.ro/mnlr3.html
http://www.360trip.ro/muzeulaviatiei/
https://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-cantacuzino-bucuresti-tur-virtual-video
https://360.inp.org.ro/index.php/obiective/palatul-cantacuzino-bucuresti-tur-virtual-video
https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html
https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html


12.9. "Dimitrie Gusti" Ulusal Köy Müzesi

 Bükreş'teki en popüler müzelerden biri, bir video 
aracılığıyla çevrimiçi olarak görülebilir. Geleneksel Rumen köyü 
gibi, Rumen köylünün tipik yaşamını göstermektedir. Bu link 
üzerinden videoya ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/
watch?v=MnMVNIdCynE

12.10. Üç Boyutlu Sanal Turlar

 3D gözlüğünüz varsa, Romanya Demiryolları Müzesi, 
Amiral Vasile Urseanu Astronomik Gözlemevi ve Bükreş Botanik 
Bahçesi'nde sanal bir tura çıkabilirsiniz!

• www.zona3d.ro/work/2017/Institutul_Astronomic_
Academia_Romana_Tur_Virtual_Stereo3D/Zona3D_
OBSERVATOR_BUCURESTI_VR3D/Institutul_Astronomic_
Tur_Virtual_Stereo3D_Zona3D.ro.html

• www.zona3d.ro/work/2017/Gradina_Botanica_Dimitire_
Brandza_TUR_Virtual_3D_Sera_Expozitie/vr3d/zona3d_
gradina_botanica_stereo3d_tur_vr.html

13. Acil Durum ve Önemli Telefonlar

 Acil Çağrı Hizmeti (polis, itfaiye, ambulans) – 112

 Tıbbi bir acil durum, araç kazası, kaza, yangın, afet 
durumunda veya tehlikeli bir olay durumunda (yolda kayalar, 
devrilmiş ağaçlar vb.) ve diğer çeşitli olaylarda bu numarayı 
arayabilirsiniz.

 113: Acil SMS (önceden kayıt olunmasını gerektirir)

 0725 826 668: Dağ Bölgesi/Salvamont

 Diğer önemli telefonlar şunlardır:

• Müşteri hizmeti  +40 21 9551
• Sınır Polisi  +40 21 9590
• Ulusal Covid-19 Bilgi Hattı  +40 0800 800 358
• İl Göç İdaresi 021 210 3050
• Rumen Postası +40 219 393 111**
• Romanya Sınır Polisi +40 219 590**
• Ulusal Gümrük İdaresi (çağrı merkezi) 080 00 80 880**
• Trafik Polisi Tugayı +40 213 233 030**
• Otopeni Havaalanı Bilgileri +40 212 041 000**
• Romanya Yol Yardım Desteği 
       +40 372 663 333; +40 372 663 366**
• Turist Danışma Noktası +40 372 111 409**
• Telefon Rehberi Sorgulamaları (Romtelecomağı) 118 932**
• Romanya'nın ülke kodu +40
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 Unutmayın! Bu numaralardan herhangi birini ararken, 
süreci olabildiğince verimli hale getirmek için aklınızda 
bulundurmanız gereken birkaç şey vardır:

• Sen kimsin?
• Acil durum nedir?
• Nerede oluyor?
• Birisi yaralanırsa; ne kadar kötü?
• Yardım edebilir misiniz?

 Not: Kesinlikle gerekli olmadıkça acil durum hatlarını 
çevirmeyin. Şakalar, muziplikler ve alakasız telefon görüşmeleri 
yasa dışıdır.

14. Romanya Ulusal Ajansı

 Erasmus Plus programı Romanya'da Eğitim ve Mesleki 
Eğitim Alanında Ulusal Topluluk Programları Ajansı (ANPCDEFP) 
tarafından yönetilmektedir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri ziyaret ediniz:
• ANPCDEFP: https://www.anpcdefp.ro/
• www.erasmusplus.ro
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SOS MOBİL 
UYGULAMA 
İÇERİĞİ

UKRAYNA

1. Ukrayna Hakkında Genel Bilgiler

Resmi Adı: Ukrayna
Dili: Ukraynaca
Para Birimi: Hrivna (UAH)
Nüfus: 41.167.336 (2022)
Başkent: Kiev
Uluslararası Telefon Kodu: +380

Çalışma Saatleri:
Haftada 40 saat
Günlük 8 saat

Resmi Tatil Günleri:
1 Ocak – Yeni Yıl
7 Ocak  – Noel (Ortodoks)
8 Mart – Dünya Kadınlar Günü
24 Nisan – Paskalya
1 Mayıs  – İşçi Bayramı
9 Mayıs  – II. Dünya Savaşı’nda Nazizm’e Karşı Zafer Günü
12 Haziran  – Üçlü Birlik Bayramı (Trinity)
28 Haziran  – Ukrayna Anayasa Günü
24 Ağustos  – Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü
14 Ekim  – Ukrayna’nın Savunucuları Günü
25 Aralık  – Noel (Katolik).

Ukrayna'nın Coğrafî Konumu
 Ukrayna'nın batıdan doğuya uzunluğu 1316 km'dir.
Ukrayna'nın kuzeyden güneye uzunluğu 893 km’dir.
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 Ukrayna, Avrupa'nın en büyük ülkesidir; bağımsızlığı 1991 
yılında ilan edilmiştir. Ukrayna'nın alanı, tüm Avrupa topraklarının 
yaklaşık% 5,7'si olan 603.7 bin km2'dir.

 Ülkemiz verimli toprakları, büyük Dinyeper Nehri, Karpat 
Dağları ve ünlü Ukraynalı sanatçılar, besteciler ve sporcuları ile 
ünlüdür.

 Ukrayna'nın coğrafi konumu, hem Avrupa ülkeleri hem de 
dünya ile ilişkilerin gelişmesi için çok elverişlidir.

 Ukrayna'nın batıdaki komşuları Slovakya ve Polonya, 
güneybatıda Moldova, Macaristan ve Romanya, kuzeyde Belarus 
ve güneydoğu ve doğuda Rusya Federasyonu'dur.

 Ukrayna'nın güneyinde Azak Denizi ve Karadeniz 
mevcuttur.  

 Ukrayna devlet sembolleri; bayrağı ve hanedan armasıdır. 
Mavi ve sarı bayrak mavi gökyüzünün ve olgun buğday tarlasının 
birliğini simgelemektedir.

 Dinyeper, ülkenin ana nehridir; dahası, Avrupa'nın 
üçüncü en uzun nehridir. Dinyester ve Bug gibi nehirler de ayrıca 
önemlidir.

 Ukrayna'nın nüfusu 46 milyon. Ukrayna'nın en büyük 
şehirleri Kiev, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Donetsk, 
Odesa, Mykolaiv ve diğerleridir.

 Ukrayna gelişmiş bir sanayi ve tarım ülkesidir. Ukrayna, 
demir cevheri, kömür, doğal gaz, petrol, tuz ve diğer mineral 
kaynakları gibi doğal kaynaklara sahiptir. Ukrayna metalurji, 
makine mühendisliği, enerji, kimya sanayi ve tarım gibi sektörlere 
sahiptir. Ukraynalı bilim adamları keşifleri ve icatları ile dünya 
bilimine katkıda bulunmaktadırlar.

 Ukrayna zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. 
Ülkede birçok üniversite, tiyatro, kütüphane, müze ve sanat 
galerisi bulunmaktadır.

Turizm

 Karpat Dağları gibi dağ sıralarına sahiptir ve kayak, 
yürüyüş, balıkçılık ve avcılık için uygundur. Karadeniz sahil şeridi 
tatilciler için popüler bir yaz yeridir. Ukrayna'nın yerli şarapları, 
antik kalelerin kalıntıları, tarihi parklar, Ortodoks, Katolik ve 
Protestan kiliselerinin yanı sıra birkaç cami ve sinagog'un yanında 
üzüm bağları da vardır. Ülkenin başkenti Kiev, Azize Sofya 
Katedrali ve geniş bulvarlar gibi birçok eşsiz yapıya sahiptir.

 Kendi başına küçük bir "kıta" olan Kırım, sıcak iklimi ile 
Karadeniz'de yüzmek veya güneşlenmek için turistler için popüler 
bir tatil yeriydi.. Oradaki şehirler arasında şunlar bulunmaktadır: 
Sivastopol ve Yalta, II. Dünya Savaşı'nın sonundaki barış 
konferansının yeri. Ziyaretçiler ayrıca, Dinyeper Nehri üzerinde 
Kiev'den Karadeniz sahiline kadar gemi ile seyir turları yapabilirler. 
Ukrayna mutfağı uzun bir tarihe sahiptir ve çok çeşitli orijinal 
yemekler sunmaktadır. 
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Mutfak

 Geleneksel Ukrayna yemeklerinin kendine özgü özellikleri 
yüzyıllar boyunca gelişmiş. Komşu ülkeler, iklim koşulları, 
bereketli topraklar halkın damak tadı Ukrayna yemeklerinin 
çeşitliliği, yapım tekniklerini ve servis biçimini şekillendirmiş. 
(Daha fazla bilgi için: https://kesfetsek.com/geleneksel-ukrayna-
yemekleri/ )

 Ukrayna'nın en meşhur yemekleri şu şekildedir:

1. Borscht çorbası
2. Kiev tavuğu
3. Patatesli krep
4. Salo
5. Vareniki
6. Lahana dolması
7. Okroshka
8. Banush
9. Holodets
10. Syrniki

Daha fazla bilgi için:

• https://www.nationsonline.org/oneworld/ukraine.htm 
• https://www.britannica.com/place/Ukrayna/Soils 
• https://studyinukraine.gov.ua/en/why-ukraine/about-

ukraine/
• Eğitim Bakanlığı web sayfası: https://mon.gov.ua/eng 

2. Ukrayna'da Eğitim

2.1. Kayıt Öncesi

2.1.1. Yurt Dışında Yükseköğrenim

 Ukrayna yüksek öğretim sisteminin uzun bir oluşum 
ve gelişme geçmişi vardır, temel doğası gereği dünyanın en 
iyilerinden biri olarak kabul edilir. Ukrayna'daki ilk yüksek öğretim 
kurumlarının faaliyeti, 17. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor, o 
zamanın yüksekokulları uluslararası tanınırlık kazandı ve bu da 
Slav dünyasının her yerinden öğrencileri çekmeye yardımcı oldu. 
Deneyimli öğretmenler ve profesörler, çok çeşitli uzmanlıklar, 
Avrupa kalite standartları, bugün Ukrayna'da yüksek öğrenimin 
yabancı öğrenciler arasında popüler olmasının ana nedenleri 
olmaya devam etmektedir.

 Mayıs 2005'te Ukrayna Bologna Sürecine katıldı. 
Bologna Süreci, Ukrayna eğitiminin tek Avrupa eğitim alanına 
entegrasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

 Ukrayna yüksek öğretim kurumlarında yabancıların 
eğitimi Ukraynaca veya İngilizce olarak yapılmaktadır. Bugün 
Ukrayna'da yabancı ülkeler için uzmanlar yetiştiren ve yabancı 
öğrencilere çeşitli bilgi alanlarında geniş bir uzmanlık yelpazesi 
sunan 390'dan fazla yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. 
Ukrayna yüksek öğretim kurumlarının kapıları her yıl 150'den 
fazla ülkeden gelen öğrencilere açılmaktadır.

 Yabancı uyrukluların ve vatansız kişilerin Ukrayna'nın 
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eğitim kurumlarına kabulü, akredite eğitim programlarına göre 
gerçekleştirilir:

1. Ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri almak için akademik 
dönemlerin başında ve öncesinde yılda iki kez (süresi 
COVID-19 nedeniyle 15 Aralık'a uzatıldı);

2. Lisansüstü çalışmalar, doktora çalışmaları, klinik asistanlık, 
tıbbi asistanlık, hazırlık bölümü kapsamındaki çalışmalar ve 
akademik hareketlilik programları kapsamındaki çalışmalar 
için - yıl boyunca.

 Ukrayna'da eğitim, aşağıdaki yüksek öğrenim 
seviyelerinde eğitim programlarına göre gerçekleştirilir:

• Başlangıç (ön lisans),
• Birinci (lisans),
• İkinci (lisansüstü) seviye,
• Üçüncü (doktora).

 Yükseköğretim (bilimsel derece) belgesi, ilgili eğitim 
(bilimsel) programını başarıyla tamamlayan kişiye verilir.

 Yüksek öğrenimle ilgili aşağıdaki belge türleri uygun 
seviyelerde oluşturulmuştur:

• Ön lisans derecesi
• Lisans derecesi
• Yüksek Lisans
• Doktora Diploması 

2.1.2. Öğrenci Vizesi

 Vize ülkelerinden ve Ukrayna'nın 90 güne kadar vizesiz 
konaklama (turistik, özel ve iş gezileri) konusunda anlaşma 
imzaladığı ülkelerden gelen öğrenciler, Ukrayna'ya uzun vadeli 
("öğrenim", D tipi) vize almalıdır, bu vize Ukrayna'da 90 günden 
fazla kalmanıza izin verir.

 Ukrayna'nın vizesiz anlaşma imzaladığı ülkelerin 
vatandaşları: Gürcistan, Moldova, Beyaz Rusya, Ermenistan, 
Azerbaycan, Özbekistan, Rusya Ukrayna'ya vizeye ihtiyaç 
duymazlar, ancak "Öğrenim Davetiyesi"nin aslını veya fotokopisini 
Ukrayna sınırında kanıtı olarak yanlarında bulundurmaları gerekir. 

 D tipi vize almak için, adayın Büyükelçiliğin web sitesindeki 
listeye göre ülkenizdeki Ukrayna Konsolosluğunda eğitim 
görmesi gerekir. Bu belge listesi orijinal "Öğrenim Davetiyesini" 
içermelidir. Ayrıca konsolosluğa başvurmadan önce, önceki 
eğitiminize ait belgelerinizin ülkenizde kabul edilen şekilde Milli 
Eğitim Bakanlığı + Dışişleri Bakanlığı + ülkenizdeki Ukrayna 
Büyükelçiliği tarafından resmi tasdikli olması veya Ukrayna 
Büyükelçiliği tarafından apostille onaylanmış olması gerektiğine 
dikkatinizi çekeriz.

 Ukrayna üniversitesinin mezun olduktan sonra size 
diploma verebilmesi için bu belgelerin Ukrayna'da resmi olarak 
tanınmış olması gerekir.

 Üniversiteler tarafından verilen tüm "öğrenim davetleri", 
başvuru sahiplerine verilmeden önce Ukrayna Eğitim ve Bilim 
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Bakanlığı'na kaydedilmelidir. Merkezimiz, bu kaydı Bakanlık 
adına gerçekleştirir ve Ukrayna konsolosluğuna bu kaydın resmi 
teyidini sağlar (Ukrayna'nın ilgili diplomatik kurumlarına ve 
konsolosluklarına eğitim daveti kayıt mektubu göndererek).

2.1.3. Ukrayna’nın Kabul Ettiği Sınavlar

 Üniversite, yabancıların belirli konulardaki giriş testlerinin 
sonuçlarına ve çalışma diline göre eğitim almaya kabul eder. 
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumu, akademik haklar temelinde 
yabancıları çalışmalara devam etmek için kabul edebilir. 
Zorunlu konuların Ukraynaca, matematik, tercih edilen üçüncü 
konu - Ukrayna tarihi veya yabancı dil, dördüncü - herhangi bir 
konu olduğu dış bağımsız değerlendirme sınavlarını geçmek 
zorunludur, katılımcı henüz UPE'ye konulan listeden seçmedi.

 Ukrayna ve yurtdışında gerekli puanlar

 Bu hakların kullanılması için, başvuru sahibinin kabul 
komitesine aşağıdakileri sunması gerekir:

• Menşe ülkedeki eğitime uyum belgesi
• Akademik kayıt

 Her yıl sınavları geçme puanı güncellenir ve her üniversite, 
devlet tarafından finanse edilen bir yere kabul için bir puan eşiği 
belirler.

 Koşullar
 
 Yabancıların hazırlık fakültelerinin, bölümlerinin eğitim 
programlarına kayıt yaptırmaları, devlet dilini ve/veya öğretim 
dilini öğrenimleri, Ukrayna dışında edindikleri tam bir genel 
ortaöğretime sahip olmaları şartıyla gerçekleştirilir.

 Son sınıf (ikinci ve sonraki) kurslar için eğitime kabul, ilk 
yıl kayıt yapılan uzmanlık alanları listesine uygun olarak lisanslı 
uzmanlık hacmindeki boş pozisyonlar içinde gerçekleştirilir.

 Yükseköğretim kurumunun yabancıların lisans derecesine 
kabul şartları, başvuru ve belgelerin zamanlaması, kabul testleri, 
yaratıcı yarışmalar ve kabul, kabul komitesi tarafından belirlenir 
ve kurumun kabul kurallarında yayınlanır.

 Yabancıların yükseköğretim kurumlarına kabul için 
sunduklarına dair belgelerin listesi, Ukrayna Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı'nın 1 Kasım 2013 no'lı 1541 sayılı "Yabancıların ve 
vatansız kişilerin işe alım ve eğitim (staj) organizasyonu ile ilgili 
bazı hususlar" emri ile belirlenir.

 Yabancıların belirli bir eğitim ve yeterlilik seviyesi için 
eğitime kaydolmalarının koşulu, kabul komitesinin sonucuyla 
onaylanan eğitim materyaline hakim olmak için yeterli düzeyde 
eğitim dili bilgisidir.

 Üniversite Kabul Komisyonu'nun ana ders için dil eğitimi 
ihtiyacını belirlediği yabancılar, yabancıları yükseköğretim 
kurumlarına kabule hazırlamak için Ukrayna MES tarafından 
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lisanslanan eğitim kurumlarının hazırlık bölümlerinde (dallarında) 
bir eğitimden geçerler.

Sınav başvuru merkezleri ve çevrimiçi bağlantılar (iletişim 
bilgileri):

• https://vstup.osvita.ua/
• (044) 200-28-39
• vstup@osvita.ua

2.1.4. Üniversiteye Kabul İçin Gerekli Belgeler

 Eğitim kurumuna kabul emrine göre, bir yabancı uygun 
yapısal alt bölüme / kabul komitesine yazılı bir şekilde başvuruda 
bulunmaktadır.

 Uluslararası öğrenciler için başvuru belgeleri;

a. Kabulün gerçekleştirildiği daha önce elde edilen eğitim (eğitim 
ve yeterlilik) düzeyinde bir belge (aslı ve bir kopyası)

b. Kabulün gerçekleştirildiği (varsa) daha önce elde edilen eğitim 
(eğitim yeterliliği) düzeyinde belgeye bir ek (orijinal ve kopya)

c. Yabancı/Ukraynalı bir eğitim kurumu tarafından yayınlanan 
akademik transkript (ikinci yıldan itibaren eğitime geçiş veya 
işe iade durumunda akademik transkript eklenir)

d. Bir yabancının pasaportunun veya vatansız bir kişinin kimlik 
belgesinin bir kopyası

e. Ukrayna'nın uluslararası anlaşmaları tarafından aksi 
belirtilmedikçe sağlık sigortası poliçesi

f. 4 fotoğraf 30 x 40 mm boyutunda
g. Yabancı Ukrayna belgesinin bir kopyası (varsa)
h. Akademik hareketlilik programları eğitimi alan yabancılar, 

bir yükseköğretim kurumuna kabul kuralları tarafından 
onaylanan veya akademik hareketliliğin uygulandığı 
uluslararası programların ve/veya anlaşmaların gereklilikleri 
ile sağlanan belgeleri teslim eder.

         1 - 4 numaralı bentlerde belirtilen belgeler, noter tasdikli 
tercüme ile Ukraynaca’ya tercüme edilmelidir. 1 - 3 bentlerinde 
belirtilen belgeler, Ukrayna'nın uluslararası anlaşmalarında aksi 
belirtilmedikçe, bu ülkede bu tür bir belgelendirme için resmi 
olarak uygulanan şekilde tasdikli ve Ukrayna'nın ilgili yabancı 
kurumu tarafından tasdik edilmiş olmalıdır.

 Sınavsız kabul edilen yükseköğretim kurumları ve 
koşulları

 Ukrayna'ya eğitim amacıyla gelen yabancı uyruklu 
adaylar, kayıtlı oldukları üniversiteden eğitim almak için davetiye 
(kabul mektubu) almalıdır. Ukrayna'da yabancılara eğitim daveti 
verme mekanizması, yabancılara ve vatansız kişilere Ukrayna'da 
eğitim için davetiye verilmesi ve kayıtlarının yapılması Kanunla 
tanımlanmıştır.

 Çalışma davetleri, yabancıların yükseköğretim 
kurumlarına daha önceki başvuruları esas alınarak seçici kurul 
tarafından verilir. Başvuru yaparken, yabancılar aşağıdaki 
belgelerin dijital veya fiziki kopyalarını sunmalıdır:
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• Yabancının pasaport belgesi.
• Akademik disiplin notlarında (puanlarında) veya akademik 

transkriptlerde alınan eğitim düzeyine ilişkin belge.
• Kişisel verilerin işlenmesi için yazılı bir onay.

 Okul, Ukrayna dilinde belgelerin tercümesi ihtiyacını ve 
mümkünse çevrimiçi bir mülakat talep edebilir.

2.1.5. Dil Yeterliliği

 Bir yabancının belirli bir eğitim ve yeterlilik düzeyi 
elde etmek için okumak üzere kaydolmasının koşulu; eğitim 
materyalinin özümsenmesi için yeterli düzeyde ve kabul komitesi 
tarafından onaylanmış eğitim dili bilgisidir.

Üniversite Kabul Komitesinin temel eğitim için dil eğitimi 
ihtiyacını belirlediği yabancılar, yabancıları yükseköğrenim 
kurumlarına kabule hazırlamak için kurulmuş Ukrayna Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylı eğitim kurumlarının hazırlık 
bölümlerinde hazırlık eğitiminden geçerler.

Ayrıca Ukraynaca öğrenme siteleri için:

• https://www.50languages.com/phrasebook/tr/uk/
• https://www.goethe-verlag.com/book2/TR/TRUK/

TRUK005.HTM

2.1.6. Öğrenim Ücretleri

 Yabancıların devlet bütçesinden yükseköğretim 

kurumlarına kabulü, yabancılar için kontenjanlar dâhilinde 
gerçekleştirilir (Ukrayna'da daimi olarak ikamet eden yabancı 
Ukraynalılar, mülteci olarak tanınan kişiler ve ek korumaya 
ihtiyaç duyan kişiler dahil olmak üzere yabancılar ve vatansız 
kişiler hariç).

 Diğer yabancılar ve vatansız kişiler, Ukrayna'nın 
uluslararası anlaşmaları, Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sına, 
üniversiteler arasındaki uluslararası akademik hareketlilik 
mevzuatına veya anlaşmalarına bağlı olmadıkları taktirde, 
üniversitelerin ve/veya Ukrayna'nın yükseköğrenim ile ilgili 
devlet kurumlarının belirlediği ücretler karşılığında yüksek 
öğrenim alabilir.

 Asgari eğitim maliyeti (gösterge niteliğindeki maliyet) 
insanların gelirlerini dikkate alır ve bölgede ortalama 3 maaştan 
yüksek olamaz. Bu, devlet üniversitelerindeki en popüler 
uzmanlık alanlarından 38'i ve devlet fonu alacak özel uzmanlık 
alanları için geçerlidir. Bunlar arasında: hukuk, ekonomi, siyaset 
bilimi, yönetim, pazarlama, uluslararası ilişkiler, tasarım, turizm, 
bilgi teknolojileri endüstrilerinin uzmanlık alanları ve sağlık 
hizmetleri, özellikle diş hekimliği, eczacılık, pediatri ve benzeri 
bazı uzmanlıklar bulunur.

 2020 yılındaki sözleşmeye göre;

- eğitim ücreti 8 ila 39 bin grivnası arasında değişmektedir.
- aynı zamanda, yükseköğretimden önce neredeyse 100 
üniversite ve meslek kurumu için eğitim ücreti 20.000 grivnayı 
geçemeyecektir.
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2.2. Kayıt Sonrası

2.2.1. Oturum İzni

 2.2.1.1. Geçici Oturma İzni Verilmesi

 Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli kararı 
ile onaylanan geçici oturma izninin geçersiz sayılması ve 
kaldırılması, "geçici oturma izninin geçerliliğinin uzatılması" 
öngörülmemektedir. Geçici ikamet belgesinin geçerliliğinin 
sona ermesi halinde geçici ikamet izninin verilmesine ilişkin 
Prosedürün 19 uncu maddesi uyarınca, değişimi için belgeler 
geçerliliğinin sona erme tarihinden en geç 15 iş günü önce 
teslim edilebilir. SMS'in 10.09.2018'den itibaren bölge ofisleri, 
sözleşmeye bağlı olmayan bir elektronik taşıyıcı ile oturma 
izinlerini resmileştirmeye ve düzenlemeye başlamıştır.

 2.2.1.2. Oturum İzni Alma Esasları

 Ukrayna’dan oturma izni alabilecek kişiler:

• Ukrayna'ya kültürel, bilimsel veya eğitim faaliyeti yürütmek 
amacıyla gelen yabancı veya vatansız kişiler, 

• Ukrayna'nın uluslararası anlaşmaları veya özel programlarla 
belirlenen prosedüre göre, uluslararası ve bölgesel gönüllü 
programlara katılmak veya kanun temelinde gönüllüleri 
meşgul eden kuruluş ve kurumların faaliyetine katılmak 
amacıyla Ukrayna'ya gelen yabancı veya vatansız kişiler,

• Ukrayna Sosyal Politika Bakanlığı'nın resmi web sitesinde 
bulunan Gönüllülük şartlarına uygun kişiler,

• Ukrayna’ya eğitim amacıyla Ukrayna'ya gelen yabancı veya 
vatansız kişiler.

 2.2.1.3. Oturum İzni Talebi ve Kabulü

Oturum iznine başvurmak için gerekli belgeleri toplamalısınız:

• SMS'in yetki alanına giren Devlet Teşebbüsüne, İdari 
Hizmetler Sunma Merkezine ve SMS'nin bölgesel organlarına/
birimlerine yabancı veya vatansız kişinin ikamet ettiği yerde 
başvuruda bulunun*;

• Gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunun;
• Geçici oturma izni alın.

 *Not: SMS ve İdari Hizmet Verme Merkezlerinin yetki alanına 
giren Devlet Teşebbüsleri, uygun maddi ve teknik destek 
sağlandıktan sonra daimi ikamet izni verilmesine ilişkin belgeleri 
kabul edeceklerdir.

 Ücretler ve Hizmetler

• Hükümet 34 Ukrayna Grivnası tutarında ücret alır. (6. paragraf 
temelinde Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nin 3. 
Maddesi «Devlet Masrafları Üzerine»);

• 517 Ukrayna Grivnası tutarında idari hizmet ücreti (Ukrayna 
Bakanlar Kurulunun 2 Kasım 2016 tarih ve 770 sayılı kararıyla 
onaylanan, göç alanında idari hizmet sunumuna ilişkin bazı 
konuları düzenleyen göç ve ücretleri ile ilgili idari hizmetler 
listesine göre);

• 340 Ukrayna Grivnası tutarında idari hizmet bedeli 
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 Ücretten Muaf Olanlar

• Çernobil felaketinden etkilenen bireylerin 1. ve 2. 
kategorilerine atıfta bulunulan vatandaşlar;

• Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın engelli gazileri ve eylemde 
öldürülen veya kaybolan asker aileleri (direniş savaşçıları) ve 
belirlenen prosedüre göre bu gruplarla eşitlenen bireyler;

• Grup I ve II'ye atıfta bulunulan engelli insanlar.

 Başvuru Gönderimi

 16 yaşını doldurmuş yabancılar ve vatansız kişiler, 16 
yaşını dolduramamış, ancak eğitim amaçlı Ukrayna'ya tek başına 
gelmiş kişiler başvuru formlarını şahsen teslim eder.

 Başvuru Örneği: https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/
dodatok6.pdf

 2.2.1.4. İkamet İzni Form ve Belgeleri 

 Geçici oturma iznine başvurmak için, yasalara göre 
Ukrayna'ya gelen yabancı veya vatansız bir kişi aşağıdaki belgeleri 
sunacaktır:

a. Başvuru formu (uygulanan temassız elektronik ortama sahip 
bir kart şeklinde geçici oturma izninin işlenmesi ve verilmesi 
için uygun malzeme-teknik destek ile Ukrayna Devlet Göç 
İdaresinin bölgesel organlarının ve birimlerinin tam olarak 
sağlanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasına kadar 
sunulur);

b. Ukrayna mevzuatında ve uluslararası anlaşmalarda aksi 
belirtilmedikçe, D Vizesi olan bir yabancının pasaportu veya 
vatansız bir kişinin kimlik belgesi (gösterdikten sonra iade 
edilir) ve pasaport fotokopileri, aşağıdaki durumlar dışında: 
Ukrayna Kanununun “Yabancıların ve vatansız kişilerin yasal 
statüsü hakkında” 4. maddesinin 20. bölümünde belirtilen 
yabancılar ve vatansız kişiler, süresi dolan veya değişime 
tabi bir pasaport belgesi sunabilir, yeni bir belge alınması 
durumunda kişi Vatandaşı olduğu ülkenin veya daha önce 
daimi ikametgahının bulunduğu ülkenin devlet makamlarına 
başvurmak zorunda olması, eğer bu ülke Ukrayna'ya karşı 
bir saldırı eylemi gerçekleştirmişse veya Ukrayna'nın toprak 
bütünlüğünü ve egemenliğini tanımıyorsa veya Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik yasa dışı ihlalleri 
tanımayı reddediyorsa, özellikle Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda 27 Mart 2014 tarih ve 68/262 sayılı “Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğü hakkında” kararda aleyhine oy kullandıysa.

c. Kişiyi kanuni temsilcilik tasdik eden belge ve kişinin kanuni 
temsilcilik yapma yetkisini gösteren belge (belgelerin kanuni 
temsilciler tarafından ibraz edilmesi halinde) (belgelerin aslı 
ibraz edilerek iade edilir, ancak belgelerin kopyaları sunulur);

d. Bir yabancının pasaport sayfalarının veya vatansız bir kişinin 
kişisel verileri içeren kimlik belgesinin, yasal olarak belirlenmiş 
prosedüre göre onaylanmış Ukraynaca tercümesi;

e. Geçerli sağlık sigortası poliçesi;
f. Devlet harcının ödenmesini teyit eden ödeme makbuzu veya 

belirli muafiyetleri onaylayan belge (aslı gösterildikten sonra 
iade edilir, sadece kopyası sunulur); 35 mm x 45 mm mat 
kağıt üzerine 4 adet yabancı veya vatansız bir kişinin fotoğrafı 
(vesikalık fotoğraflarında başı kapalı görünmek kaydıyla, dini 
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inançları toplum içinde başını örtmemeye engel olan kişiler 
için, yüz hatlarını gizlemeyen, baş örtülü bir fotoğrafını ibraz 
etmeleri caizdir) (temassız elektronik ortam uygulanmış bir 
kart şeklinde geçici oturma izninin işlenmesi ve verilmesi 
için uygun malzeme ve teknik destekle Ukrayna Devlet Göç 
İdaresinin bölgesel organlarının ve birimlerinin tam olarak 
sağlanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasına kadar 
sunulacaktır.).

 
 Ukrayna'nın uluslararası anlaşmaları veya özel programlar 
tarafından belirlenen esasa ve usule göre kültürel, bilimsel 
veya eğitim faaliyetinde bulunmak amacıyla Ukrayna'ya gelen 
yabancı veya vatansız bir kişi geçici oturma izni başvurusunda 
bulunmak için, ya da bir yabancı veya vatansız bir kişi Ukrayna'ya 
uluslararası ve bölgesel gönüllülük programlarına katılmak ya 
da Ukrayna Gönüllülük Yasası, bilgileri Ukrayna Sosyal Politika 
Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer almaktadır, temelinde 
gönüllülük yapan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katılmak 
amacıyla gelirse geçici ikamet izni başvurusunda bulunmak için 
aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir:

a. Yabancı veya vatansız bir kişinin Ukrayna'ya geldiği 
kültürel, eğitimsel, spor, bilimsel veya gönüllü programların 
uygulanmasından sorumlu ilgili kamu makamının veya 
gönüllü kuruluşun talebi;

b. Veya gönüllüleri içeren kuruluşun, bilgileri Ukrayna Sosyal 
İşler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde sunulan ve gönüllü 
kuruluşun devlet tescil belgesi olan Ukrayna Gönüllülük 
Yasası uyarınca faaliyetlerine katılan kuruluşun talebi. Belge 

aslı gösterildikten sonra yabancıya veya vatansız kişiye 
iade edilir, başvuru formuna sadece bu belgenin nüshası 
eklenir. Bu nüsha, SMS'nin bölgesel organı/birimi çalışanı, 
yetkili kuruluş tarafından “Aslına uygun” işareti konularak 
ve pozisyonu, soyadı, adının baş harfleri ve tarihi belirtilerek 
imzalanarak tasdik edilir.

 Ukrayna'ya öğrenim amacıyla gelen yabancı veya vatansız 
bir kişi, geçici oturma iznine başvurmak için aşağıdaki belgeleri 
sunmalıdır:

a. Ukrayna'daki fiili çalışmayı teyit eden belge (yabancı 
öğrenciler için eğitim döneminin oluşturulmasına ilişkin 
eğitim kurumunun yerleşik prosedür talimatlarına uygun 
olarak tasdik edilmiştir).

b. Kayıt iptali durumunda SMS bilgilendirme yükümlülüğü 
bulunan eğitim kurumunun talebi.

 2.2.1.5. Başvuru İncelemesi İçin Zaman Sınırı

 Geçici ikamet izni, belgelerin yabancı veya vatansız kişi 
tarafından ibraz edilmesinden itibaren 15 iş günü içinde verilir.

 2.2.1.6. Oturum İzin Belgesinin Geçerlilik Süresi

 Ukrayna'ya öğrenim amacıyla gelen yabancılara ve 
vatansız kişilere geçici oturma izni, eğitim kurumunun yabancı 
uyruklu öğrenciler için öğrenim süresinin belirlenmesine ilişkin 
talimatında belirtilen öğrenim süresi boyunca verilir.
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 2.2.1.7. Başvurunun Reddedilmesi Gerekçeleri

 Aşağıdaki durumlarda bir yabancıya veya vatansız kişiye 
geçici oturma izni verilmesini reddetme kararı alınır:

a. Yabancının veya vatansız kişinin, geçerli izin veya geçici 
oturma iznine (izin değişimi halleri hariç), başvuru gününde 
geçerli olan mülteci belgesine veya tamamlayıcı korumaya 
muhtaç bir kişiye ait belgesine sahip olması;

b. Yabancı veya vatansız kişi, yerleşik kalma süresinin ihlali ile 
Ukrayna topraklarında kalır veya yetkili makamın zorla geri 
gönderme, zorla sınır dışı etme veya Ukrayna'ya daha fazla 
giriş yasağı kararına uyulmaması;

c. Kayıt veri tabanlarından ve arşivlerinden elde edilen bilgiler, 
yabancı veya vatansız kişiler tarafından sağlanan bilgileri 
teyit etmez;

d. Ukrayna vatandaşlığına sahip olunmasının tespit edilmesi;
e. Yasal temsilcinin geçici oturma izninin alınmasına ilişkin 

temyiz başvurusunun, izin alınmasına ilişkin yetkileri teyit 
eden uygun belgeler olmadan yapılması;

f. Yabancı veya vatansız kişinin, geçici oturma izni verilmesi 
için gerekli belge veya bilgi paketini tam olarak sunmaması 
veya bunu bu Düzenin 17 ve 18. paragraflarında tanımlanan 
şartları ihlal ederek sunması;

g. Ukrayna vatandaşlarının ve Ukrayna'da ikamet eden diğer 
kişilerin ulusal güvenliğini, kamu düzenini, sağlığını, haklarını 
ve yasal çıkarlarını tehdit eden yabancı veya vatansız 
kişilerin eylemleri hakkında Ulusal Polis, SSU ve diğer kamu 
kurumlarından bilgi alınması;

h. Bir yabancının pasaportunun veya vatansız kişinin kimlik 

belgesinin sahte olması, hasar görmesi, belirlenen şablona 
uymaması veya başka bir kişiye ait olması veya geçerliliğinin 
sona ermesi;

i. Yabancı veya vatansız kişinin bilerek yanlış bilgi, sahte belge 
sunması veya göçmenlik izninin iptal edilmesi;

j. İdari ceza uygulama yetkisine sahip mahkeme veya 
kamu otoritesinin kararına uyulmadığı tespit edilmiş veya 
Ukrayna'ya daha fazla giriş yasağının sona ermesinden sonra, 
Ukrayna'dan daha önce sınır dışı edilmeyle ilgili olanlar da 
dahil olmak üzere Devlet, bireyler veya tüzel kişiler nezdinde 
başka mülkiyet yükümlülüklerinin bulunması;

k. Diğer durumlarda, kanunun öngördüğü şekilde.

 2.2.1.8. Bir Kişinin Sms'e Başvurması Gereken Süre 
Sınırı ve Bu Süreyi İhlal Etmesi

 Geçici oturma izni verilmesi için belgeler, Ukrayna 
topraklarında belirlenen kalış/ikamet süresinin sona ermesinden 
en geç 15 iş günü önce sunulur.

 İznin değiş tokuşa tabi olduğu durumlar (olaylar) 
durumunda (sürenin sona ermesi hariç), izin değişimine ilişkin 
belgeler, bu tür durumların (olayların) ortaya çıktığı tarihten 
itibaren bir ay içinde sunulur.

 Soyadı veya/ve adı, himaye değişikliği, kayıtlardaki 
tutarsızlık durumunda, yabancı kişinin pasaportu veya vatansız 
kişinin kimlik belgesinin değiştirilmesi gerekmektedir ve izin 
değişimine ilişkin belgeler, bir yabancının yeni pasaportunu veya 
vatansız kişinin kimlik belgesini aldıktan en geç bir ay sonra ibraz 
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edilir.

 İznin sona ermesi durumunda, değişimi için belgeler, 
geçerlilik süresinin bitiminden en geç 15 iş günü önce sunulur. 
Bu durumda belgelerin ibrazından sonra değişime konu olan 
geçici oturma izni kişiye iade edilir. Söz konusu izin, yeni bir geçici 
oturma izninin alınmasıyla birlikte teslim edilir.

 2.2.1.9. Oturum İzni ile İlgili Yararlı Linkler

Ukrayna Devlet Göç Hizmeti
https://dmsu.gov.ua/en-home.html

Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanı
https://mon.gov.ua/eng

Uluslararası öğrenciler için uygun programlar, üniversiteler, 
burslar
https://studyinukraine.gov.ua/en/

Ukrayna hakkında 
https://studyinukraine.gov.ua/en/why-ukraine/about-ukraine/

Ukrayna Yükseköğrenim Rehberi
https://studyinukraine.gov.ua/en/study-in-ukraine/guide-to-
higher-education-in-ukraine/

Giriş asistanı
https://studyinukraine.gov.ua/en/how-to-apply/admission-
support/

Vize hakkında 
https://studyinukraine.gov.ua/en/how-to-apply/visas/

Davetiye Mektubu
https://studyinukraine.gov.ua/en/how-to-apply/invitation-
letter/

Sık Sorulan Sorular  
https://studyinukraine.gov.ua/en/how-to-apply/faqs/

2.2.2. Sağlik Sigortası

 Geçici olarak Ukrayna topraklarında bulunan yabancıların 
gönüllü sağlık sigortası sözleşmesi, yabancıların Ukrayna'da 
geçici ikamet belgesi almak için alması gereken belgelerden 
biridir.

Nasıl çalışıyor?

 Sigorta riski sigortalı kişinin sağlığının acil tıbbi müdahaleye 
ihtiyaç duyacak şekilde tehlikeye girmesi durumudur. Sigorta 
davası ise sigortalı kişinin bedeninde ani bir bozulmaya yol açan, 
sağlığında bir bozulmaya neden olan, sigortalı kişinin hayatını 
tehdit eden ve 5 saatten geç olmayacak şekilde tıbbi müdahaleye 
ihtiyaç duymasına yol açan bir sağlık bozukluğudur. Sigortalının 
sağlık sigortası sözleşmesi süresi içinde acil tıbbi bakım (hizmet) 
almak için bir sağlık kuruluşuna başvurduğu akut hastalık, 
yaralanma, zehirlenme ve kazanın diğer sonuçları ile ilgili olarak 
çıkan masraflar sigorta dahilindedir.
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 Sözleşme kapsamında sigortalı tutar 20,000,00 Ukrayna 
Grivnası olarak belirlenmiştir. Bir sigortalı olay için sorumluluk 
limiti 7,000,00 Ukrayna Grivnası olarak belirlenmiştir. "Acil Diş 
Bakımı" limiti 500 (beş yüz) Grivnadır. Sigorta sözleşmesi 13 aylık 
bir süre için yapılır. Anlaşmanın geçerli olduğu topraklar Ukrayna 
topraklarıdır. Geçici olarak Ukrayna topraklarında bulunan 
yabancıların gönüllü sağlık sigortası sözleşmesi kapsamındaki 
sigorta ödemesi 700,00 Ukrayna Grivnası olarak belirlenmiştir. 
Geçici olarak Ukrayna topraklarında kalan yabancıların gönüllü 
sağlık sigortası sözleşmesi, Ukrayna'nın "Yabancıların ve Vatansız 
Kişilerin Hukuki Statüsüne İlişkin" yasasına uygundur.

 Herhangi bir MSC ofisine başvurun: http://odo-msk.com.
ua/kontakty

2.3. Ukrayna Bursları

 2.3.1. Avrupa Koleji Burs

 Bükreş ve Natolin'in (Varşova) akademik programları, 
öğrencilere çalışma alanlarının Avrupa boyutunda özel bir 
temel oluşturmanın yanı sıra tüm karmaşıklığıyla Avrupa'nın 
derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Program Eylül ayından 
Haziran ayının sonuna kadar bir yıl sürer ve her yarıyıldan sonra 
sözlü ve yazılı sınavlar ve yüksek lisans tezi teslimi ile sona erer.
Öğrenciler aşağıdaki programlara kayıt olabilirler;

• Transatlantik İlişkilerde Yüksek Lisans (MATA)
• Avrupa Siyasi ve Yönetişim Çalışmaları
• Avrupa Ekonomik Çalışmaları
• Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalar
• AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları
• Avrupa Hukuku (LLM)

Burslar;

• Avrupa Komşuluk Politikasına (ENP) dahil AB Üye 
Devletleri adayları için;
- Adaylar, çevrimiçi ortamda Avrupa Komşuluk Politikasına olan 
ilgilerini motive etmelidir.
- ENP-EU burslarından yararlananların Bükreş’de Avrupa 
Komşuluk Politikası ile ilgili bir kurs/seminer izlemeleri ve Yüksek 
Lisans tezlerini Avrupa Komşuluk Politikası temasına odaklanan 
bir konu üzerine yazmaları gerekecektir.
• Gazetecilik ve medya geçmişi olan adaylar için;

683682

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na



- Avrupa Disiplinler Arası Çalışmalarda Yüksek Lisans için 
Natolin'de kalma ve eğitim masraflarının karşılanmasını 
sağlamak amaçlanmaktadır.
- AB, Batı Balkanlar veya Avrupa Komşuluk Politikası ülkelerinden 
kabul edilen öğrenci adayların medya ve gazeteciliğe açık bir ilgi / 
geçmişe sahip olmaları gerekir.
- Burslar, merhum Profesör Bronisław GEREMEK onuruna 
Avrupa Parlamentosu tarafından finanse edilmektedir ve onun 
adını taşımaktadır.
- Avrupa Tarihi ve Medeniyetine olan ilgilerini çevrimiçi 
başvurularında motivasyon ve konu ile ilgili bilgi ve birikimlerini 
anlatan bir mail atmaları gerekir.(en fazla 600 kelime);
- Avrupa çalışmaları ile tarihi çalışmaları birleştirmek isteyen 
Tarih mezunları için;
- İlgili disiplinlerdeki (Felsefe, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Alan 
Çalışmaları, İlahiyat, Siyaset Bilimi, Coğrafya, Klasikler, Sanat 
Tarihi, Modern Diller ve Edebiyat) mezunlarının, disiplinler arası bir 
Avrupa bağlamında Tarih eğitimi almaları için düzenlenmektedir.
-Yararlanıcıların, Yüksek Lisans tezlerini Avrupa tarihi ve/veya 
Avrupa uygarlığı üzerine odaklanan bir konu üzerine yazmaları ve 
Avrupa Tarihi ve Medeniyeti ana dalına kaydolmaları gerekecektir.

Daha fazla bilgi için:

• https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/enp-
scholarships-Graduates-coming-eu-member-states-briges-
campus-and-natolin
• https://www.coleurope.eu/admission/scholarships

 

 2.3.2. Ukrayna Bursları 

A) Lviv Dil Enstitüsü ve Kansas Üniversitesi Ortaklığı

 Şu anda Kansas Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, 
yaz tatillerinde Lviv'deki Dil Enstitüsü'nde Ukraynaca dil 
kursu alabilirler. Öğrenciler Ukraynalı bir ailede ücretsiz olarak 
yaşayabilirler. Ukrayna siyasetini ve dilini öğrenebilecekler.

 Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen öğrenciler, en fazla 
bir dönem için mevcut olan diğer burslara da başvurma fırsatına 
sahiptir. Bu burslar kısa programlar için mevcuttur ve ilgilenen 
öğrenciler başvurabilir.

B) IREX Bursları

 IREX, Ukrayna'da öğrencilere burs sunan kar amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Fonlar yerel ve merkezi yetkililerden 
toplanır. Burs süresi - 9 aya kadar. Bu süre zarfında, bursiyerlerden 
Ukrayna'nın dış politikası hakkında araştırma yapmaları beklenir.

C) Boren Bursları

 Boren Bursları, ulusal güvenlik açısından önemli bir 
ülkede okumak isteyen öğrencilere verilmektedir. Ukrayna dil 
programında okuyan öğrenciler bursun daha büyük bir kısmını 
almaya hak kazanırlar.

 Burs miktarı 20.000 - 30.000 ABD Doları. Alıcılar, eğitim 
programlarını tamamladıktan sonra Ukrayna hükümeti için de 
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çalışmalıdır. Bursiyerlerin çalışabilecekleri bölümler savunma, iç 
güvenlik, ulusal güvenlik ve devlet dairesidir.

D) Ukrayna Uluslararası Eğitim Konseyi'nden Burslar ve Hibeler

 Ukrayna Hükümeti, yabancı öğrencilere ulusal 
üniversitelerde öğrenim görmeleri için burs sağlamaktadır. 
Vatandaşları burs başvurusunda bulunabilecek ülkelerin listesi 
biraz sınırlı olsa da: Ukrayna, öğrencinin anavatanıyla uygun 
bir hükümetler arası anlaşmaya sahip olmalıdır. Ayrıca, öğrenci 
kendi ülkesinin hükümeti tarafından Ukrayna'da okumak için 
gönderilmelidir. Öte yandan, Ukrayna Uluslararası Eğitim 
Konseyi, yabancı öğrencilerin Ukrayna'da eğitim görmelerine 
yardımcı olmak için kendi burs ve hibe programlarını başlattı.

 Bu tür programlar iki öğrenci kategorisi için tasarlanmıştır. 
Birincisi yetenekli gençler, çeşitli alanlarda seçkin uzmanlar 
olabilecek geleceğin öğrencileri. İkinci kategori, sosyoekonomik 
düzeyi düşük olan ancak çalışkan ve okumak için yüksek 
motivasyona sahip, geliri düşük ülkelerden okulu bırakanları 
içerir.

 Ukrayna'daki burslar, seçilen serbest meslek ve uzmanlık 
alanında öğrenci eğitiminin maliyetinin tamamen veya kısmen 
geri ödenmesine yöneliktir. Burs verme kararı, başvuranın 
belgeleri incelendikten sonra verilir. Burslar, bir veya daha fazla 
yarıyılı başarıyla tamamlayan, özen ve iyi davranış sergileyen ve 
öğrenci yaşamına aktif olarak katılan, ancak daha fazla eğitim için 
ödeme yapmakta bazı finansal zorluklarla karşılaşan öğrencilere 
de verilebilir.

 Başarı sıralaması, yükseköğrenim öğrencilerinin her 
bir konudaki akademik başarı ölçümlerine dayanmaktadır. Bu 
prosedür Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararı "Burs Meseleleri" ile 
düzenlenmiştir. 

 Derecelendirme, Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından 
onaylanan prosedüre uygun olarak yapılır. Performans 
derecelendirmeleri, dönem kontrolünün ortalama puanına 
dayanmaktadır. Bir yükseköğrenim kurumunda (üniversite, 
enstitü, akademi) öğrencilerin derecelendirmesini oluşturma 
prosedürü, burs atama kuralları ile belirlenir. Akademik Pedagojik 
Konsey tarafından geliştirilirler ve üniversitenin öğrenci konseyi 
ile kararlaştırılırlar.

 Sıralama, tüm tam zamanlı üniversite öğrencilerini kapsar. 
Her disiplinde yapılan değerlendirme esas alınarak son yarıyıl 
başarı sonuçlarına göre oluşturulur. Bu sıralamada öğrencinin 
sosyal, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılımı da dikkate alınır. 
Burs değerlendirme prosedürü tüm kurs için aynı olmalıdır. 
Derecelendirme puanlarla ölçülür. Öğrencinin sıralamadaki yerini 
belirleyen konsolide başarı oranı, bir dersin tüm öğrencileri için 
aynı olmalıdır.

 Öğrenci performans değerlendirmesinin dayandığı 
kriterler, yeni akademik yılın başlangıcından en geç 7 gün önce 
yayınlanmalıdır.

 Burs listeleri, yetersizden daha az puan alan öğrencileri 
içermez. Akademik borcu olan kişiler de burs alamazlar.
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 Eğitim kurumu başkanının kararı, bu kişilerin öğrenme 
çıktılarını iyileştirmeleri için bir süre belirleyebilir, ancak bu süre, 
ilgili uzmanlık müfredatına uygun olarak bir sonraki yarıyılın 
başlangıç tarihinden daha fazla olamaz. Akademik borcun 
belirtilen süre içinde silinmemesi durumunda, yükseköğrenime 
başvurmuş olan kişinin bursundan devlet emrince kesinti yapılır. 
Birinci sınıf öğrencileri için burs, dış değerlendirme sonuçlarına 
dayanan derecelendirme sistemine göre ödenir, miktarı her 
zaman minimumdur.

 Kış döneminden sonra burs alma olasılığı, sınavlardan 
elde edilen ortalama puana bağlıdır.

Daha fazla bilgi için: https://studyinukraine.gov.ua/universities/
scholarship/ 

2.4. Ukrayna'nın Başlıca Üniversiteleri

2.4.1. Hryhorii Skovoroda Üniversitesi,  Pereyaslav

 Pereiaslav'daki Hryhorii Skovoroda Üniversitesi, faaliyeti 
Pereiaslav'daki derin laik eğitim geliştirme geleneklerine dayanan 
ve bilgi toplumunun modern gereksinimlerini ve Ukrayna yüksek 
okulunun en iyi örneklerini karşılayan modern bir bölgesel 
yükseköğretim kurumudur.

 Bugün Üniversite, malzeme ve teknik olanakları ile öğretim 
laboratuvarlarını güncelleyerek, modern bilgi teknolojilerini, 
modüler bir öğrenme ortamını kullanarak ve eğitim sürecinin 
güçlü bilimsel ve metodolojik desteğini oluşturarak sistematik 
olarak modernize edilmektedir.

 Üniversite, 3 etüt binası, 2 öğrenci yurdu, modern 
okuma salonları bulunan bir kütüphane, 9 bilgisayar sınıfı, dil 
laboratuvarları, öğrenci kantini, toplantı salonu, stadyum, spor 
kompleksi ve tıp merkezinden oluşmaktadır.

 Üniversitede 2 araştırma merkezi, 2 bilimsel-metod 
laboratuvarı, 2 bilimsel-araştırma laboratuvarı, 15 bilim okulu, 
yüksek lisans ve doktora çalışmaları bulunmaktadır.

2.4.2. Kiev Ulusal Taras Şevçenko Üniversitesi

 Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi - klasik bir 
araştırma üniversitesidir, Ukrayna'nın modern bilim ve eğitim 
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merkezidir. Üniversite, bağımsız Ukrayna devletinin gelişme 
koşullarında yeni önemli görevlerle karşı karşıyadır. Geleceğin 
uzmanları, derin mesleki bilgi ve yaratıcı yetenekler, büyük 
sorumluluk ve gözcülerin çalışmalarına hazır olma ile ayırt 
edilmelidir.

 Üniversite, “Genç Uzman", "Lisans", "Yüksek Lisans" eğitim 
ve yeterlilik seviyelerinde uzmanlar ve yüksek lisans ve doktora 
programlarında yüksek nitelikli personel yetiştirmektedir. 
Uzmanların eğitimi ve yeniden eğitimi, 14 uzmanlık alanı "Genç 
Uzman", 79 uzmanlık alanı "Lisans" ve 73 uzmanlık alanı "Usta" 
üzerinde gerçekleştirilir. 26 bin öğrenci tarafından yönetiliyorlar. 
1.645 yüksek lisans öğrencisi ve 125 doktora öğrencisi 
üniversitedeki en yüksek yeterliliği alıyor.

2.4.3. Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi (Ihor Sikorskii Kiev 
Politeknik Enstitüsü)

 Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi "Kyiv Ihor Sikorskii 
Politeknik Enstitüsü" bugün öğretim, bilim ve yenilik 
potansiyellerinin birleştiği ve bilimsel gelişmelerin yaygın olarak 
uygulandığı Ukrayna'nın en büyük eğitim ve bilim merkezidir. KPI, 
Ukrayna'da ve yurtdışında tanınan bir araştırma üniversitesidir, 
en son eğitimsel ve bilimsel süreç organizasyonu biçimleri için 
bir test alanıdır. KPI, 1898 yılında İmparator II. Alexander'ın 
Kiev Politeknik Enstitüsü olarak kuruldu ve ulusal, kendi kendini 
yöneten bir devlet yüksek öğrenim araştırma türü kurumudur.

 16 fakülte, 11 eğitim ve bilim enstitüsü, çeşitli araştırma 
enstitüleri ve bilim merkezleri bulunmaktadır. Bekarları, uzmanları 

ve ustaları, adayları ve bilim doktorlarını yetiştirir. Üniversitenin 
kendi yayınevi "Polytechnic" vardır. Ihor Sikorskii'nin adını taşıyan 
KPI öğretmenleri arasında yaklaşık 500 profesör ve 1300'den 
fazla doçent bulunmaktadır.

2.4.4. Ulusal Üniversite "Lviv Politeknik"

 Üniversite bünyesinde 17 eğitim ve bilim enstitüsü, 
Uzaktan Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Eğitim, Kültür ve 
Diaspora İlişkileri Enstitüsü, 10 kolej, 101 bölüm, bir araştırma 
bölümü, bir bilim ve teknik kütüphane, yayınevi bulunmaktadır. 
"Polytechnika" öğrenci tasarım derneği, "Prosvita" Ulusal Evi, 4 
eğitim ve dinlenme kampı.

 61 lisans alanında (ve 67 eğitim lisans programında), 59 
uzmanlık alanında (ve 149 eğitim-profesyonel olmak üzere 181 
yüksek lisans programında) yaklaşık 34 bin öğrenciye eğitim 
verilmektedir.

 Üniversite, 54 eğitim ve bilimsel programda doktora ve 
38 uzmanlık alanında doktora eğitimi vermektedir.

2.4.5. İzmail Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi

 İzmail Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi, "Lisans", 
"Yüksek Lisans" eğitim ve yeterlilik seviyelerinde uzmanların 
mesleki eğitimini sağlar. Dört fakülte, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, 
Tarih, Sosyal Pedagoji, Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Güzel 
Sanatlar, Müzik Sanatları, Pratik Psikoloji, Beden Eğitimi, Dil 
ve Edebiyat (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Romence ve 
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Bulgarca) dahil olmak üzere 23 uzmanlık alanında öğrencilere 
eğitim vermektedir.  İşgücü Eğitimi ve Teknolojisi, Ekonomi ve 
İşletme, Turizm, Bilgi Bilimi, Belge ve Bilgi Bilimi, İşletme, Ticaret 
ve Değişim Faaliyeti, Çeviri (İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri), 
vb. Günümüzde İzmail devlet insani yardımlarının eğitim faaliyeti 
üniversite, Ukrayna'nın Avrupa alanına entegrasyonu koşulları 
altında çalışabilecek ve dünya işgücü piyasasında rekabet 
edebilecek yeni nesil uzmanlar hazırlamayı amaçlamaktadır. 
İzmail Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi, çift diploma alma, 
yurtdışında Avrupa üniversitelerinde staj yapma ve uzaktan 
eğitim sisteminin unsurlarını uygulama fırsatı sunar.

2.4.6. L'viv Ivan Franko Ulusal Üniversitesi

1661'de kurulan Ukrayna'daki en eski faaliyet gösteren 
üniversitedir. https://lnu.edu.ua/

2.4.7. Harkov Ulusal Üniversitesi

Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde büyük bir üniversitedir.
https://karazin.ua/

2.4.8. Sumi Eyalet Üniversitesi

Sumi Eyalet Üniversitesi (SSU), Ukrayna'nın Kuzey-Doğu 
bölgesindeki Sumy şehrinde yer almaktadır ve bölgenin önde 
gelen yüksek öğrenim kurumudur.
https://sumdu.edu.ua/uk/

2.4.9. Çernivtsi Üniversitesi

Ukrayna'nın batısındaki Chernivtsi şehrinde bulunan devlet 
üniversitesi, Ukrayna'nın önde gelen yüksek öğrenim 
kurumlarından biridir; 1875 yılında kurulmuştur.
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua

2.4.10. Ujgorod Ulusal Üniversitesi

Uzhhorod Üniversitesi 18 Ekim 1945'te kuruldu.
https://www.uzhnu.edu.ua/

Daha fazla bilgi için: https://studyinukraine.gov.ua/en/study-in-
ukraine/universities/

2.5. Mezuniyet İşlemleri

 Yüksek öğrenim - lisans ve yüksek lisans için 
başvuranların belgelendirilmesi, Ukrayna Kanunlarına uygun 
olarak gerçekleştirilir. "Ukrayna Bakanlar Kurulu nitelikleri", devlet 
ve endüstri eğitim standartları, eğitim faaliyetleri standartları ve 
yüksek öğretim standartlarını taşıması beklenir. 

 Mezunların tasdiki üniversitelerde uzmanlıklar ve eğitim 
programları tarafından gerçekleştirilir ve yüksek öğrenimle ilgili 
belgelerin verilmesiyle sona erer. Sertifikasyon halka açık olarak 
gerçekleştirilir. Yüksek öğrenim için başvuranlar ve tasdikte 
bulunan diğer kişiler tasdik sürecinin sesli ve/veya görüntülü 
kaydını yapmakta serbesttirler. Yükseköğretim kurumu, Sınav 

693692

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na

https://lnu.edu.ua/
https://karazin.ua/
https://sumdu.edu.ua/uk/
http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua
https://www.uzhnu.edu.ua/
https://studyinukraine.gov.ua/en/study-in-ukraine/universities/
https://studyinukraine.gov.ua/en/study-in-ukraine/universities/


Komisyonunun kararına dayanarak, belirli bir yükseköğretim 
düzeyinde bir eğitim programını başarıyla tamamlayan bir kişiye, 
uygun yükseköğretim derecesini verir ve diploma ile onaylanan 
uygun yeterliliği kazandırır.

 
2.6. Denklik

2.6.1. Denklik Ve Tanınma

 Ukrayna'da yabancı eğitim sertifikalarının tanınması, 
03.12.1999 tarihli, 1273-XIV ilgili Ukrayna Yasası ile onaylanan 
Avrupa Bölgesinde Yüksek Öğrenime İlişkin Niteliklerin 
Tanınmasına İlişkin karara ve bu yasanın içeriğine uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir.

 Yabancı eğitim belgelerinin tanınması prosedürü şunları 
içerir: belgelerin gerçekliğinin doğrulanması, eğitim kurumunun 
ve/veya eğitim programının durumunun onaylanması, niteliklerin 
veya eğitim süresinin değerlendirilmesi ve eğitim veya öğretim/
mesleki derecelerin denkliğinin tesis edilmesi.

2.6.2. Denklik Koşulları

 Ukrayna devleti, yeni tanıma prosedürlerini 
uygulamakla yükümlü değildir. Tanıma işlemini / prosedürünü 
gerçekleştiremeyecek eğitim kurumları için iki olasılık 
bulunmaktadır:

1. Kayıtlı olan öğrencinin veya bilimsel pedagojik çalışanın,  

başka bir ülkede veya kendi ülkesinde işlenmiş belgesinin 
bakanlığa tanınma işlemleri için kurumu tarafından iletilmesi (Bu 
karar istisnasız Ukrayna'daki tüm yüksek eğitim kurumları için 
geçerlidir).

2. Ulusal Akademik Hareketlilik Bilgi Merkezinden tanıma 
konusundaki nihai kararın alınması gerekliliği

 Bu kurum tanınırlık bağlamında karar verici olan en 
son kurum niteliği taşımaktadır. Merkez ayrıca, tanınırlık 
prosedürlerinin herhangi bir aşaması hakkında bir görüş veya 
belge sunabilir. Eğitim belgesinin orijinalliğini, yabancı kurumun 
durum kontrolü, nitelikleri değerlendirmek ve yabancı eğitim 
belgesi üzerinde tanıma prosedürü için öğrencilerinin veya 
bilimsel pedagojik personelin belgelerini Bakanlığa sunmaları 
gerekmektedir (karar istisnasız Ukrayna topraklarındaki tüm 
HEI'ler ve diğer kurumlar için geçerlidir). Tanıma konusundaki 
nihai kararın temeli olan Ulusal Akademik Hareketlilik Bilgi 
Merkezi tarafından verilir ve Merkez ayrıca, tanıma prosedürünün 
aşamalarından biri hakkında bir görüş veya referans sağlayabilir: 
eğitim belgesinin gerçekliğini, yabancı kurumun durumunu 
kontrol etmek, nitelikleri değerlendirmek ve yabancı eğitim 
belgesi üzerinde akademik ve mesleki hakları tesis etmek gibi 
çeşitli sorumlulukları vardır.

2.6.3. Denklik Süreci

Ukraynalı Öğrencilerin ve Yabancıların Denklik İşlemleri

 Tanıma prosedürü, başka bir devletin eğitim kurumu 
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tarafından verilen yabancı eğitim belgelerinin sahibinin, 
Ukrayna'daki bir yüksek öğretim kurumunda veya Ukrayna 
topraklarındaki kurumlarda uzmanlığa göre eğitime veya 
istihdama devam etme hakkını teyit eden bir sertifika alınmasıyla 
sonuçlanır. Böyle bir sertifikanın verilmesi, yetkili bir organın 
kararı ile yapılmaktadır - yüksek öğretim kurumu veya Eğitim ve 
Ukrayna Bakanlığı - bu yetkili organlarındandır.

 Yabancı eğitim belgelerinin tanınması prosedürü, Ukrayna 
"Yüksek Öğrenim Üzerine" Ukrayna Yasasına uygun olarak önemli 
ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Ukrayna'da tüm yetkili makamlar 
tarafından tanınma prosedürünü düzenleyen normatif kanun, 
Ukrayna Adalet Bakanlığı'nda 27.05.2015 tarih ve 614/27059 
sayılı tescil edilen 05.05.2015 tarih ve 504 sayılı MES Emri olarak 
düzenlenmiştir. Bu emir, yabancı yükseköğretim kurumlarında 
alınan ortaöğretim, ortaöğretim mesleki ve mesleki eğitime 
ilişkin yükseköğretim derecelerinin ve belgelerin tanınmasına 
ilişkin prosedürleri yürürlüğe koymuştur.

 
2.7. Yurt Dışındaki Ukraynalı Öğrenciler

2.7.1. Ukraynali Öğrencilere Yurt Dışı Bursları

A) Ukraynalı Öğrenciler Için Tayvan Deneyim Eğitimi Programı

 Tayvan Eğitim Bakanlığı (TEB) tarafından 2015 yılında 
başlatılan Tayvan Deneyimi Eğitim Programı (TEEP), dünyanın 
dört bir yanından seçkin öğrencileri Tayvan üniversiteleri ve 
kolejleri tarafından düzenlenen Tayvan'da kısa süreli profesyonel 

stajlara başvurmak için teşvik etmekte.

 TEEP @ Ukraine, 50'den fazla seçkin Ukraynalı gencin kısa 
dönemli profesyonel ve araştırma programlarına katılmalarını 
sağlamaktadır. Adaylar  bir sonraki duyuraya kadar başvuruda 
bulunma hakkına sahiptirler. TEEP, uluslararası bir defaya 
mahsus gidiş-dönüş bileti, öğrencilerin yaşam masrafları için bir 
miktar hibe lisans için  15.000 NT / ay; yüksek lisans ve yüksek 
lisans öğrencileri için 20.000 NT / ay) ve konaklama desteği 
vermektedir.   Programın süresi uzatma olasılığı ile 3 aydır. Bu 
Tayvan yüksek öğrenim kalitesini deneyimlemek ve bireyin 
eğitimine asyada devam etmesi veya çalışması için mükemmel 
bir fırsat.

 TEEP'e başvurmak isteyen Ukraynalı gençlerin çevrimiçi 
bir Google form belgesi doldurmaları gerekmektedir. Belgeye 
linkten erişebilirsiniz: https://reurl.cc/g0XY7X 

 TEEP programları Bilgi İletişim Teknolojisi (BİT), Nesnelerin 
İnterneti (IoT), Blok Zinciri Teknolojisi, Yarı İletkenler, 5G Kablosuz 
İletişim, Gelişmiş İmalat, Akıllı İmalat, Robotik, Yeşil Enerji, 
Biyosensörler, Lojistik Yönetimi, Moleküler Biyoloji gibi yeni 
alanları kapsamaktadır. Çince dil kursları veya kültürel deneyim 
kursları da ayriyeten mevcuttur. Daha fazla bilgi için TEEP web 
sitesini ziyaret ediniz https://teep.studyintaiwan.org/faq 

B) Avusturya Hükümeti Bursları

 Avusturya cok sayıda yüksek öğretim kurumuna sahiptir. 
Avusturyada 22  adet, Avusturya devletine bağlı Üniversite, 10 
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adet özel üniversite ve 3 ilahiyat bilimi koleji bulunmaktadır ve  
öğrencilere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Sanat, müzik, tiyatro, 
sinema,resim ve uygulamalı sanatlar eğitimi  Avusturya güzel 
sanatlar üniversitelerinde alınabilir.  Üniversitelere ek olarak, 
Avusturya'da 1993'ten beri 19 yüksek özel okul (Fachhochschulen) 
bulunmaktadır. Lise mezunları pedagojik kolej ve enstitülerin 
yanı sıra ilahiyat uzmanlarının veya öğretmenlerinin yetiştirildiği 
kolej ve enstitülere kayıtlarnı yaptırabilirler.

• Yüksek öğrenimin birinci derecesi: Lisans (Bakkalaureus).
• Yüksek öğrenimin ikinci derecesi: Master derecesi 
(Diplom-Ingenieur).
• Üçüncü derece yüksek öğrenim: Doktor (Doktoratstudien).

 Avusturya'daki eğitim sistemi (üniversiteler ve özel 
kolejler hakkında bilgiler dahil) ve Avusturya'nın Avrupa ve 
uluslararası akademik değişim programlarına katılımı hakkında 
daha ayrıntılı bilgi almak için web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz: 
http://www.bmukk.gv.at ve http://www.bmwf.gv.at 

 Avusturya hükümeti, özel kuruluşlar ve üniversiteler, 
uluslararası öğrenciler için bir dizi burs sunmaktadır. Diğer bazı 
ülkelerde olduğu gibi, Avusturya'da tüm bursları uluslararası 
öğrencilere dağıtan Avusturya Akademik Değişim Servisi (OE 
Sterreichische Austauschdienst) adlı özel bir ajans kurulmuştur. 
Bu nedenle, Avusturya'da eğitiminize devam etmek ve mali 
destek almak istiyorsanız, başvuru prosedürü ve başvuru formları 
hakkında detaylı bilgi veren http://www.grants.at/ web sitesini 
ziyaret etmenizi öneririz. Aşağıda çeşitli hibelerle ilgili bilgiler 
bulunmaktadır, ancak bu burs ve hibe listesi sürekli güncellendiği 

için bu sitedeki bilgileri kontrol etmenizi öneririz.

C) İngiliz Hükümeti Programları

 Birleşik Krallık Bakanlıkları ve İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda Yeminli İdareleri ile diğer İngiliz kuruluşları, Birleşik 
Krallık'ta öğrenim görmeleri için uluslararası öğrencilere çeşitli 
burslar ve hibeler sağlamaktadır. Burs programları hakkında 
bilgi almak için British Council ile iletişime geçebilirsiniz. British 
Council tarafından, Adı geçen burs programı kapsamında 
öğrencinin bir program veya kurs seçmesi konusunda ingiliz 
eğitim sitesi yardımcı olmaktadır ve çeşitli burslarda sitelerinde 
paylaşılmaktadır. Web sitesinde: http://www.britishcouncil.org/
ukraine.htm  eğitim seviyenize, uzmanlık alanınıza ve eğitim 
alanınız göre size en uygun burs türünü bu siteden seçebilirisniz.

D) Chevening Programı

 Chevening Programı, İngiliz yükseköğretim kurumlarında 
- özellikle bir yıllık yüksek lisans programları - geleceğin liderleri, 
yöneticileri ve kanaat önderleri olma potansiyeline sahip 
profesyonellere eğitim vermek üzere 1983 yılında kurulan İngiliz 
hükümetinin küresel bir burs programıdır. Chevening, yalnızca 
eğitim için finansal destek sağlamakla kalmaz  aynı zamanda 
dünyanın dört bir yanından 42.000'den fazla bursiyerden 
oluşan etkili ve saygın bir küresel ağın parçası olma fırsatı da 
bursiyerlerine sunmaktadır.

Website: http://www.chevening.com 
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Daha fazla bilgi için:
• Uluslararası eğitim konseyi Website: http://www.ukcosa.
org.uk
• Birleşik Krallık Eğitim ve Öğretim Bakanlığı. Web sitesi: 
http://www.dfes.gov.uk
• Birleşik Krallık Üniversiteleri. Web sitesi: http://www.
universitiesuk.ac.uk/pages/default.aspx
• İngiliz Milletler Topluluğu Üniversiteler Birliği. Web sitesi: 
http://www.acu.ac.uk
• İskoçya Üniversiteleri. Web sitesi: http://www.
universities-scotland.ac.uk/
• Bağımsız Okullar Konseyi (Asics).Website: http://www.isc.
co.uk/
• Vize için: http://ukinukraine.fco.gov.uk/uk/

2.7.2. Jean Monnet Bursu

 Burs program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en 
fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir 
üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma 
veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, 
ülkemizin AB'ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile 
ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.
Bahsi geçen burslarla, Ukrayna'nın AB müktesebatı konusunda 
bilgi sahibi insan kaynağı güçlendirilmekte, böylece müktesebatın 
etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin 
oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Bursiyerlerin eğitim aldıkları 
alanda yetkinlikleri artmakta, AB'nin işleyişi ile ilgili bakış açıları 
genişlemektedir. Jean Monnet Burs Programı ile ayrıca, Ukrayna-

AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun gelişmesi desteklenmekte, 
ülkelerarası akademik ilişkiler gelişmekte, Ukrayna ve Avrupalı 
meslektaşlar arasında köprüler kurulmaktadır.

Daha fazla bilgi için linke tıklayınız:
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/zhan-mone.html

2.7.3. Yabanci Üniversitelere Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Polonya

 Ortalama öğrenim ücreti: Yılda 2 bin Euro.

 Eğitim almak istediğiniz üniversiteye başvurmak için, 
Polonya'daki tüm kamu ve özel üniversiteler hakkında bilgi 
sahibi olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi arama motorunu 
kullanabilirsiniz.

 Seçeceğiniz kurslar İngilizce veya Lehçe olabilir. Birçok özel 
üniversite Lehçe şartı aramamaktadır. Devlet üniversitelerinde 
ise durum özel üniversitelerden farklı olarak en az B1 seviye 
Lehçe şartı aranmaktadır.

 Giriş sınavı yoktur ve dış değerlendirme sonuçları dikkate 
alınmaz. Birçok mülakat online olarak gerçekleşir. Üniversiteye 
kayıt için gönderdiğiniz sertifikalar ve iletilen tarih dikkate alarak 
değerlendirme yapılır. Bu yüzden belgelerinizi olabildiğince erken 
göndermeniz önerilir.
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 Lisans derecesine kabul için standart liste: genel orta 
öğretimin tamamlanmasına ilişkin diploma, sağlık sertifikası, 
pasaport fotokopileri ve dosyaların başvuranın resimlerini 
içermesi şartı aranmaktadır.

 Okula seçildikten sonra, kayıt hakkında geri dönüş aldığınız 
takdirde kayıttan önce ilettiğiniz tüm belgelerin orjinalini okula 
kayıt esnasında elden seçim komitesine vermeniz gerekmekte 
ve sonrasında öğrenci vizesine başvurmanız gerekmektedir.

2) Almanya

 Ortalama eğitim maliyeti: Özel üniversite için  için yılda 
10 bin avro, devlet üniversiteleri için yılda 300-3000 avro arası 
değişmektedir.

 Almanya Hükümeti Almanya  devlet üniversitelerinde 
yabancılar için ücretsiz eğitim olanakları sunmaktadır.  Ama 
bu ücretsiz eğitimi programın Almanca olması koşulunda 
sağlamaktadır. Ama hedef program veya bölüm ingilizce 
okunmak istediğinde ingilizce eğitimi sadece özel üniversiteler 
verebilmektedir ve bu programlara ücretleri ödendiği takdirde 
kayıt yaptırılabilir.

 Almanyaya erkenden gitmek ortalama 2 yıl önceden 
önerilmektedir. Orta öğretim Almanyada 13 yıl sürmektedir ve 
ukraynadan alınan diploma orta öğretimi 11 yıl kapsadığından 
Ukraynada alınan eğitim Almanya nezninde yeterli sayılmayacaktır. 
Önünüzde bu 2 yıl eğitim eksikliğini giderip Almanya nezninde 
yeterli sayılabilmek  için iki seçeneğiniz bulunmaktadır bunlardan, 

birincisi Alman üniversiteleri tarafından sağlanan özel eğitim 
programına kaydolmak ikincisi ise Ukrayna yüksek eğitiminden 
iki yıl sonra yatay geçiş yapmak.

 Kabul kuralları üniversiteden üniversiteye değişmektedir.  
Bir çok üniversite giriş sınavına girmeyi gerektirir.

 Kabul için belgelerin listesi standarttır: başvuru, eğitim 
belgelerinin noter tasdikli kopyaları ve çevirileri. Ancak bazen 
üniversiteler, motivasyon mektupları veya portföyler (yaratıcı 
uzmanlıklar için), finansal yeterliliği teyit eden belgeler ve 
özgeçmişlerin de teslim edilmesini gerektirmektedir.

 Belgeleri teslim ettikten sonra, öğrencinin bir sınava daha 
girmesi veya direk Kabul mektubunu sorması gerekmektedir. 
Kabul mektubu öğrencinin  oturum vizesine basvurması için 
gereklidir.

3) Kanada

 Ortalama öğrenim ücreti: Yılda 11 bin Euro.

 Kanada'ya giriş yapanlar için tek tip bir gereklilik 
yoktur. Her şey üniversitenin bulunduğu eyalete bağlıdır. Bu 
nedenle, seçtiğiniz üniversitenin sitesini dikkatlice inceleyin. 
Her bir üniversite kendi kurallarını ve gereken belgeler listesini 
belirlemektedir.

 Genellikle yeterli okul notu aranmaktadır (çünkü belgelerin 
teslimi sırasında alınmış herhangi bir diploma yoktur) ve hangi 
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dilde okumayı planladığınıza bağlı olarak İngilizce veya Fransızca 
olarak uluslararası bir yeterlilik sertifikası istenmektedir.

 Çoğunlukla, giriş sınavı yoktur. Üniversitelere kayıt 
olunurken okul basarı puanlarınız yani ortalamalarınız dikkate 
alınıp diğer başvuranlar ile karşılaştırılmaktadır. Bazı programlar 
bazı ön görüşme ye katılma şartı koymaktadır ve bu öngörüşmeden 
başarılı bir şekilde geçmenizi beklemektedir. Bunun yanında ek 
olarak öğrenciyi sınava tabi tutabilir ve kendisinden ona referans 
olan kişilerin portfolyosunu sunmasını isteyebilir.

 Öğrenim ücreti her program için ödenir ve her üniversitenin 
yönetim kurulu yabancı öğrenciye indirim, burs veya eğitim 
ücretinden muafiyet olması konusunda karar vermektedir.

 Eğer Kanadada eğitim almayı düşünüyorsanız 6 ay 
öncesinden veya 1 yıl öncesinden okunması amaçlanan 
üniversiteye vey programa başvurulması önerilmektedir. 
Üniversitlerin kayıt sekmesinde, üniversitelerin Kabul şartları ve 
gereksinimleri ile alakalı bilgilere erişilebilmektedir. Bu bilgiler 
okunması belirlenen üniversiteden üniversiteye değişiklik 
göstermektedir. Basvurular online olarka yapılır ve üniversiteden 
gelecek olan cevabı öğrencinin beklmesi gerekmektedir.

 Vize konusnu unutmayınız, Vizeyi sadece okula kabul alıp 
kayıt yaptırdıktan sonra elçilik tarafından temin edebilirsiniz.

4) Çek Cumhuriyeti

 Ortalama eğitim maliyeti: Devlet Üniversiteleri için  yılda 

3-4 bin Euro, özel üniversitelerde yılda 8 bin Euro.

 Öncelikle bir uzmanlık alanı ve üniversite seçmeniz 
gerekmektedir ve sonrasında belirlenen programa başvurunuzu 
mail yolu ile veya üniversitenin web sitesi üzerinden elektronik 
olarak yapmanız gerekmektedir. Ancak bu durum her üniversite 
için değişmektedir.

 Başvurunuz ve lisans belgelerinizin kopyaları Kabul 
edildiği takdirde, Griş sınavına katılmanız için sizlerden ödeme 
yapmanız istenecektir. Ortalama bu tutar 20-30 Euro arasında 
değişmektedir. Sınav zorunludur ve bazı üniversitelerde bir den 
çok sınav olmakta ancak 3 ü geçmemektedir.

 Yabancılar devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim 
alabilirler, ancak yalnızca Çekçe dilinde eğitim alınma zorunlulu 
vardır. İngilizce veya Rusça bir program seçerseniz ücret ödemek 
zorunda kalmaktasınız.

 
2.7.4. Yatay Geçiş

 12 Ağustos 2015 tarihinde, Ukrayna Bakanlar Kurulu 
579 sayılı "Akademik Hareketlilik Hakkının Kullanılmasına İlişkin 
Prosedürün Onaylanması Hakkında" Kararı onayladı.

 Yeni düzenlemenin kilit unsurları arasında eğitim sürecinin 
tüm katılımcılarına akademik hareketlilik programlarına katılma 
hakkı; akademik hareketlilik türlerinin ve biçimlerinin net bir 
şekilde belirlenmesi; Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 
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kredi transfer ilkesinin, özellikle ders başlıklarından ziyade eğitim 
modülü içeriğinin karşılaştırılması yoluyla yerleştirilmesi; çalışma 
koltuğunun korunması ve öğrenciler için eğitim ödeneğinin ve 
akademik hareketlilik programlarına katılan akademik personelin 
işinin devamı.

 Akademik hareketlilik açısından eğitim sürecinin tüm 
katılımcıları tarafından izlenen prosedür, Ukrayna Yükseköğretim 
Yasası'nın uygulanmasında ve Ukrayna yükseköğretim 
kurumlarının uluslararası hale gelmesi için etkili bir araç 
yaratılmasında önemli bir adımdır.

Bilgi için:
İtirazlar: ez@mon.gov.ua
Ofis, belgeler: +38044 481 47 63; +38044 481 32 21, 
mon@mon.gov.ua
Genel ortaokul ve okul öncesi eğitim: +38044 481 47 69
Mesleki ve teknik eğitim: +38044 287 82 10
Yüksek Öğrenim: 044 481 32 63, +38044 481 32 67
Sertifikalandırma, lisanslama: +38044 481 32 72
Bilim: +38044 287 89 22
Apostil: +38 044 484 64 45; +38044 484 64 95
https://mon.gov.ua/eng/osvita 

 
2.7.5. Sağlık Sigortası

 Yabancı öğrencilerin refahı ve güvenliği açısından sağlık 
sigortası önemli bir rol oynamaktadır. Ukraynadaki sağlık 
maliyetleri yabancı öğrenciler için Ukrayna vatandaşlarından 

fiyat olarak daha uygundur. Yabancı tıp öğrencileri okudukları okul 
tarafından sigorta sahibi olabilmektedir ve bu durum genel sağlık 
prosedürünü ve  harcamalarını önemli ölçüde kolaylaştırmakta 
ve azaltmaktadır.

 Uluslararası bir öğrenci, bir yıl boyunca 300 UAH 
tutarında yıllık sağlık sigortası yaptırabilir. Ve 2000 UAH 
karşılığında öğrencilerin 30.000 Euro'ya kadar sağlık giderleri 
karşılanmaktadır. Uluslararası öğrenciler bu sağlık sigortası 
sayesinde yerel Ukraynalı halka nazaran daha iyi koşullarda  
sağlık imkanlarından yararlanmaktadırlar.

 Sigorta kapsamına girebilmeniz için yerine getirmeniz 
gerekenler:

 Ukraynada yaşayan bir yabancının sağlık sigortası 
yaptırması için herhangi bir sağlık sigortası şirketine gitmesine 
gerek yoktur. Sağlık sigortası işlemi evden veya ofisten de 
yapılabilir. Kişinin sağlık sigortası, Ukrayna'ya gitmeden öncede 
yaptırılabilir, böylelikle sınırdan geçerken sigortanız hazır olmuş 
olur.

 Ukrayna oturum kartı olmayan kişilerin sigortasının 
yapılması için gerekli olan bilgiler kişinin Soyadı, Adı (İngilizce 
veya Ukraynaca), seri ve / veya pasaport numarası, vatandaşlık, 
doğum tarihi gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgilere doğrudan  
pasaport üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

 Sistem tarafından sizlerden istenilen bilgileri girdikten 
sonra, kişinin sağlık kapsamına gireceği sigorta limitini seçmesi 
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istenecektir ayrıca sağlık sigortasının başlatılacağı tarihin de 
belirtilmesi gerekmektedir. Kişi sağlık sigortası ödeme tutarını 
otomatik online olarak ödeyebilir ve e-poliçesine elektronik 
olarak erişebilir.

 Covid-19 salgını nedeni ile yabancıların sağlık 
sigortalarında bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Kovid 19 
salgınını önlemek amacıyla birçok ülke, ülke sınırına girmek için 
çeşitli şartlar uygulamaktadırlar. Ukrayna da diğer ülkeler gibi 
Covid-19’u önlemek amacıyla ülke girişlerinde çeşitli uygulamalar 
yürürlüğe koymuştur. Ve bu uygulamalardan en önemlisi ülke 
girişlerinde Covid 19 sağlık sigortasıdır.

 12.06.2020 tarihli ve 480 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
uyarınca COVID-19 tedavisi ile ilgili harcamaların kişinin sigortası 
tarafından karşılanacağı Ukrayna devlet yetkilileri tarafından 
belirtilmiştir. Böylece yabancı uyruklu bireylerin sigorta 
poliçelerinin Covid 19 harcamalarını karşılayıp karşılamadığı 
konusundaki tedirginlikleri son bulmuştur.

 Sigorta riski, sigortalının acil tıbbi bakım sağlanmasını 
gerektiren bir durumda sigortasının bozulmasıdır, bu durum 
sigortalının sağlık durumunun acil olduğunu nitelemelidir. 
Sigorta durumunun aktivite edilmesi için kişinin vücuduna keskin 
bir darbe alması ile oluşan herhangi bir sağlık durumu meydana 
gelmelidir. Sigortalının sağlık durumunun sigortalının hayatını 
riske sokması sonucu meydana gelebilecek sağlık problemleri  
5 saat içinde sağlık tedbirleri alınarak sağlık problemi yaşayan 
kişiye müdahale edilerek çözülür.

3. Ukrayna'da Sağlık Hizmetleri

 Sağlık sistemi kavramı Ukrayna Kanununun 4'üncü 
maddesinde Ukrayna'nın sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat 
temelleri doğrultusunda yukarıdaki madde kapsamında 
belirlenmiştir. Sigorta hizmetleri, aile, özel tip ve çok bütçeli 
sigortalar olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.

 Sağlık sistemi, Ukrayna Sağlık Bakanlığına bağlı olan 
sağlık kurumları, yerel devlet idarelerinin ve yerel özyönetim 
organları, Ukrayna Tıp Bilimleri Akademisi'nin bağlı olduğu diğer 
merkezi yürütme organları tarafından yönetilmektedir.

 Ayrıca devlet organlarının harici olarak bu sistem 
devlet harici sağlık ile alakalı olan kuruluşlarında diğer sağlık 
kuruluşlarını yönetim ve kontrol açısından işleyişlerini denetleme 
imkanı sunmaktadır.

 Ukrayna'da geçici olarak ikamet eden yabancılara, 
uluslararası anlaşmalar veya Ukrayna yasaları tarafınca aksi 
belirtilmedikçe, acil durum da dahil olmak üzere tıbbi bakım ücretli 
olarak sağlanmaktadır. Bir yabancıya sağlanan tıbbi bakımın 
maliyeti, doğrudan bu bakımı sağlayan tıbbi kurum tarafından, 
Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen prosedüre uygun 
olarak belirlenir.

 Ayrıca, Ukrayna'da geçici olarak ikamet etmek veya 
yaşayabilmek  için ayrıca tıbbi bakımdan yararlanabilmek 
için  bu yabancı vatandaşların sağlık sigortası yaptırmaları 
gerekmektedir. Yabancıların tıbbi bakım almaları gerektiğinde 
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veya doktora başvurmaları gerektiğinde sigorta yaptırdıkları 
şirkete başvurmaları gerekmektedir. Sigorta kapsamında olan 
bireyler veya sigorta şirketine başvuru yapmış bireyler sonrasında 
sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Oturumu olan 
yabancının sağlık giderleri örneğin ilaç giderleri veya tıbbi hizmet 
giderleri, giderlerin faturasının sigorta şirketine ibraz edilmesi 
ile yetkili kişiye geri ödemesi yapılmaktadır. Eğer yabancının 
sağlık giderleri sigorta poliçesinde ibraz edilen rakamı aşmakta 
ise bu rakam kişi tarafından ödenmektedir. Yabancıların ihtiyaç 
duyduğu acil tıbbi bakım, tıbbi garanti programı kapsamında 
devlet bütçesinden karşılanır. Ancak bunun için yabancılar devlete 
tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yabancı kendisine sağlanan 
tıbbi hizmetler için ödeme yapmayı reddederse, bu ücretin geri 
ödenmesi durumu kişinin bağlı olduğu ülkenin elçiliği ile iletişime 
geçilerek çözülür.

3.1. Uluslararası Öğrenciler için Sağlık Hizmetleri

 Ukrayna topraklarında geçici olarak ikamet eden veya 
kalan yabancılara, acil durum dahil tıbbi bakım, uluslararası 
anlaşmalar veya Ukrayna yasaları tarafından aksi belirtilmedikçe, 
ücretli olarak sağlanır.

 Bir yabancıya sağlanan tıbbi bakımın maliyeti, doğrudan 
bu bakımı sağlayan tıbbi kurum tarafından, Ukrayna Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak belirlenir.

 Ayrıca, Ukrayna'da geçici olarak ikamet eden veya kalan 
yabancıların tıbbi bakım alabilmeleri için bir sağlık sigortası 

poliçesine sahip olmaları gerekmektedir. Yabancılar, doktora 
başvurmaları veya tıbbi bakım almaları gerektiğinde, ilgili 
anlaşmalar yaptıkları sigorta şirketlerine ve belirlenmiş sağlık 
kuruluşlarına başvururlar. Bu tür kurumlarda gerekli tıbbi bakımı 
alabileceklerdir. Tıbbi hizmetler ve ilaçlar için ödeme, yabancının 
ödeme için belge ibraz etmesi koşuluyla sigorta şirketi tarafından 
yapılır. Yabancıya sağlanan sağlık hizmetlerinin bedeli, sigorta 
sözleşmesinde belirtilen sigorta bedelini aşarsa, yabancı, aradaki 
farkı sağlık kuruluşuna ödemekle yükümlüdür. 

 Yabancıların ihtiyaç duyduğu acil tıbbi bakım, tıbbi 
garanti programı kapsamında devlet bütçesinden karşılanır. 
Ancak yabancılar devlete tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir 
yabancı kendisine sağlanan tıbbi hizmetler için ödeme yapmayı 
reddederse, geri ödeme sorunu Ukrayna'daki ilgili yabancı 
misyonların katılımıyla çözülür.

Sağlık Sigortası

 Yurt dışında okumak için öğrenci vizesine başvururken 
diğer önemli bir husus ise sağlık sigortasıdır - bu, seyahatin 
amacı ne olursa olsun, yabancı bir ülkeye giriş izni için ön koşul 
ziyaretçinin sağlık sigortasının olmasıdır. Temel olarak, sigorta 
poliçesi ek bir bürokrasi olarak kabul edilir. Bu tür bir hizmet, 
öngörülemeyen ve beklenmedik sağlık durumlarında sizi finansal 
maliyetlerden korumayı amaçlamaktadır ve zamanında yardım 
almanıza olanak sağlar. Ayrıca öğrencinin veya velisinin talebi 
üzerine sadece kazalara karşı değil, sahip olduğunuz valize /
arabanıza karşı da güvence sağlama imkanınız vardır.
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Sigorta Tescil Süreci

Sigorta başvurusu yapılırken aşağıdaki faktörler dikkate alınır;

-seyahatin amacı
-orada kalma süresi
-sigorta yaptırmak isteyen kişinin yaşı.

Poliçe başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar

-sigorta şirketinin sözleşmesinin şartlarını dikkatlice inceleyin ve 
nitelikli bir avukatın hizmetlerinden yararlanın;

-ziyaret edeceğiniz ülkelerin tam listesini poliçede belirttiğinizden 
emin olun;

-Sigortayı aktif ettirecek bir durum  olması durumunda  yapılması 
gereken kuralları dikkatlice okuyun. 

-Öngörülemeyen bir durumda yapılması gereken ilk nokta, daha 
sonra yapılacak işlemleri netleştirmek için sigorta şirketinizi 
sözleşmede belirtilen numaradan aramaktır.

-Olay sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altındaysanız, sigorta 
şirketi sigortalı olayın mali maliyetlerini geri ödememe hakkına 
sahiptir.

 Sigorta sürecinin kendisi kolaydır ve tek ihtiyacınız olan, 
pasaport ve vergi mükellefi kimlik numarasıdır.

 Alınan bilgilere göre vize almak için yurt dışına çıkmadan 
önce öğrencinin sağlık sigortası poliçesi yaptırmasının 
zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma süresine bağlı 
olarak, sigorta şirketi ile kalıcı bir sözleşme imzalamanın daha 
kârlıdır. Uzun süreli öğrenim için uzun süreli sağlık sigortası 
yaptırmamanız gerekmektedir.

3.2. COVID-19 ile İlgili Vakalarda Yabancılara Tıbbi 
Bakım Sağlanması

 Ukrayna'da COVID-19 coronavirus hastalığının yayılması 
nedeniyle, Ukrayna Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile ilgili vakalarda 
yabancılara tıbbi bakım sağlanmasına açıklık getirdi.

 Bir yabancı, COVID-19 bulaşıcı hastalığı ile ilgili 
semptomlar geliştirirse, sigorta şirketlerine ve onların belirlediği 
sağlık kuruluşlarına başvurabilir. COVID-19 bulaşıcı hastalık 
şüphesi olması durumunda, yabancı COVID-19 testi için bulaşıcı 
hastalıklar hastanelerinden birine yönlendirilecektir.

 COVID-19 enfeksiyonu şüphesi nedeniyle acil tıbbi 
bakım gerekiyorsa, yabancı özel bir acil sağlık ekibi tarafından 
COVID-19 testi için temel bulaşıcı hastalık hastanelerinden birine 
nakledilecektir.

 COVID-19 bulaşıcı hastalığı olan bir yabancının test süresi 
boyunca hastanede olması gerekir ve izolasyon ve gözlem için 
gönderilebilir.
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 Bir yabancıya COVID-19 teşhisi konulursa, tıbbi tedavi 
için hastaneye kaldırılabilir. Hastaneye yatırılmayı ve tedaviyi 
reddetmesi durumunda, yabancının karantinaya alınması 
(kendini tecrit) ve sağlık durumunu düzenli olarak doğrudan 
sağlık kuruluşunun irtibat kişisine veya yabancı bir ülkenin elçiliği 
veya konsolosluğu aracılığıyla bildirmesi zorunludur.

 Aynı zamanda, temaslıların aralığını belirlemek için 
COVID-19 vakasının epidemiyolojik araştırması zorunludur. 
İrtibat kişileri yabancı ise yabancı bir devletin büyükelçiliği veya 
konsolosluğu personeli aracılığıyla görüşülür.

3.3. Ukrayna Sağlık Hizmetleri ile İlgili Gerekli İrtibat 
Numaraları

• Acil tıbbi bakım: 103

• Kurtarma hizmetleri: 112 (polis, itfaiye, ambulans vb. 
eylemlerini koordine eder)

• Ukrayna Sağlık Bakanlığı Yardım Hattı: 0 800 505 201

• Ukrayna Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgi ve referans servisi: 
1677

• Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Yardım Hattı: 044 238 18 88 / 
044 238 16 57

• Devlet yardım hattı: 1545

• COVID-19 Yardım Hattı: 0 800 505 840 / 0 800 505 201

• COVID-19 Yardım Hattı (Lviv Oblastı): 1580

 COVID-19 ile ilgili temel soruların bilgi ve yanıtlar için 
www.covid19.com.ua web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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4. Ukrayna'da Sosyal Hayat

 Ukrayna, görkemli ve aynı zamanda trajik bir geçmişe sahip 
bir ülkedir. Farklı milletlerden insanlar, tarihinin yaratılmasına 
katıldı. Ukrayna, bir zamanlar ait olduğu çeşitli devletlerin, 
özellikle Avusturya-Macaristan, Rusya İmparatorluğu ve 
Sovyetler Birliği'nin mirasıyla da şekilleniyor. 

 "Ukrayna: Tarih, Kültür ve Kimlikler" adlı çevrimiçi 
tanıtım kursu, size Ukrayna'nın Orta Çağ'dan günümüze ana 
tarihi olaylarını anlatacak. Vikinglerin Doğu Avrupa'yı nasıl 
değiştirdiğini, Kiev Rus'un ortaya çıkışını, gelişimini ve düşüşünü, 
Reformun Ukrayna toprakları üzerindeki etkisini, Uniate 
Kilisesi'nin oluşumunu, Kazakların askeri organizasyonunu ve 
Avrupa savaşlarındaki rollerini öğreneceksiniz. 20'li yıllarda kültür 
ve sanatın yükselişi (Ukrayna modernizmi), Ukrayna'nın İkinci 
Dünya Savaşı deneyimi, Sovyet dönemindeki muhalif hareket ve 
SSCB'nin dağılmasından sonra Ukrayna'da demokrasinin gelişimi 
öğrenebilirsiniz. 

 Ukrayna'nın geçmişi çok sesli bir hikaye. "2 Dakikada 
Ukrayna" ve "Ukrayna Hakkında Herkesin Bilmesi Gereken 10 
Şey" projeleri, Ukrayna'nın kültürel ve etnik çeşitliliğini, önde 
gelen tarihi şahsiyetleri (Ukraynalı şair Taras Shevchenko, 
modernist yazar Lesya Ukrainka ve film yönetmeni Lesya Kurbas 
dahil) ve Ukrayna'nın kültürel ve etnik çeşitliliğini anlatıyor. 
Ukrayna'da öğrenci olmak, hayatınızın geri kalanında kesinlikle 
değerli hatıralar haline gelecek, unutulmaz anlarla dolu aktif bir 
sosyal hayata sahip olmak demektir. 

 Her üniversitenin bir öğrenci topluluğu vardır ve tüm 
faaliyetleri hem sosyal yaşamda hem de eğitim sürecinde öğrenci 
gençliğinin koşullarını iyileştirmeye yöneliktir. 

 Öğrenci topluluğu sürekli olarak çeşitli etkinlikler ve 
yarışmalar düzenler. Entelektüel yarışmalar özellikle Ukrayna'da 
popülerdir. Öğrenciler, araştırmalarının sonuçlarını göstermek 
için her fırsatın olduğu bilimsel ve pratik konferanslarda aktif 
olarak yer alırlar. 

4.1. Spor

 Ukrayna, favori sporlar için tüm fırsat ve koşullara sahiptir. 
Büyük üniversitelerin kendi spor salonları ve oyun alanları vardır. 
Ukrayna'da en yaygın takım sporları: futbol, voleybol, basketbol, 
tenis, badminton ve satrançtır. Ukrayna'da sürekli öğrenci spor 
turnuvaları düzenlenmektedir. Ukrayna'da spor kültürü şu 
anda popülerliğin zirvesinde. 2012 yılında ülke Avrupa Futbol 
Şampiyonasına ev sahipliği yaptı, devasa modern stadyumlar 
inşa edildi ve kullanıldı (Kiev'de "Olimpiyat", Kharkov'da "Metalist" 
ve Lviv'de "Arena Lviv"). 

 Her şehirde bir çok spor salonu, spor kompleksi vardır, 
sporunuz için spor salonlarını evinizin yakınında cazip fiyatlarla 
bulabilirsiniz. Öğrenci indirimlerini sormayı unutmayın! 

4.2. Turizm

 Ukrayna, verimli topraklar ve doğa için büyük potansiyele 
sahip bir ülkedir. 
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 Ülkenin her bölgesinin kendine özgü doğal ve mimari 
anıtları, turistik yerleri vardır. Çok sayıda müze, tabiat parkı ve 
rezervi ziyaret edebilirsiniz ve kesinlikle çok eğleneceksiniz. 
Ukrayna'nın en büyük şehirleri: Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv, 
Dnipro. Ukrayna, zarif mimarisi, rahat kafeleri ve restoranları ile 
kültürel cazibe merkezleriyle dikkat çekiyor. 

 Kiev bölgesinde bulunan ve dünyada "şehir müzesi" 
olarak bilinen Pereiaslav adlı küçük bir kasaba, Ukrayna'da halk 
mimarisi ve yaşamının etnografik müzeleri arasında yaşayan tek 
benzersiz koleksiyondur. Şehirde 20'den fazla farklı müze, çeşitli 
fuarlar ve etnik festivaller düzenleniyor. 

 Batı Ukrayna, Avrupa ruhunun cazibesini koruyor, eşsiz 
duygular ve hisler uyandıran antik tapınakları, efsanevi kaleleri, 
şelaleleri ve dağları ziyaret edebilirsiniz. 

 Karpatlar sizi Bukovel, Slavske, Pylypets gibi sayısız kayak 
merkezi ile kış tatiline davet ediyor. Ve Shatsky Lakes of Volyn, 
Doğu Avrupa'daki en büyük göl gruplarından biridir. 

 Karadeniz kıyıları - yaz aylarında tatilciler için en popüler 
yer ve Kiev'den Dnipro'da bir nehir gezisi ve Karadeniz'e erişim 
size unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 

Daha fazlası için: 
https://studyinukraine.gov.ua/en/life-in-ukraine/social-life/

4.3. Ukrayna'da Seyahat Edilecek Yerler

 Karpatların yüksek dağlarından Karadeniz kıyılarına, 
küçük köylerden büyük sanayi merkezlerine kadar - Ukrayna, 
seyahat için büyüleyici bir destinasyondur. Güzel manzaralara ek 
olarak, Ukrayna, bazıları UNESCO Dünya Mirası Alanları olarak 
tanınan olağanüstü tarihi ve kültürel alanlara sahiptir: 

• Ayasofya Katedrali, Kyiv-Pechersk Lavra (Kiev) 
• Şehrin tarihi merkezi topluluğu (Lviv) 
• Struve Jeodezi Yayı (Odessa bölgesi) 
• Bukovina ve Dalmaçya Metropolitlerinin İkametgahı (bugün - 

Yuri Fedkovych Chernivtsi Ulusal Üniversitesi) (Çernivtsi) 
• Chersonesos Tavriya antik kenti ve korosu (Sivastopol) 
• Ukrayna'nın ahşap tapınakları (Ivano-Frankivsk, Lviv, 

Zakarpattia bölgesi) 

 Ukrayna'nın tarihi, Ukraynalıların tarihidir. Ukrayna turizm 
projesi, Ukrayna'daki insanlar, sanat ve iş hakkında 11 dilde 
hikayeler anlatıyor. 

4.4. Ukrayna'da Kültür

 Ukrayna'da tiyatroları, sergileri ve sinemaları çok cazip 
fiyatlarla ziyaret etmek için eşsiz bir fırsatınız var. Çoğu müze ve 
sanat galerisi, öğrencilere özel indirimler sunar. Ukrayna operası, 
"Natalka Poltavka" ve "Tuna Üzerinden Zaporozhets" gibi ulusal 
performanslarla temsil edilmektedir. Ukraynalı otantik ruhuyla 
dolu büyüleyici ve dokunaklı hikayeler, aynı anda çok çeşitli 
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deneyimleri aktaran parlak, dinamik halk dansları ve şarkılarıyla 
izleyiciyi cezbeder.

4.5. Kültürel Hassasiyetler

 Ukrayna'nın Doğu ile Batı arasında yer aldığı sıklıkla 
söylenir. Gerçekten de, Ukrayna kültürü, Ukrayna'da yaşamış 
ve hala yaşamakta olan farklı halkların kültürlerinin parlak bir 
birleşimidir. Onu bu kadar ilginç yapan da bu. 

 Ukrayna ukraine.ua resmi web sitesi size modern 
Ukrayna tiyatrosu, mimarisi, fotoğrafçılığı, edebiyatı, müziği, 
giyimde moda trendleri, görsel sanatlar, sinema ve grafik 
tasarım hakkında bilgi verecektir. Sitede, yaklaşan kültürel ve 
sportif etkinlikler, festivaller ve ayrıca görülmeye değer müzeler 
ve galeriler hakkında bilgi bulabilirsiniz. 

 Ukrayna kültürünün en çeşitli ve yenilikçi alanlarından 
biri müzik endüstrisidir. Waves Vienna International Show 
Festival'de Ukrayna müziğini ve ritimlerini keşfedin. 2020'de 
festivalde altı Ukraynalı grup temsil edildi. Am I Jazz African 
American ve Doğaçlama Müzik Festivali'nde de caz dinleyelim. 
Bu yıllık festival, yeni akustik ve elektronik müzik arasındaki 
zıtlıkları ve paralellikleri vurgular. 

 Çağdaş Kırım Tatarı ve Ukraynalı sanatçılar, Uluslararası 
Dünya Yerli Halkları Günü'nde çevrimiçi 'Svoi.Korinni' konserinde 
sahne aldı. 

 Klasik müzik hayranı iseniz, ünlü gazeteci ve romancı 

Joseph Roth'a adanan anma konserine hayran kalacaksınız. 
Konser memleketi Brody'de (Lviv bölgesi) gerçekleşti ve dünyanın 
dört bir yanından 200'den fazla sanatçıyı bir araya getirdi. 

4.6. Tatiller ve Geleneksel Mutfak 

 Ukrayna'nın her büyük şehrinde sürekli olarak çeşitli 
geleneksel festivaller düzenlenmektedir. Lviv'deki Uluslararası 
Açık Hava Caz Festivali ve Sokak Yemekleri Festivali, festival 
döneminin kaçırılmayacak fırsatları. 

 Geleneksel tatiller, her Ukraynalı ailenin hayatında önemli 
bir olay olarak kabul edilir, bu nedenle aile çevresinde kutlanırlar. 
Çoğu insan Shrovetide (Lent'ten bir hafta önce), Noel, Ivan 
Kupala (St. John Günü) sırasında fuarlara ve konserlere katılır. 
Bu etkinliklerde geleneksel Ukrayna mutfağının lezzetlerini 
tadabilirsiniz; birçok eski eğlenceye katılın, Ukrayna kültürünün 
derinliklerine dalın. 

4.7. Ukrayna'da Serbest Zaman

 Ukrayna, orijinal geleneklerinizi ve ulusal kutlamalarınızı 
gözlemlemek için her fırsata sahiptir. Ukrayna toplumu diğer 
kültürlere ve dinlere karşı hoşgörülüdür. Yabancı uyruklu 
öğrencilerin geldikleri ülkenin dini ve milli bayramlarının olduğu 
günlerde izin kesinlikle üniversite yönetimi tarafından sağlanır. 
Bu onlara eşsiz kültürlerini koruma ve sunma fırsatı verir. Etnik 
gruplar arası kültürel diyalog çerçevesinde, Ukrayna'nın eğitim 
kurumları her zaman çeşitli etkinlikler ve projeler düzenler, 
böylece yabancılar Ukraynalıları doğal ulusal lezzetleriyle 

721720

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 U
kr

ay
na

http://ukraine.ua


tanıştırır ve geleneklerini paylaşır.

4.8. Ukrayna'da Cep Telefonu Kullanımı

 2019 verilerine göre, yaklaşık 42 milyon nüfuslu 
Ukrayna'da toplamda 50 milyondan fazla mobil abone var. Yani, 
birçok Ukraynalı'nın birkaç mobil operatör kartı var. Kyivstar, 
Vodafone ve Lifecell, mobil şebeke kapsama alanında liderdir. 
Sırasıyla 26,4 milyon, 19,8 milyon ve 6,9 milyon kullanıcıya 
sahipler. Her üç şirketin ortak özelliği, yabancı yatırımın önemli 
bir payıdır. Bunun nedeni, piyasa sektörünün doğasının, Ukraynalı 
piyasa katılımcıları tarafından sağlanamayan büyük ölçekli 
yatırımlar gerektirmesidir. 3G kapsama alanında ulusal liderler 
olarak, üçü de 4G bağlantısı sağlamaya kararlıdır. Pazarın ortak 
bir olumsuz özelliği, kırsal alanlarda eşit olmayan kapsama alanı 
veya kapsama eksikliğidir. 

 Ukrayna'daki mobil ağ kapsamı, sabit İnternet erişim 
kapsamından daha geniştir. Neredeyse tüm şehirlerde, 
kasabalarda ve köylerde mobil kapsama alanı mevcut olsa da, 
büyük ISP'ler genellikle ilçe merkezlerinden daha derine nüfuz 
etmez. Tüm büyük şehirlerde 4G mobil iletişim var.

 Cable.co.uk tarafından 3 Şubat ve 25 Şubat 2020'de 
gerçekleştirilen ve 228 ülkede İnternet'in kullanılabilirliğini 
analiz eden bir araştırmaya göre, Ukrayna'daki mobil İnternet 
Avrupa'nın en ucuzu ve dünyanın en erişilebilir beşincisi. 
• 1 dakika yerel mobil tarife ön ödeme - 0,03 $ 
• İnternet (10 Gb, Tarife) - 3.52 $ 
• 

4.9. Ukrayna'da Yeme-İçme

 Ukrayna mutfağı, farklı tatları ve pişirme teknolojileriyle 
ülkenin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Ülkenin 
bölgelerinin özelliklerini ve Ukrayna'nın farklı etnik ve ulusal 
topluluklarının mutfak mirasını yansıtır. 

 Borsch (pancar çorbası) en ünlü Ukrayna yemeğidir. 
Her Ukraynalı ailenin kendi pancar çorbası tarifi vardır. Borsch 
vejetaryen olabilse de en yaygın tarifler arasında lahana, havuç, 
soğan, patates, domates ve et bulunur. 

 Restoran ve kafelerin yanı sıra meyve, sebze, bitki çayları 
ve ev yapımı peynirler için yerel pazarlar bulunmaktadır. 

 Modern Ukrayna mutfağı hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için “UKRAYNA” kitabına bakın. Yemek ve tarih. Ukrayna 
Enstitüsü'nün web sitesinde Ukraynaca ve İngilizce olarak mevcut 
olan kitap, ülkenin her yerinden tarifler içeriyor. Mutfağınızdan 
çıkmadan Ukrayna'yı keşfedin. 

Yaklaşık yemek fiyatları: 
• Hazır yemek, ucuz restoran - 4,26 $ 
• 2 kişilik yemekler, ortalama restoran - 16,75 $ 
• Mcdonalds'da ortalama fiyat 2,51 $ 
• Su (0,33 L) - 0,30 $
• Kapuçino (normal) - 0,82 dolar 

Ürün fiyatları: 
• Süt (Genel), (1 Litre) - 0,56 $ 
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• Taze Beyaz Ekmek (500 G) - 0,32 $ 
• Yumurta (12) - 1,01 $ 
• Sığır Eti (1KG) - 3,77 $ 
• Pirinç (Beyaz) (1 kg) - 0,99 $ 
• Yerli Peynir (1 kg) - 4,15 $ 

Daha fazla bilgi için  linke tıklayınız: 
https://studyinukraine.gov.ua/en/life-in-ukraine/cost-of-living/

Ukrayna mutfağı için linke tıklayınız: 
https://traveltoukraine.org/what-you-should-know/ukrainian-
cuisine/

4.10. Ukrayna'da Şehir İçi Ulaşım

• Tek Yön Bilet (Toplu Taşımacılık) - 0.17 $ 
• Seyahat (Normal Fiyat) - 8,69 $ 
• Taksi Seyahat (Nominal Tarife) - 1,34 $ 

4.11. Acil Durum ve Önemli Telefonlar

• İtfaiye - 101 
• Polis - 102 
• Sağlık Hizmeti - 103 
• Doğalgaz acil servis - 104 
• Şehir telefon rehberi servisi – 109 

4.12. Mini Sözlük

Ukraynaca Türkçe
Привіт(Privіt) Merhaba 
Доброго ранку(Dobroguo rankoo) Günaydın
Добрий день(Dobriy dyenʲ) Tünaydın
Добрий вечір(Dobriy vyechіr) İyi akşamlar
На добраніч(Na dobranіch) İyi geceler
Як тебе звати?(Yak tyebye zvati) Adınız nedir? 
Мене звуть ___(Myenye zvootʲ ___) Benim adım_____ 
Вибачте, я вас не почув(Vibachtye, ya vas 
nye pochoov)

Pardon, duyamadım

Де ти мешкаєш?(Dye ti myeshkayesh) Nerede yaşıyorsun?
Ви звідки?(Vi zvіdki) Nerelisin?
Як справи?(Yak spravi) Nasılsın?
А у вас?(A oo vas) Ya sen?
Приємно познайомитися(Priyemno 
poznayomitisya)

Tanıştığımıza memnun oldum

Радий був зустрічі з вами(Radiy boov 
zoostrіchі z vami)

Seni görmek ne güzel

Усього найкращого(Oosʲoguo naykrash-
toguo)

İyi günler 

До зустрічі(Do zoostrіchі) Görüşürüz
 побачимось завтра (pobachymosʹ zavtra) Yarın görüşürüz
До побачення(Do pobachyennya) Hoşça kal
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5. Ukrayna'nın Başlıca Şehirleri

5.1. Kiev

 Kiev,  Ukrayna'nın başkenti ve en büyük şehri ve 
Avrupa'nın en büyük ve en eski şehirlerinden biridir. Ukrayna'nın 
merkezi makamlarının konumu, yabancı misyonlar, Ukrayna'da 
çalışan çoğu işletmenin ve kamu derneklerinin merkezi. Alan 
836 km²'dir. Kıyı şeridi boyunca uzunluk 20 km'den fazladır. 
İklim ılıman karasal, ılıman kış ve ılık yaz. Kiev, Ukrayna'nın en 
büyük şehri ve Avrupa'nın en kalabalık yedinci şehridir. Kiev şehir 
devlet idaresinin ana kültür departmanı, kültürel-eğitim, şehir 
bağımlılığı sanat kurumlarının faaliyetleriyle ilgilenir, 18 şehir 
bağlı tiyatrosu ve 4 ilçe bağlı tiyatrosu, 6 konser organizasyonu 
vardır.

5.2. Pereiaslav 

 Pereiaslav, Dinyeper'ın sol kolu olan Trubizh nehri üzerinde 
eski bir ilçe merkezi olan Ukrayna'nın Kiev bölgesinin doğusunda 
bölgesel öneme sahip bir kasabadır. İklim ılımandır. Pereiaslav, 
Kiev bölgesinin güneydoğusunda orman-bozkır bölgesinde 
yer almaktadır. Nüfusu 26 bin kişidir. Restore edilen Pereiaslav 
Müzesi Mykhailo Sikorskii'nin ilk başkanının çabalarıyla, 25 
müzeden oluşan Ulusal tarihi ve etnografik rezerv oluşturuldu 
ve fon koleksiyonu 166 bin parçadan oluşuyor. Birçok ünlü 
isim - politikacılar, yazarlar, besteciler, tarihçiler, sanatçılar ve 
öğretmenler Pereiaslav ile bağlantılıdır. 

5.3. Lyıv

 Lviv, ülkenin ulusal-kültürel ve eğitim-bilimsel merkezi, 
büyük bir sanayi merkezi ve bir ulaşım kavşağıdır; Galiçya'nın 
başkenti ve Batı Ukrayna'nın merkezi olarak kabul edilir. Nüfus 
bakımından ülkenin yedinci şehridir (1 Aralık 2021 itibarıyla 
717.655). Lviv köklü bir bilim merkezidir. Lviv'de 7 sinema vardır. 
Şehir tiyatro yaşamının önemli bir merkezidir: Burada her yıl iki 
tiyatro festivali düzenlenmektedir: ülkedeki en büyük tiyatro 
festivali "Altın Aslan" ve genç amatör tiyatro festivali "Drabyna". 
Şehirde 40'tan fazla müze ziyaretçilere açıktır. Lviv, Ukrayna'nın 
en dini bölgelerinden birinin merkezidir. Lviv, geleneklerin, 
kültürün ve dilin yüzyıllardır harmanlandığı Ukrayna-Polonya 
sınır bölgesinin ebedi şehridir. 

5.4. Kharkiv 

 Kharkiv, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda, Ukrayna'nın 
bilim merkezi ve Kharkiv Oblastı'nın idari merkezi olan 
Slobozhanshchyna'da bir şehirdir. 1.433.886 nüfusu ile 
Ukrayna'nın en büyük ikinci şehridir. Ukrayna'nın büyük bilimsel, 
kültürel, endüstriyel ve ulaşım merkezi, eski SSCB'deki üçüncü 
sanayi merkeziydi. Kharkiv'de birçok müze vardır. Kharkiv 
Özgürlük Meydanı, Avrupa'nın en büyüğüdür. Eğitim ve bilim 
açısından, Kharkiv'in üniversiteleri ve bilim kurumları, ülkenin 
(ve bazen Doğu Avrupa'nın) en iyileri arasındadır ve genellikle 
başkenttekilerle rekabet halindedir. Kharkiv, Ukrayna'nın en 
büyük ulaşım merkezlerinden biridir. 
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5.5. Odessa 

 Odessa, ülkenin kültürel, eğitim-bilimsel, turizm ve ticaret 
merkezidir; devletin en büyük ticari limanı; büyük bir otomobil 
ve demiryolu kavşağı buradadır ve çok uluslu bir şehirdir. Nüfus 
açısından Odessa, Kiev ve Kharkiv'den sonra Ukrayna'nın üçüncü 
şehridir. Odessa, Ukrayna'nın kültür merkezlerinden biridir. 
Bu şehrin uzun bir geçmişi olan birçok tiyatrosu ve müzesi 
vardır. Odessa, Ukrayna edebiyat merkezlerinden biridir. Ancak 
Ukrayna'nın diğer edebiyat hücresinden farklı olarak kitap 
yayıncılığıyla ünlü Lviv, kitapların daha sık basılmak yerine 
yazıldığı bir yerdir. Odessa'da makine yapımı, kimya, petrol 
arıtma, gıda ve hafif sanayi merkezleri bulunur. Ayrıca 37 yüksek 
öğretim kurumu, altı tiyatro, sekiz sinema, bir filarmoni, bir sirk, 
müzeler ve galeriler bulunmaktadır. 

 

6. Çalışma İzni ve İş Olanakları

 Ukrayna Anayasası'na göre, Ukrayna'da yasal olarak 
ikamet eden yabancılar ve vatansız kişiler, Anayasa, yasalar 
veya uluslararası anlaşmalar dışında, Ukrayna vatandaşları ile 
aynı hak ve özgürlüklere sahiptir ve aynı yükümlülüklere sahiptir. 
Ukrayna. 

 Bu garanti, yabancıların ve vatansız kişilerin çalışma 
hakları için de geçerlidir. 

 Bu nedenle, Ukrayna İş Kanunu, özellikle, Ukrayna'daki 
işletmelerde, kurumlarda, kuruluşlarda çalışan yabancı 
vatandaşların iş ilişkilerinin, çalışanın istihdamının (istihdamının) 
bulunduğu devletin mevzuatına ve Ukrayna'nın uluslararası 
anlaşmalarına tabi olduğunu öngörmektedir. 

 Ukrayna'nın "Yabancıların ve Vatansız Kişilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin" Yasası, Ukrayna'da kalıcı olarak ikamet eden 
ve Ukrayna'da mülteci statüsü verilen yabancıların ve vatansız 
kişilerin işletmelerde, kurumlarda ve kuruluşlarda çalışma veya 
başka bir işte çalışma hakkına sahip olduklarını şart koşar.

 Bir yabancının veya vatansız kişinin Ukrayna'da daimi 
ikamet hakkını teyit eden belgenin bir daimi ikamet belgesi 
olduğu ve bir kişiye mülteci statüsü verildiğini teyit eden belgenin 
bir mülteci belgesi olduğu unutulmamalıdır. 

 Bu nedenle, görüldüğü gibi, uluslararası anlaşmalarda 
aksi belirtilmedikçe, Ukrayna çalışma mevzuatının sağladığı tüm 
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hak ve yükümlülükler yabancı vatandaşlar için geçerlidir. 

 Ukrayna'nın "İstihdam Hakkındaki" Kanununun, 
yabancıların ve vatansız kişilerin işe alınmasının özelliklerini 
belirlediğine dikkat edilmelidir. 

 Dolayısıyla, bu Kanunun sekizinci maddesi, işverenlerin, 
bir iş sözleşmesi kapsamındaki yabancıların ve vatansız 
kişilerin eserlerini, ancak, aksi belirtilmedikçe, Devlet Yabancılar 
ve Vatansız Kişiler İş Kurumu tarafından işverene verilen 
çalışma izninin varlığında kullanma hakkına sahip olduklarını 
düzenlemektedir. uluslararası anlaşmalar tarafından sağlanan, 
Ukrayna Verkhovna Rada'ya bağlı olmayı kabul eder. 

 Yabancılar ve vatansız kişiler için çalışma izinlerinin 
verilmesi, uzatılması ve iptaline ilişkin Prosedürün 8 Nisan 2009 
N 322 tarihli Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı 
belirtilmelidir. 

 Bu Prosedür, yabancılar ve vatansız kişiler (bundan sonra 
- yabancılar) için çalışma izinlerinin verilmesi, uzatılması ve iptali 
prosedürünü belirler. 

 Yabancılar için çalışma izni almak için gerekli evrakların 
icrası, yabancıyı çalışmaya davet eden işveren tarafından 
gerçekleştirilir. 

 Bir yabancıya çalışma izni, Kırım Özerk Cumhuriyeti, 
oblastlar, Kiev ve Sivastopol şehirlerinin istihdam merkezi 
tarafından, işverenin Ukrayna Zorunlu Devlet Sosyal Sigorta 

Fonu'na sigorta primi ödeyen olarak kayıtlı olduğu yerde verilir. 
İşsizlik vakası ilgili çalışma veya yabancı işgücünün kullanılması 
için yeterli gerekçenin bulunması gereklidir. 

 Bu izin, işverene belirli bir yabancının çalışmasını belirli bir 
iş veya pozisyonda geçici olarak kullanma hakkı verir. 

 Ancak, Ukrayna yasalarına göre bu tür pozisyonlara 
atanma veya bu tür faaliyetlerde bulunmanın Ukrayna 
vatandaşlığı ile ilgili olması durumunda, yabancıların ve vatansız 
kişilerin belirli pozisyonlara atanamayacağı veya belirli istihdam 
faaliyetlerinde bulunamayacağı unutulmamalıdır. 

 Bir yabancının çalışmasını kullanma izni almak için, 
işveren aşağıdaki belgeleri ilgili iş merkezine sunmalıdır: 

• Dilekçe/Başvuru Metni; 
• 3,5 x 4,5 cm ölçülerinde iki renkli fotoğraf; 
• Bir yabancının işini kullanmanın amaca uygunluğunun ve 

onun kalması ve çalışması için uygun koşulları yaratma 
olasılığının doğrulanması;

• Bir kişinin işverenin çıkarlarını iş merkezinde temsil etme 
hakkını belgeleyen, öngörülen şekilde yürütülen bir belge 
(sipariş, protokolden alıntı, vekaletname vb.); 

• İşveren tarafından vergi ve harçların (zorunlu ödemeler) 
ödenmesine ilişkin devlet vergi hizmeti kurumundan alınan 
sertifika; 

• İşverenin Fona borcu olmadığına dair iş merkezinden alınmış 
bir belge; 

• Başvuru için ödeme makbuzu; 
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• İşveren tarafından onaylanmış taslak iş sözleşmesinin 
(sözleşme) bir kopyası; 

• İşverenin imzasıyla mühürlenmiş ve tasdik edilmiş 
(işletmede gizli bir kurum varsa - ayrıca başkanı tarafından 
imzalanmış), yabancının çalışmasının kullanılacağı işyerinin 
veya pozisyonun Ukrayna vatandaşlığı ile ilgili olmadığını 
belirten bir sertifika ve devlet sırlarına erişim izni verilmesine 
gerek yoktur; 

• İznin verildiği tarihte Ukrayna topraklarında bulunan bir 
yabancının sabıka kaydının bulunmadığına (mevcudiyetine) 
ilişkin göçmenlik hizmeti kurumundan alınan bir sertifika; 

• Menşe ülkenin (kalış) yetkili kuruluşundan, izin verildiği sırada 
Ukrayna dışında bulunan bir yabancının suç işlemekten ceza 
çekmediğini ve soruşturma altında olmadığını belirten bir 
sertifika; 

• Öngörülen şekilde onaylanmış, işverenin tüzük ve devlet 
tescil belgesinin kopyaları; 

• Yabancının eğitimi veya niteliği ile ilgili belgelerin kopyaları; 
• Yabancının pasaport belgesinin temel kimlik bilgilerini içeren 

sayfalarının kopyaları. 

 Yabancı bir kuruluş tarafından Ukrayna'ya gönderilen 
yabancılar için, Ukrayna ve yabancı kuruluşlar arasında yapılan 
bir anlaşmaya (sözleşmeye) dayalı olarak belirli bir miktarda 
iş yapmak veya hizmet sağlamak için izin almak ve "kurum içi 
vekiller" kategorisine ait yabancılar " veya "Ukrayna'da ticari 
varlığı olmayan hizmet sunan kişiler", listelenen belgelere ek 
olarak, özellikle yabancı ticari kuruluşun yabancıyı Ukrayna'da 
çalışmak üzere transfer etme kararı gibi ek belgeler sunulur; 
Ukrayna'da çalışma süresinin tanımı ile yabancının Ukrayna'da 

çalışmak üzere transfer konusunda yabancı bir ticari kuruluşla 
yaptığı sözleşmenin bir kopyası; Ukrayna'da hizmetlerin 
doğrudan sağlanması için sözleşmenin bir kopyası.

 

7. Hukuki Destek

7.1. İdari Destek

 Listede yer alan koşullara uygun olan ülke vatandaşları 
vatandaşı oldukları veya daimi ikamet ettikleri ülkede siyasi 
zulme maruz kalan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişilere 
(vatansız/yurtsuz) destek aşağıdaki şekillerde sağlanmaktadır;

• Ukrayna'ya göç etme izni almak için basitleştirilmiş bir 
prosedür oluşturulması
• Ukrayna vatandaşlığına kabul koşullarının basitleştirilmesi
• Bu kişilerin Ukrayna'da uzun süre kalma nedenlerinin 
belirlenmesi
• Ukrayna topraklarında çalışma izni alma prosedürünün 
basitleştirilmesi
• Ukrayna'da yüksek öğrenim görmede yardım girişimcilik 
faaliyetlerinde yardım
• Vergi avantajlarının sağlanması
• Nihai ve geçiş hükümleri

 "Ukrayna Kanununda "Vatandaşlığa Dair" (Ukrayna 
Parlamentosu Bülteni, 2001, N 13, md. 65) belirtilen kişiler 
arasından yabancılar, yabancı vatandaşlığı sona erdirme 
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yükümlülüğü yerine, siyasi mağduriyet yaşayan kişinin 
yabancı vatandaşlıktan çıktığına dair beyanname vermektedir. 
Demokratik yönetimden yoksun ve bireylere siyasi zulmün 
gerçekleştiği devletler listesine dahil edilen herhangi bir devletin 
topraklarında zulüm gören bireyler Ukrayna Yasası uyarınca 
“Yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin desteklenmesi 
hususunca oturumları desteklenmektedir.

 "Bu maddenin ikinci on üçüncü ve yirmi dördüncü 
bölümlerinde belirtilen kişilerle evlilik amacıyla Ukrayna'ya gelen 
ve geçici oturma izni alan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan 
kişiler, Bu maddenin iki on üçüncü ve yirmi dördüncü bölümlerinde 
belirtilen süre doğrultusunda Ukrayna topraklarında yasal olarak 
ikamet eden kişiler olarak kabul edilir".

7.2. Tüketici Hakları

 Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun'un 
4. maddesine göre. (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) 
tüketiciler, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna'da satılan 
ürünleri satın alırken, sipariş ederken veya kullanırken;

1) haklarının devlet tarafından korunması
2) uygun ürün ve hizmet kalitesi
3) ürünlerin güvenliği
4) ürünler, miktarları, kalitesi, çeşitleri, üreticisi (yürütücüsü, 
satıcısı) hakkında devlet dilinde gerekli, erişilebilir, güvenilir 
ve zamanında bilgi, Ukrayna Yasası uyarınca "Ukrayna dilinin 
işleyişinin sağlanması hakkında devlet dili"

4-1) "Ukrayna dilinin devlet dili olarak işleyişinin sağlanmasına 
ilişkin" Ukrayna Yasası uyarınca devlet dilinde hizmet
5) Ürünlerin kusurlarından (ürünlerdeki kusurlar) kaynaklanan 
maddi ve manevi zararın yasaya göre tazmini
6) İhlal edilen hakların korunması için mahkemeye ve diğer yetkili 
devlet organlarına başvurmak
7) kamu tüketici kuruluşlarında dernek (tüketici derneği).

 Üreticinin hatası nedeniyle belirlenen garanti süresi 
içinde ürün kusurlarının tespit edilmesi durumunda tüketicilerin 
hakları;

• Sözleşmenin iptali ve satın alma için harcanan fonların 
iadesi,
• Satıcıdan temin edilebiliyorsa, malların aynısı veya benzeri 
ile değiştirilmesi.
• Gerekirse, malların üreticisinin (satıcı, uygulayıcı) 
hatasından kaynaklanan önemli kusurların veya satıcı (yürütücü, 
üretici) tarafından düzenlenmesi gereken incelemenin sonucu ile 
onaylanan sahte malların piyasa olması  Tüketicinin yazılı onayını 
aldığı tarihten itibaren üç gün içinde ürünlerin incelenmesini 
organize etmek.
• Ekspertiz masrafları satıcıya (yürütücü, üretici) ait olacak 
şekilde yürütülecektir. İnceleme sonucunda,  ürünlerin tüketiciye 
tesliminden sonra, belirlenen kullanım, depolama veya taşıma 
kurallarının ihlali veya üçüncü şahısların eylemleri sonucu 
ortaya çıktığı kanıtlandığı takdirde , tüketici iddiaları geçerli 
olmamaktadır. tazminata tabidir ve tüketici, satıcıya (yürütücü, 
üretici) inceleme masraflarını tazmin etmek zorundadır. Tüketici, 
satıcı (icracı, üretici) incelemenin sonuçlarına mahkemede itiraz 
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etme hakkına sahiptir (Ukrayna "Tüketici Haklarının Korunması 
Hakkında Kanun"un 17. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci 
paragrafı).
Malların değiştirilmesi şartının yerine getirilmesi için son tarihler;
• Malların mevcudiyeti durumunda - hemen
• Malların kalite kontrolü durumunda - 14 gün veya 
kararlaştıırlan tarihte
• Malların kaybolması durumunda  - başvurunun yapıldığı 
tarihten itibaren 2 ay (Ukrayna "Tüketici Haklarının Korunması 
Hakkında Kanun"un altıncı maddesi 8. bölümü).
Tüketiciler, aşağıda belirtilen durumlarda mahkemeye bir talep 
beyanı sunarak ihlal edilen haklarını koruma hakkına sahiptir;
• Mal kusurlarının giderilmesi hususunda
• Kalitesiz malları uygun kalitede benzer mallarla 
değiştirmek
• Sözleşmenin feshi ve oluşan zararların tazmini için
• Uygun olmayan mallardan kaynaklanan maddi ve manevi 
zararların tazmini.
• Tüketiciler, haklarının ihlali ile ilgili iddialar için mahkeme 
harçları ödemekten muaftır (Ukrayna “Tüketici Haklarının 
Korunması Hakkında Kanun”un 22. maddesinin üçüncü bölümü).

8. Ukrayna'daki Kütüphaneler

• Open Book, klasik Ukrayna edebiyatının ücretsiz bir çevrimiçi 
kütüphanesidir.

       https://sites.google.com/site/openbookclassic/ 

• Dünya edebiyatı eserlerinin orijinalleri ve çevirileri 
kütüphanesi - kurgu ve kurgu eserlerine ek olarak, filoloji ve 
felsefe üzerine de eserler vardır. 

       https://ae-lib.org.ua/index.htm 

• Poetics - Ukraynaca şiir kütüphanesi. 
       http://poetyka.uazone.net/ 

• Ukrayna Vernadsky Ulusal Kütüphanesi Portalı - Ukrayna'daki 
en büyük bilimsel literatür veritabanı. 

       http://www.nbuv.gov.ua/ 

8.1. Çevrimiçi Müzeler

Ana Müze Portalı

 Ukrayna ve dünyadaki müze yaşamından bilgi ve güncel 
haberler sağlar ve uygun bir kullanıcı arayüzü ile müzeler 
hakkında bilgi içeren bir veritabanına erişim sağlar. 

https://museum-portal.com/ru/museums 
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Kyiv Tarih Müzesi
http://www.kyivhistorymuseum.org/en/museum-affiliates#pll_
switcher
http://www.facebook.com/kyivhistorymuseum

Lavra Sanat Galerisi
https://www.facebook.com/lavragallery/

M17 Çağdaş Sanat Merkezi
https://m17.kiev.ua/en/
https://www.facebook.com/m17art.center/

Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi

 Kiev'deki en eski müze, 1899'da açıldı ve 12. yüzyıldan 
günümüze Ukrayna sanatının en büyük koleksiyonuna sahip.
http://namu.kiev.ua/en.html
https://www.facebook.com/namu.museum

Nebo Sanat Galerisi
https://neboartgallery.com.ua/eng
https://www.facebook.com/neboartgallery

Pinchuk Sanat Galerisi
http://new.pinchukartcentre.org/en/
https://www.facebook.com/PinchukArtCentre

Shcherbenko Sanat Galerisi
https://www.shcherbenkoartcentre.com/en/home-page/
https://www.facebook.com/ShchAC/

Taras Shevchenko Ulusal Müzesi
http://museumshevchenko.org.ua/en/main-page/
https://www.facebook.com/shevchenkomuseumkyiv/

Voloshyn Galerisi
http://voloshyngallery.art/eng.html
https://www.facebook.com/voloshyngallery/

Ya Galerisi
http://yagallery.com/en/
https://www.facebook.com/yagallery.com.ua

Karas Galerisi
https://karasgallery.com/en/
https://www.facebook.com/KarasGallery/

Ivan Honchar Halk Müzesi
https://honchar.org.ua/english/
https://www.facebook.com/honchar.museum

Dymchuk Sanat Galerisi
http://dymchuk.com/en
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
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9. Acil ve Önemli Telefonlar

Acil durumlarda 112 aranarak aşağıdaki numaraları bağlantı 
yapılmalıdır:

Polis - 102

Ambulans - 103

Yangın - 101

Gaz ihbar - 104.

10. Örnek Belge ve Formlar

 Ukrayna'da yabancı vatandaşlar için eğitim başvurusu 
ve eğitim hakkında gerekli tüm bilgiler, form ve belge örnekleri 
Devlet Teşebbüsü "Ukrayna Devlet Uluslararası Eğitim Merkezi" 
(https://studyinukraine.gov.ua/en/) web sitesinde bulunabilir. )

11. Yararlı Linkler

• Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı - https://mon.gov.ua/ , +38 
(044) 481-32-21

• Ukrayna Devlet Uluslararası Eğitim Merkezi - https://
studyinukraine.gov.ua/ , +38 (044) 359 05 39

• Ukrayna Devlet Göç İdaresi - https://dmsu.gov.ua/ 
• Ukrayna Devlet Gümrük Servisi - https://customs.gov.ua/ 

• Acil tıbbi bakım - 103
• Kurtarma Servisi 112 (polis, itfaiye, ambulans vb. eylemlerini 

koordine eder) -112
• Ukrayna Sağlık Bakanlığı Yardım Hattı - 0 800 505 201
• Ukrayna Ulusal Sağlık Servisi'nin bilgi ve referans servisi - 

1677
• Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Yardım Hattı - 044 238 18 88, 

044 238 16 57
• Devlet yardım hattı - 1545
• COVID-19 Yardım Hattı - 0 800 505 840, 0 800 505 201
• COVID-19 ile ilgili temel soruların bilgi ve cevapları - www.

covid19.com.ua
• Ukrayna Devlet Göç Hizmeti (https://dmsu.gov.ua/en-home.

html )
• Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanı (https://mon.gov.ua/eng )
• Uluslararası öğrenciler için uygun programlar, üniversiteler, 

burslar (https://studyinukraine.gov.ua/en/ )
• Ukrayna hakkında (https://studyinukraine.gov.ua/en/why-

ukraine/about-ukraine/ )
• Ukrayna Yükseköğrenim Rehberi (https://studyinukraine.

gov.ua/en/study-in-ukraine/guide-to-higher-education-in-
ukraine/ )

• Öğrenci Kabul bilgileri (https://studyinukraine.gov.ua/en/
how-to-apply/admission-support/ )

• Vize hakkında (https://studyinukraine.gov.ua/en/how-to-
apply/visas/ )

• Davetiye Mektubu (https://studyinukraine.gov.ua/en/how-
to-apply/invitation-letter/ )

• Sık Sorulan Sorular  (https://studyinukraine.gov.ua/en/how-
to-apply/faqs/ )
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12. Ukrayna Hakkında Sık Sorulan Sorular

Soru: Ülkemde Ukrayna Büyükelçiliği yoksa nasıl vize alabilirim? 
Cevap: Vize alabilmek için Ukrayna Büyükelçiliği bulunan bir ülkeyi 
ziyaret etmeniz ve oradan başvuru yapmanız gerekmektedir. 
Büyükelçilikler ve konsoloslukların tam listesi için Ukrayna 
Dışişleri Bakanlığı web sitesine bakın – www.mfa.gov.ua 

Soru: Bilgi destek mektubu nedir? 
Cevap: Bilgi destek mektubu, eğitim davetinizin gerçek olduğunu 
teyit etmek için merkezimizden ülkenizde bulunan Ukrayna 
Büyükelçiliğine gönderilen ayrıntılı bir bilgidir. 

Soru: Turist vizesi ile Ukrayna'ya eğitim görmeye gelebilir miyim? 
Cevap: Hayır, bir Ukrayna üniversitesinde okumak için geliyorsanız, 
öğrenci vizesi ile gelmelisiniz (önce bir davet mektubu gerektirir). 

Soru: Okumak için davet mektubum varsa, ebeveynlerim veya 
akrabalarım benimle gelebilir mi? 
Cevap: Hayır, davet mektubu yalnızca size verilen bir belgedir. 
Ancak, anne babanız veya akrabalarınız için kişisel davet mektubu 
için üniversiteye başvurabilirsiniz. 

Soru:  Vize başvuru süreci ne kadar sürer? 
Cevap: Tipik olarak, vize başvuru süreci yaklaşık on iş günüdür. 
Bazen bu süre 30 iş gününe kadar uzayabilir. 

Soru: Nasıl üniversite seçebilirim? 
Cevap: Lütfen Ukrayna Yüksek Öğrenim Kurumlarının kapsamlı 
bir listesini içeren www.studyinukraine.gov.ua web sitemizi 

ziyaret edin. Daha fazla bilgi için resmi web sitemizde bulunan 
üniversitenin resmi web sitesine bakmanızı öneririz. 

Soru: Bir temsilcinin veya üniversitenin gerçekliğini nasıl kontrol 
edebilirim? 
Cevap: Temsilcilerin ve üniversitelerin resmi web sitelerini 
bulmak için lütfen resmi Ukrayna Hükümeti web sitemizi www.
studyinukraine.gov.ua ziyaret edin. 

Soru: Davet mektubu almak için nasıl başvurabilirim? 
Cevap: Web sitemizdeki başvuru formunu doldurduğunuzda, 
talimatları içeren mektubu alacaksınız. Kabul süreci hakkında 
merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. 

Soru: Davet mektubumu nasıl alabilirim? 
Cevap: Davet mektubu üniversiteden Merkeze oradan da size 
gönderilir. Merkez, uluslararası güvenilirliğinden dolayı DHL'i 
kullanma politikasına sahiptir. Davetiye mektubunun size 
postalanmasının maliyeti tarafınızca karşılanmalıdır ve yukarıda 
belirtilen fiyata dahil değildir. 

Soru: Davet mektubunun çıkması ne kadar sürer? 
Cevap: Tercih ettiğiniz üniversiteye ve belgelerinizin Ukrayna 
makamları tarafından ne kadar sürede kontrol edildiğine bağlı 
olarak, davet mektubunun düzenlenmesi genellikle bir ila dört 
hafta sürer. 

Soru: Davet mektubu ne kadar süreyle geçerlidir? 
Cevap: Davet mektubu 6 aya kadar geçerlidir. Bu bilgiler davet 
mektubunda belirtilmiştir. 
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Soru: Merkez davet mektubumu iptal edebilir mi? 
Cevap: Davet mektubunuzu sadece üniversiteler kişisel talebiniz 
üzerine iptal edebilir. Davet mektubunun size hangi üniversite 
tarafından verildiğini bilmiyorsanız, durumu açıklığa kavuşturmak 
için lütfen pasaportunuzun bir kopyasını ve davet mektubunu 
bize gönderin. 

Soru: Tercüme edilmiş belgeleri kaydettiriyor veya noter tasdik 
ediyor musunuz? 
Cevap: Hayır, belgelerin tescili veya noter tasdiki noter tarafından 
yapılmalıdır.

Soru: Merkeziniz üzerinden kabul işlemleri ücretsiz mi? 
Cevap: Hayır, Merkez, Ukrayna'da eğitim almak için kabul süreci 
için 200 USD ücret almaktadır: davetiye ücreti, bilgi destek 
ücreti, havaalanında karşılama ve seçtiğiniz üniversiteye refakat. 
Ödemenin iki taksit halinde yapılması gerekir: İlk yarıda Merkez'in 
sizi kaydettirmek için üniversiteden onay aldıktan sonra ve ikinci 
yarıda vizenizi aldıktan sonra. 

Soru: Merkeziniz aracılığıyla kabul işlemleri için nasıl ödeme 
yapabilirim? 
Cevap: Ödeme yapmanın en iyi yolu VISA veya MasterCard'dır. 
Merkez size bir fatura düzenleyecek, ardından www.intered.com.
ua bağlantısını takip ederek 'Fatura'yı tıklayın ve uygun bilgileri 
doldurun. Ayrıca, yukarıdaki aynı bağlantıda 'Banka Havalesi' 
altında listelenen ayrıntılarla banka havalesi yoluyla da ödeme 
yapabilirsiniz. Lütfen aracı bankaların genellikle komisyon aldığını 
unutmayın. 

Soru: İlgilendiğim üniversitedeki öğrenim ücretleri nedir? 
Cevap: Öğrenim ücretleri üniversiteden üniversiteye 
değişmektedir. Resmi web sitemizde, ilgilendiğiniz üniversitelerin 
resmi web sitelerine bağlantılar bulabilirsiniz. Lütfen www.
studyinukraine.gov.ua adresindeki web sitemizi inceleyin. 

Soru: Eğitimim için ailem veya akrabalarım ödeme yapabilir mi? 
Cevap: Evet, ebeveynleriniz veya akrabalarınız eğitiminiz için 
ödeme yapabilir. 

Soru: Ukrayna'daki sosyo-ekonomik durum nedir? 
Cevap: Ukrayna, dost canlısı insanları ve Avrupa atmosferiyle 
güvenli ve hoşgörülü bir ülkedir. Mayıs 2017'de, yıllık Eurovision 
Şarkı Yarışması Kiev'de yapıldı ve büyük bir başarı olarak görüldü. 
11 Haziran 2017 itibariyle, Ukrayna vatandaşlarına İngiltere ve 
İrlanda dışında AB ve Schengen bölgesine vizesiz seyahat etme 
hakkı verilmektedir. 

Soru: Eğitimim süresince çalışabilir miyim? 
Cevap: Hayır, ne yazık ki, Ukrayna'daki uluslararası öğrencilerin 
okurken çalışmaları yasa dışıdır.
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SOS MOBİL 
UYGULAMA 
İÇERİĞİ

DİĞER ÜLKELER

1. Amerika Birleşik Devletleri

 Amerika Hakkında Genel Bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri, orta Kuzey Amerika'da, Kanada ve 
Meksika arasında bulunmaktadır. ABD, elli eyalet ve bir federal 
bölgeden oluşmaktadır. Federal anayasal cumhuriyet ile yönetilir. 
ABD, 9,8 milyon km2 yüzölçümü ve 350 milyonu aşan nüfusa 
sahip bir ülkedir. 

Başkenti: Washington DC.

WEB: https://www.state.gov/
Eğitim: https://educationusa.state.gov/
Vize: https://www.state.gov/visas/

1.1. Barınma

 Amerika’daki üniversitelerin %70’inde öğrenci yurdu 
bulunur ve bu yurtların fiyatları yıllık ortalama 4000-9000 dolar 
arasında değişir. Genellikle bu fiyatlara günlük bir veya iki öğün 
yemek dâhildir ya da yurt size kendi yemeklerinizi kendiniz 
yapabileceğiniz bir alan sağlar. Ayrıca yurtlar sosyal imkanlar ve 
çevreyi daha iyi öğrenme adına öğrencilere geniş fırsatlar sağlar.
Eğer yurtta kalmak yerine bir daire kiralamayı düşünüyorsanız 
ise fiyatlar konuma çok değişken olabilir. Örneğin en pahalı şehir 
olan New York’ta stüdyo dairelerin aylık kirası ortalama 1500 
dolar iken üç odalı bir dairenin aylık kirası ise ortalama 5000 
dolara kadar değişebilmektedir. Fakat Amerika’da ev kiralamak 
biraz zor bir süreçtir ve bazı prosedürleri vardır. Öncelikle 
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kiralamak istediğiniz ev için bir başvuru formu doldurur ve Sosyal 
Güvenlik Numaranızı (SSN) bildirirsiniz. Böylelikle geçmişinize 
dair bir sorgulama yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra varsa 
eski ev sahibinizden bir referans mektubu veya sözlü referans 
istenebilir. Ayrıca kiralarınızı ödeyebileceğinize dair bir kanıt 
oluşturması adına banka hesabınızda yüklü bir meblağ olması 
da işinizi kolaylaştıracaktır. Şartlar sağladığında kontrat (lease) 
imzalanır ve genellikle 1 kira bedeli depozito ödenerek yasal 
süreç tamamlanmış olur. Eğer Amerikalı bir tanıdığınız varsa ve 
size kefil olacaksa işiniz hayli kolaylaşacaktır. Bazı bilgiler sizden 
istenmeyebilir fakat genellikle istenen belgeler bunlardır.

 Ayrıca bir dairenin içinde oda kiralama seçeneğini de 
düşünebilirsiniz ki oda kiralama sistemi Amerika’da oldukça 
yaygındır.

1.2. Harcamalar

 Amerika’da elektrik, su ve doğalgaz gibi kamu hizmetleri 
genellikle tek bir kurum tarafından verilir.

 Prizler Avrupa’dan farklı olarak 110-120V volta uygun ve 
Amerikan priz adı verilen üç girişli şekilde yapılmıştır. Bu nedenle 
Amerika’ya geldiğinizde elektronik cihazlarının bu voltajlara 
ve girişlere uygun olup olmadığını dikkate almalısınız. Eğer 
cihazlarınız bu voltajlara ve girişlere uygun değil ise dönüştürücü 
adaptörler ve priz aparatlarını kullanarak cihazlarınızı 
kullanabilirsiniz. Elektrik faturaları ise kullanıma göre değişmekle 
birlikte aylık ortalama 40-60 dolar civarında tutar.

 Doğalgaz hatları ise Amerika’nın hemen hemen her 
yerine dağılmış durumdadır. Doğalgaz hattı olmayan bölgelerde 
ise dağıtılan tüpler ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca 
doğalgaz faturasının kiraya dâhil olduğu daireler de mevcuttur.
Amerika’da su faturaları genellikle kiralara eklenir ve ücretleri 
düşüktür (aylık 20 dolar civarı). Ayrıca şebeke suyunu gönül 
rahatlığı ile içebilirsiniz.

 Bir eve taşındığınızda ise elektrik, su ve doğalgaz gibi 
kamu hizmetlerinin aboneliklerini kendi üstünüze almanız gerekir. 
Ayrıntılı bilgi almak için Kamu Hizmetleri Tüketici Servisleri Ulusal 
Derneği’ne başvurabilirsiniz (Tel: 301-589-6313).
 Telefon hatları ise çoğu ülkede olduğu gibi birçok şirket 
tarafından sağlanır. Amerika’da cep telefonu hatları (sim kartlar) 
genellikle her markette satılır ve 3-4 dolar gibi bir ücretle sim kartı 
satın alınabilir. Karta yüklediğiniz para veya içerisinde konuşma, 
mesajlaşma ve internet paketlerinin bulunduğu mobil tarifeler ile 
cep telefonunuzu kullanabilirsiniz. Mobil tarife ücretleri ise aylık 
5 dolardan başlayarak tarife içeriğine göre artmaktadır. Mobil 
tarifeleri AT&T, Sprint, Verizon ve T-Mobile gibi büyük telefon 
şirketlerinden kolaylıkla edinebilirsiniz.

 İnternet aboneliği için ise yine telefon hattı alır gibi, bu 
hizmeti veren şirketlere başvurarak ev interneti hizmeti satın 
alabilirsiniz. Genellikle telefon hattı satan şirketler internet 
aboneliği hizmeti de vermektedir. Aylık 30-50 dolar gibi ücretlere 
sınırsız internet aboneliği satın alabilirsiniz.
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1.3. Sağlık Sistemi

 Amerika dünyanın en pahalı sağlık sistemlerinden birine 
sahiptir. Hastaneye gitmek, eğer kapsamlı bir sağlık sigortanız 
yoksa, Amerikan vatandaşları için bile korkutucu bir durumdur. 
Ülkede sağlık sigortası zorunludur ve sağlık sigortalarının ücretleri 
sigortanın kapsamına göre değişmektedir. Fakat kapsamlı bir 
sağlık sigortasının fiyatları aylık 1000-1500 doları aşabilir. 
Ortalama bir sağlık sigortasını ise aylık ortalama 300-500 dolar 
civarına satın alabilirsiniz. Fakat sigortanız olsa bile sigortanızın 
bazı masrafları karşılamayabilir ve bu durumda cebinizden 
para çıkabilir. Ayrıca doktora giderken sahip olduğunuz sağlık 
sigortasını doktorunuzun kabul edip etmeyeceğini de öğrenmeli 
ve sigortanızı kabul eden bir doktora görünmelisiniz.
 Amerikan hastaneleri faturalar konusunda sık sık hata 
yapar. Bu nedenle, tedavinizi kendiniz karşılayacaksanız faturayı 
sigorta şirketinize göndererek almadığınız bir tedavinin ücretini 
ödemekten kurtulabilirsiniz.

 Kısacası Amerika sağlık sistemi konusunda ciddi sıkıntıları 
olan bir ülkedir. Bu sebeple sağlık sigortası ve kapsamı konusunda 
sigorta şirketlerinden ayrıntılı bilgi almalı ve sağlık sigortanızı 
mutlaka yaptırmalısınız.

 Ambulans, polis ve itfaiye gibi tüm acil servislere ise 911’i 
arayarak ulaşabilirsiniz.

1.4. Sosyal Yaşam

 Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en zengin 
ülkelerinden biridir. Bu nedenle ülkede yaşayan insanların refah 
seviyeleri de dünyanın diğer birçok ülkesine göre yüksektir. Bu 
bölümde Amerika’da öğrenci olmak, yaşam şartları ve ortalama 
yaşam maliyetlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek 
gerekir; Amerika büyük bir ülke ve kanunlar bile şehirden şehre 
değişebiliyor. Bu nedenle verilen bilgilerin genel bilgiler ve 
fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu unutmayınız!

 Amerika, dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin eğitim 
almak için geldiği bir ülkedir. Bunun en önemli sebebi ise ülkenin 
bir fırsatlar cenneti olmasıdır. Örneğin; Amerika’da eğitim almak 
dünyanın diğer birçok ülkesine göre avantajlıdır. Öncelikle, 
Amerika’da eğitim almış olmak sizi birçok iş başvurusunda ön 
plana çıkarır. Çünkü buradaki eğitim sistemi size uygulama, 
pratiğe dökme fırsatı verir ki bu da iş dünyası için önemli bir artıdır. 
Amerika’da yaşam giderleri ve okul ücretleri konuma göre büyük 
farklılıklar gösterebilir. Bu farklılığın en büyük sebebi ise okulun 
ve okulun bulunduğu bölgenin sunduğu olanaklardır.  Fakat genel 
olarak bahsetmek gerekirse, okul ücretleri yıllık 12 bin dolardan 
başlar. Ortalama olarak ise eğitim kalitesi iyi düzeyde olan 
okullarda yıllık 20-30 bin dolar civarında eğitim alabilirsiniz.

 Ayrıca burada öğrenciyken, temel yaşam giderlerinizi 
karşılamak için çalışma olanaklarından da yararlanabilirsiniz. 
Amerika’daki uluslararası öğrenciler F-1, M-1 ya da J-1 adı verilen 
vizelerden birine sahip olurlar. Bu vizeler öğrenci vizeleridir. 
F-1 öğrenci vizesi Amerikan üniversite veya kolejlerine tam 

751750

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r



zamanlı kayıt yaptıranlara; M-1 öğrenci vizesi mesleki eğitim 
programlarına kayıt olanlara; J-1 öğrenci vizesi ise öğrenci 
değişim programları ile Amerika’ya gelen öğrencilere verilir. Bu 
vize türleri içerisinden F-1 ve J-1 öğrenci vizesine sahip olanların 
yasal olarak ilk yıl sadece kampüs içerisinde haftada 20 saate 
kadar, tatil döneminde ise 40 saate kadar çalışma izni vardır. 
Kampüste çalışabilmek için okulunuzun uluslararası öğrenciler 
birimi ile birlikte gerekli belgeleri hazırlayıp ABD Göçmenlik 
Bürolarına (USCIS) başvurmanız gerekmektedir. M-1 vizesi için 
ise herhangi bir çalışma izni söz konusu değildir. Ayrıca F-1 ve 
J-1 vizeleri için bir istisna da söz konusudur. Bu vizelere sahip 
öğrenciler, maddi durumlarında meydana gelen öngörülemez 
bir değişikliği ve kampüs içinde iş bulamadığını belgeleyerek 
kampüs dışında part-time çalışma izni alabilirler. Bunun için ABD 
Göçmenlik Bürolarına (USCIS) başvurmaları gerekmektedir. Bu 
iznin 1 yıllık geçerliliği vardır. Saatlik çalışma ücreti ise 7-15 dolar 
arasında değişmektedir. Kısacası, öğrenciliğinizin ilk yılında part-
time çalışarak aylık ortalama 800 dolar civarında kazanıp yaşam 
giderlerinizin bir kısmını karşılayabilirsiniz.

 Not: Amerika’ya öğrenci olarak geldiğinizde yapmanız 
gereken ilk şeylerden birisi Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) 
almaktır. Bu numara kimlik numarasıdır ve yapacağınız neredeyse 
tüm yasal işlemlerde gereklidir. Özellikle de Amerika’da çalışmayı 
düşünen kişiler bu numaraya sahip olmadan çalışamaz. SSN 
almak için Sosyal Güvenlik Ofislerini ziyaret edip gerekli belgeleri 
sunarak başvurabilirsiniz. J vizesi sahipleri, DS-2019 formuna 
ihtiyaç duymakta iken, F-1 ve M-1 vizesine sahip uluslararası 
öğrenciler I-20 formuna ihtiyaç duymaktadırlar.

1.5. Ulaşım

 Amerika’da genellikle hususi araçlarla ulaşım tercih 
edilmektedir. Araç alım satımı ve araç kiralama hizmeti ise 
oldukça kolaydır. Galerilerden veya direk araç sahibinden satın 
aldığınız aracın belgelerini 10 gün içinde DMV’e (Department of 
Motor Vehicle) götürüp basit bir form doldurarak yasal süreci 
tamamlamış olursunuz.

 Araç kiralarken minimum yaş sınırı 21’dir.

 Geldiğiniz ülkede kullandığınız ehliyet uluslararası ehliyet 
ise, Amerika’da 6 ay kendi ehliyetiniz ile araç kullanabilirsiniz. 
Fakat uzun süre kalacaksanız bulunduğunuz eyalette sınava 
girerek yeni bir ehliyet almanız gerekmektedir. Bu işlem ise 
oldukça basittir. DMV’e (Department of Motor Vehicle) pasaport 
ve Sosyal Güvenlik Numarası (SSN) ile başvurulur. Burada 
gireceğiniz yazılı sınavın ardından direksiyon sınavına geçersiniz. 
Sınavları geçtiğiniz aynı gün yeni ehliyetiniz teslim edilir.

 Büyük şehirler haricinde şehir içi toplu taşıma sistemi ise 
zayıftır. Şehrin iç bölgelerine doğru otobüs, metro ve tren hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz fakat şehrin dışına doğru 
gittikçe toplu taşıma olanakları azalmaya başlar. Tek kullanım 
toplu taşıma kartları genelde 2-4 dolar arasında iken 100-200 
dolar vererek aylık abonelik satın alabilirsiniz. Ayrıca bazı şehirde 
öğrencilere özel indirimli aboneliklerden de yararlanabilirsiniz. 
Fakat şehir içi toplu taşıma Amerika genelinde yaygın kullanılan 
bir sistem olmadığı için fazla gelişmediği de unutulmamalıdır.
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1.6. Yeme İçme

 Amerika yeme içme konusunda dünyadaki en geniş 
yelpazeye sahip ülkedir desek yanlış olmaz. Yeme içme 
konusunda neredeyse sınırsız çeşitlilik sunar. Büyük Amerikan 
marketlerinde (Walmart, Target, Kmart vb.) aradığınız besinin her 
çeşidini bulabilirsiniz. Tabii ki bu çeşitlilik fiyatlara da yansır. Her 
fiyatta ürün bulabilirsiniz. Fakat genel itibariyle Amerika’da yeme 
içme ucuzdur. Fiyatlardan bazı örnekler vermek gerekirse;

• 1 kg için: tavuk $3-5,
• patates $2-3,
• elma $3-5,
• şeker $2-3,
• un $2-4,
• muz $1,
• peynir $5-10,
• et $7-10,
• 1.5L süt,
• $1-3,
• 12’li yumurta $2-3,
• ekmek $1-3,
• şampuan $3-5,
• diş macunu $3-5,
• 1 öğün için dondurulmuş gıdalar $1-2.

 Eğer yemeğinizi kendiniz yapmak yerine dışarıdan 
alacaksanız ise Amerika’nın, fastfood’un çıkış merkezi olduğunu 
unutmayın. Bu nedenle birçok çeşit yemeği çok ucuz fiyatlara 
yiyebilirsiniz. McDonalds, Subway, BurgerKing, In’nOut, Dominos, 

Pizza Hut vb. birçok fastfood zincirinin yanında büyüklü küçüklü 
birçok restoran da bulabilirsiniz. Bu tip fastfood restoranlarında 
$3-5 ile bir öğün yemek yiyebilirsiniz.

 Kısaca söylemek gerekirse Amerika’da yeme içme 
masraflarınız aylık 300-500 doları civarında olacaktır. Tüm 
bu masrafların kişinin standartlarına göre değişebileceğini de 
unutmayınız!

1.7. Üniversite Başvuruları

 Amerikan üniversitelerine başvururken 2 tip başvuru var. 
Bunlar: erken başvuru (Early Application) ve düzenli başvuru 
(Regular Application.)

 Early Application içinde 3 ayrı başvuru tipi var.
a. RestrictiveEarly Action,
b. EarlyDecision
c. Early Action.

 Liseyi Türkiye'de okuyanlar, Amerika'da üniversite eğitimi 
almaya karar verdiğinde 11. sınıfta hazırlıklara başlaması 
gerekiyor. Türkiye'deki üniversite sınavlarının Amerika'da bir 
geçerliliği bulunmamaktadır. Bunların yerine SAT veya ACT 
sınavları ile TOEFL dil puanı istenmektedir. ABD üniversitelerine 
Kasım’da başvuru yapıp Aralık’ta sonuç alabilirsiniz.
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1.8. Üniversiteler

1.8.1. Harvard Üniversitesi

 ABD’deki Harvard Üniversitesi her sene 190 ülkeden 
öğrenci kabul etmektedir. Üniversite 1636 yılında Harvard Koleji 
olarak John Harvard tarafından kurulmuştur. 1700’lerin sonuna 
kadar bu isimle devam eden kurum, 1780’de Harvard Üniversitesi 
adını almıştır. Bünyesinde iki binden fazla akademisyen ve 
212 eğitim programı barındıran üniversite, yirmi binden fazla 
öğrenciye eğitim veriyor. Okul, kurulduğu günden bu yana 8 ABD 
başkanı ve 157 Nobel ödüllü kişi de dâhil olmak üzere milyonlarca 
önemli insan yetiştirmiştir.

 Başvuru Süreçleri
 Harvard Üniversitesi uluslararası bir üniversite olma 
özelliğine önem veren üniversitelerden biridir. Bu sebeple 
adayların seçiminde bakılan ilk ve en önemli husus başarı ve 
yetenektir. Daha sonra referanslar, yapılan ve katılınan sosyal 
sorumluluk projeleri dikkate alınmaktadır. Adayların geldikleri 
ülkeler ise bir kıstas olarak yer almamaktadır.

 TOEFL ve SAT skorları, adayların başvuruları için önemli 
skorlardır. Bu skorlar ise TOEFL için en az 100-110 arası ve SAT1 
için ise en az 2 650 ve üstü puanlar olmalıdır. Bu süreçte adayların 
daha önceki eğitim-öğretim hayatlarında sahip oldukları 
başarılar ve dahil oldukları sosyal sorumluluk projeleri de dikkate 
alınmaktadır. Nitekim Harvard, bünyesindeki öğrencilerin çevre 
ve toplumla olan ilgisine de önem veren bir okuldur. Başvuru için 
eğitim almak istediğiniz fakültenin istediği evrakların yanı sıra 

geçerli bir referans ve ön yazı mektubu da kabul için artı puan 
sağlayabilir.

 Ayrıca Harvard Üniversitesi, öğrencilerin ihtiyaçları 
doğrultusunda geri ödemeli ya da ödemesiz burs yardımı sağlıyor.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• 75 Dolar kayıt ücreti,
• ACT, TOEFL ve SAT sınav dereceleri,
• AP sınav dereceleri (İsteğe bağlı),
• Son okuduğunuz okuldan alacağınız rapor ve resmi lise 

transkriptiniz,
• Öğretmenlerinizden alacağınız tavsiye mektupları.

 Lisansüstü için üstteki belgelere ek olarak;

• Fakültenizden alacağınız tavsiye mektubu,
• Özgeçmişiniz,
• Resmi üniversite transkriptiniz,
• Varsa staj belgeleriniz.

 Harvard Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi için https://
www.harvard.edu/

1.8.2. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)

 ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 
ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında dünyada lider olmasının 
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yanı sıra dünyadaki en iyi üniversiteler arasında da ikinci 
sıradadır. Teknik bir üniversite olan MIT, FED başkanı, BM 
sekreteri, başbakan ve teknoloji devlerinin CEO’ları gibi önemli 
görevlerde yer almış önemli birçok kişiyi yetiştirmiş bir okul 
olarak geleceğimize yön veren kurumlardan biri olma özelliğini 
de taşıyor.

 MIT’ninCambrigde/Amerika’da yer alan kampüsünde her 
sene 120 farklı ülkeden genç eğitim hayallerini gerçekleştiriyor. 
Kuruma girebilmek için sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almak da önemli bir yer tutuyor. MIT, hem düşünen hem de 
düşündüklerini risk alarak pratiğe döken, iş birliğine hazır gençler 
için biçilmiş kaftan.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, uluslararası adaylardan SAT 
veya ACT sınavlarından birine ek olarak bir de TOEFL skoru istiyor. 
Ayrıca adaylardan, gönüllü bir MIT mezunu ile mülakat yapmaları 
bekleniyor. Başvuruları çevrimiçi olarak MyMIT üzerinden alan 
MIT, sanat bölümleri için ise adayların çalışmalarını içeren 
portföylerini SlideRoom aracılığıyla göndermelerini istiyor.

 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü hakkında ayrıntılı bilgi 
için https://web.mit.edu/

1.8.3. Yale Üniversitesi

 ABD’nin en saygın üniversitelerinden biri olan Yale 12 
binden fazla öğrenci mevcuduna sahiptir. Bunların yaklaşık %11’i 

uluslararası öğrencidir.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• Yale kabul sınavı ve QuestBridge uygulaması
• Başvuru ücreti
• İki adet referans mektubu.
• Transkriptli okul raporu
• Standart test sonuçları (ACT veya SAT)

 Yale hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.yale.edu/

1.8.4. Stanford Üniversitesi

 Kaliforniya eyaletindeki Lenan Stanford JuniorUniversity 
(Stanford Üniversitesi) SiliconValley’de bulunan ve tüm bölümlerin 
bulunduğu özel bir üniversitedir. 2180 fakülte ve 16.437 (7032 
Lisans öğrencisi, 9304 Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi) 
mevcuttur. Stanford Üniversitesi, AcademicRanking of World 
Universities ve QS World UniversityRankings sıralamasında en 
üst sıralarda yer almaktadır.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• SAT / ACT
• TOEFL
• Transcript – Diploma
• 2 Referans Mektubu (11 ve 12. İngilizce, Matematik, Fen, 

Tarih ya da Yabancı dil öğretmenlerinden alınması önerilir.)
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• Niyet Mektubu

 Stanford hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.stanford.
edu/

1.8.5. Brown Üniversitesi

 Brown Üniversitesi, ABD‘nin Providence şehrindedir. 
Üniversitenin 10 bine yakın öğrencisi vardır. Üniversite 
bünyesinde 40’dan fazla bölüm mevcuttur.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• Başvuru ücreti
• Lise diploması
• Tavsiye mektubu
• Standart test sonuçları (ACT veya SAT)

 Brown Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi için https://
www.brown.edu/

1.8.6. Johns Hopkins Üniversitesi
 
 Johns Hopkins Üniversitesi Baltimore-Washington 
bölgesinde 9 akademik birimi ve yerleşkeleri bulunmaktadır.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• Lise Diploması
• İki Öğretmenin referans mektubu.
• SAT veya ACT puanı
• İngilizce Yeterlilik Belgesi.

 Johns Hopkins Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi 
içinhttps://www.jhu.edu/

1.8.7. Columbia Üniversitesi
 
 Columbia Üniversitesi New York’ta bulunmaktadır. 
Üniversitenin, MorningsideHeights ve Washington Height’ta 
iki kampüsü bulunmaktadır. Tıp, fen, sanat ve beşeri bilimler, 
işletme,  gazetecilik, sosyal çalışmalar, hukuk, hemşirelik ve halk 
sağlığı alanlarında akademik programlar sunulmaktadır.

 Başvuru İçin İstenen Belgeler

• Lise Diploması
• SAT (650 veya daha yüksek) veya ACT (29 veya daha yüksek) 

Puanı
• IELTS(7,0 puan) veya TOEFL(Kağıt tabanlı:600 puan) Skoru.
• Referans Mektubu.

 Columbia Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi için https://
www.columbia.edu/

 ABD'deki diğer okullar hakkında bilgi almak için https://
www.usnews.com/best-colleges
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2. Almanya

 Resmî ismiyle Almanya Federal Cumhuriyeti. Orta 
Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka 
ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; 
güneyinde Avusturya ve İsviçre; batısında Fransa, Lüksemburg, 
Belçika ve Hollanda bulunur. Ülke, coğrafi olarak ılıman iklim 
kuşağında yer alır ve yüzölçümü 357.578 km2dir. Topraklarında 
yaşayan yaklaşık 83 milyon kişilik nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en 
büyük nüfusuna sahiptir

 Almanya bir federal parlamenter cumhuriyettir. On altı 
eyaletten oluşmaktadır. Başkenti ve en büyük şehri Berlin'dir. 
Almanya Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, G8'e üyedir ve Kyoto 
Protokolünü imzalamıştır. Sosyal güvenlik sistemiyle de yüksek 
yaşam seviyesine sahip olan Almanya, Avrupa meselelerinde 
yüksek ülke nüfusu ve ekonomik gelişmişliğiyle dünya seviyesinde 
kilit rol oynamaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya

2.1. Eğitim Süresi

 Almanya’da lisans öğrenimi tıp ve hukuk gibi alanlar 
dışında genellikle 6 dönem sürüyor. Bazı teknik branşlarda 1 
dönemlik staj talep edilebiliyor ve bu tür lisans programları 7 
dönem sürebiliyor.

 Başvuru dönemleri:
• Kış Dönemi (Ekim’de başlar): 15 Nisan - 15 Temmuz
• Yaz Dönemi (Nisan’da başlar): 15 Kasım - 15 Ocak

2.2. Vize İşlemleri

 Öğrenciler 90 günden fazla kalacak olanların başvurduğu 
ulusal vizeye başvurmalıdır. Bu vize için Alman elçiliğinden gerekli 
bilgiler alınabilir. Vize için aşağıdaki belgeler öncelikli olarak temin 
edilmelidir.

• Vize ücreti ödeme dekontu
• Bloke hesap veya Garantör belgesi (Garantör belgesi 

Almanya’daki kişilerden alınır) Garantör belgesi yabancılar 
dairesinden öğrenciye aylık 700€ ayırabileceğini garanti 
edenin alacağı belgedir.

• Okuldan alınacak kabul mektubu
• Garantörün belediyeden alacağı ikamet belgesi
• Niyet mektubu (Amaçlar vb.)
• Özgeçmiş (Cv)
• Referans mektubu
• Vize başvuru formu online sayfa için https://videx.diplo.de/

videx/desktop/index.html#start

 Not: Almanya vize için İDATA'yı yetkili kılmıştır. İDATA'da 
telefonla randevu almak mümkün değildir. İDATA randevu 
içinhttps://randevu.idata.com.tr/ . İDATA bilgilendirme hattına 
soru sormak için Türkiye içinden: 08504608493 ve Yurt dışından 
+90 212970 8493 numaralı telefonları arayarak Türkçe, Almanca 
ve İngilizce olarak cevaplar alabilirsiniz.
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2.3. Üniversite Başvurularında Talep Edilen Belgeler

• Başvuru ücreti (30-75 €) Bazı üniversiteler Uni-assist(http://
www.uni-assist.de/) üzerinden başvuru yapmayı zorunlu 
kılmaktadır.

• Türkiye'de ÖSYM'nin yaptığı bir sınavla üniversiteyi kazanmış 
olduğuna dair belge (Öğrenciler Türkiye'de yerleşme hakkı 
kazandığı programı Almanya'da okuma hakkı kazanır.)

• IB, Matura, Abitur gibi uluslararası geçerliliği olan lise bitirme 
diplomaları. (Bu diplomalara sahip olanlardan Türkiye'de 
üniversiteye yerleşecek bir puan alma şartı aranmaz.)

• Ön lisans  diploması (aynı alanda lisansa devam etmek 
isteyenler için.)

• Dil yeterliliği B2-C1 aralığında olmalı: 
 – Almanca için kabul edilen belgeler: DSD2 / TestDaf4-5 / 

DSH2-3 / Goethe C2/ Telc C1
 – İngilizce için kabul edilen belgeler: TOEFL/IELTS

• Üniversitenin web sayfasından yapılan başvurunun imzalı 
form çıktısı ya da dijitali.

• Lise diploması / transkript
• CV / özgeçmiş
• Niyet mektubu
• Referans mektubu
• Sertifikalar
• Üniversitenin talep ettiği diğer belgeler (web sayfasına 

bakılmalıdır.)

2.4. Öğrencilerin Çalışma Durumu

 Almanya’da yabancı öğrenciler 120 tam ya da 240 yarım 
gün çalışabilirler (Staj hariç). Dil kursuna gidenler istisnai durumlar 
hariç çalışamazlar. Saatlik çalışma brüt ücreti ortalama 9,36€, 
net ortalama 8€’dur. Mini Job denilen (haftalık 12 saat) işlerde 
aylık 450 Euro kazanılır ve vergi kesintisi yapılmaz. 450 Euro 
üzeri kazanç getiren işlerde (haftalık 20 saatlik=net ortalama 
800 Euro) öğrenci belgenizi iş yerinize götürdüğünüz takdirde 
daha az vergi ödersiniz. Mezunlara Almanya’da iş bulmaları için 
18 ay süre tanınıyor. Oda kiraları 200-600€’dur. Küçük şehirlerde 
her şey dahil 300-400€’dur.

2.5. Sağlık

 Öğrenci vizesiyle giriş yapanların sağlık sigortası 
yaptırması zorunludur. Sigorta bedeli aylık yaklaşık 70,00€ 
civarındadır. Almanya'da en çok tercih edilen sağlık sigorta 
şirketleri ile ilgili bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:

• DAAD
https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/
bewerbung/en/58221-health-insurance/

• AOK
https://foreignstudents.aok.de/other-languages/information-
in-turkish/

• Techniker Krankenkasse
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https://www.tk.de/techniker

• GKV-Spitzenverband
https://www.gkv-spitzenverband.de/

2.6. Ulaşım

 Semester bilet denilen aynı eyalet içinde 6 ay geçerli 
ulaşım bileti 300€’dur.

2.7. Yeme-İçme

 Sokak yemeği ya da döner öğün 2-4€. Kahve marka 
yerlerde 2-3€ ve gün boyu kahve içtiğiniz yerde oturabilirsiniz. 
Sandviç 1-2€. Sıradan yerde kahve 1-1.5€, Hamburger 5€.

2.8. Konaklama

 Almanya'da her şehirde öğrenci yurtları (Wohnheim) 
bulunmaktadır. Yurtlar aylık 300-350 € civarındadır. Berlin'deki 
yurtlar hakkında bilgi almak içinhttp://www.studentenwerk-
berlin.de/

 Öğrenciler yurt dışında ortaklaşa evde kiralayabilmektedir. 
Ortak ev (Wohngemeinschaft - WG) kirası kişi başı yurt kirası 
ile aynıdır. Ortak bulmak için de online platformlar mevcuttur. 
Bunlardan bir kaç tanesinin web adresi şu şekildedir:

• www.studenten-wg.de
• http://www.ivd.net/
• http://www.mieterbund.de/
• www.wg-gesucht.de
• www.zwischenmiete.de

2.9. Almanya'nın Önemli Üniversiteleri

2.9.1. Münih Teknik Üniversitesi

 1868 yılında kurulan Münih Teknik Üniversitesi (TUM) 
Almanya’nın en iyi, dünyanın ise 55. en iyi üniversitesidir. Bilişim 
ve mühendislik alanında Avrupa’nın da en iyi üniversitesi olan 
TUM, Singapur’da da kampüsleri bulunan bir üniversitedir. 165 
farklı bölümde eğitim veren üniversite, 175 uluslararası üniversite 
ve enstitü ile de öğrenci değişim programı iş birliği içeresindedir. 
Ayrıca Avrupa Komisyonu’na göre bilimsel araştırmalar açısından 
dünyada en etkili üçüncü üniversitedir. Daha fazla bilgi için https://
www.tum.de/

 Nasıl başvurabilirim?
 
 Almanya’daki üniversiteler lisans düzeyinde eğitim 
için dünyadaki diğer birçok ülkeden farklı şartlara sahiptir. 
Almanya’da lisans eğitimi alabilmek için bulunduğunuz ülkede 
de aynı bölüme yerleşmeniz gerekmektedir. Ayrıca Alman 
üniversitelerinin eğitim dili Almancadır ve başvuru için Almanca 
dil yeterliliğinizi belgelemelisiniz. Ve başvurduğunuz bölümün 
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özel şartları olabileceğini unutmayın.

 Başvuru için gerekli belgeler:

• İnternetten doldurduğunuz başvuru formunun çıktısı
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de Almanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Almanca yeterlilik belgesi (Goethe, DSH, DSD II, TESTDAF 

sınavlarından en az B2 düzeyinde)
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

2.9.2. Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi

 Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi (LMU), 
Almanya’da en iyi ikinci, dünyada ise 68. sıradadır. Aynı 
zamanda 51.000’den fazla öğrencisi ile Almanya’nın en büyük 
üniversitesidir.  8.000’den fazla uluslararası öğrenciye sahip 
üniversite, 18 fakülte ve 190 bölümde eğitim vermektedir. Daha 
fazla bilgi için https://www.uni-muenchen.de/index.html

 Başvuru için gerekli belgeler:
• Güncel özgeçmiş
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 

dillerinde hem de Almanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.
• Almanca yeterlilik belgesi (Goethe, DSH, DSD II, TESTDAF 

sınavlarından en az B2 düzeyinde)
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

2.9.3. HeidelbergRuprecht-Karls Üniversitesi

 1389 yılında kurulan üniversite Almanya’nın en eski 
üniversitesi olmakla birlikte en saygın ve ünlü üniversitelerden 
de biridir. Avrupa’daki en araştırma odaklı okul olarak bilinen 
üniversite, daha çok doktora çalışmaları için tercih edilmektedir. 
Dünyada 45. sırada olsa da arkeoloji alanında dünyada 23., tıp 
alanında ise 53. sıradadır. Almanya’da ise 3., Avrupa’da ise 6.  
sıradadır. Üniversitede yaklaşık 30.000 öğrenci eğitim almaktadır. 
Bu öğrencilerin 5000’den fazlasını uluslararası öğrenciler 
oluşturur. Daha fazla bilgi için https://www.uni-heidelberg.de/en

 Başvuru için gerekli belgeler:

• Almanca yeterlilik belgesi (Goethe, DSH, DSD II, TESTDAF 
sınavlarından en az B2 düzeyinde olmakla birlikte istenen dil 
yeterliliği bölüme göre değişebilmektedir)

• İnternetten doldurduğunuz başvuru formunun çıktısı
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de Almanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Güncel özgeçmiş
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• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 
projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

2.9.4. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT)

 1825’te PolytechnischeSchule adıyla Karlsruhe 
Üniversitesi olarak kurulmuştur. 2009 yılında ise Karlsruhe 
Araştırma Merkezi (ForschungszentrumKarlsruhe) ile birleşerek 
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü adını almıştır. Aynı zamanda 
Almanya’nın da en eski teknik üniversitesidir. Master ve doktora 
programlarıyla ön plana çıkmaktadır. Mühendislik ve bilişim 
alanında Münih Teknik Üniversitesi ile başı çekmektedir. Dünya 
üniversiteleri arasında 98. sıradadır. KIT, bilimsel yayınlar 
sıralamasında ise Avrupa’da 9. Sıradadır. 2009’daki birleşimi 
sırasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’nün eğitim ve 
araştırma sistemi model alınmıştır. 20.000’den fazla öğrencisi 
bulunmaktadır. Bu öğrencilerin %20’sini uluslararası öğrenciler 
oluşturmaktadır. Daha fazla bilgi için http://www.kit.edu/

 Başvuru için gerekli belgeler:

• Almanca yeterlilik belgesi (Goethe, DSH, DSD II, TESTDAF 
sınavlarından en az B2 düzeyinde olmakla birlikte istenen dil 
yeterliliği bölüme göre değişebilmektedir)

• Motivasyon mektubu
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de Almanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 
projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

2.9.5. Berlin Humboldt Üniversitesi

 Berlin, Almanya’nın üniversite şehridir ve Humboldt 
Üniversitesi Berlin’in en eski üniversitedir.1809 yılında kurulan 
üniversite, Berlin’deki ikinci büyük üniversitedir. Sanat ve 
felsefe alanında söz sahibi olan üniversite, FriedrichHegel, 
Karl Marx, Friedrich Engels, Arthur Schopenhauer gibi ünlü 
düşünürlere ev sahipliği yapmıştır. Sözel alanlarda muhteşem 
bir okul olmasının yanı sıra tıp ve doğa bilimlerinde de gayet 
gelişmiştir. Almanya’da”tüm modern üniversitelerin annesi” 
olarak nitelendirilen üniversitede 35.000’den fazla öğrenci 
eğitim görmektedir. 9 fakültesi bulunan okul, 189 bölümde 
eğitim vermektedir. Almanya’nın en iyi 5., dünya çapında ise 47. 
sıradadır. Daha fazla bilgi için https://www.hu-berlin.de/de

 Başvuru için gerekli belgeler:

• Almanca yeterlilik belgesi (Goethe, DSH, DSD II, TESTDAF 
sınavlarından en az B2 düzeyinde olmakla birlikte istenen dil 
yeterliliği bölüme göre değişebilmektedir)

• Motivasyon mektubu
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de Almanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 
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projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir.)

2.9.6. Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi

 Bir kamu araştırma üniversitesi olan Freiburg Albert-
Ludwigs Üniversitesi Times dünya sıralamasında 76. sırada yer 
alıyor. Üniversite hakkında daha fazla bilgi almak için https://uni-
freiburg.de/en/

 Almanya'daki diğer üniversiteler ve sosyal yaşam hakkında 
daha fazla bilgi almak için https://www.study-in-germany.de/en/

2.10. Almanya Hakkında Sık Sorulan Sorular

Soru: Almanya'daki üniversitelerden hangisi seçmem konusunda 
bir değerlendirme sayfası var mıdır?
Cevap: CHE-Ranking(http://www.university-ranking.de/)    TU9 
(http://www.tu9.de/)   Exzellenzcluster (http://www.dfg.de/
gefoerderte_projekte/programme_und_projekte/listen/
index.jsp?id=EXC) sayfalarından üniversite değerlendirmelerini 
öğrenebilirsiniz.

Soru: Almanya'daki üniversiteler ve sosyal yaşam için 
yararlanabileceğim alternatif kaynaklar nelerdir?
Cevap: DAAD, Study in Germany, Anabin, Hochschulkompass, 
Research in Germany

3. Hollanda

 Batı Avrupa'da ve kısmen Karayipler'de bulunan bir 
ülkedir. Hollanda Krallığı Hollanda, Curaçao, St. Maarten ve Aruba 
olmak üzere dört ülkeden oluşur ve Hollanda Krallığı'nı meydana 
getiren dört ülkeden en büyüğüdür. Hollanda, Avrupa'da doğuda 
Almanya'ya, güneyde Belçika'ya ve kuzeybatıda Kuzey Denizi'ne 
komşu olan on iki vilayetten ve Karayipler'de Bonaire, Sint 
Eustatius ve Saba adaları olmak üzere üç özel yerleşimden oluşur. 
Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. 
Hollanda nüfus yoğunluğu fazla olan bir ülkedir. Ülke topraklarının 
çoğunluğu deniz seviyesinin altındadır. Hollanda Avrupa Birliği, 
NATO, OECD üyesidir. Hollanda aynı zamanda Schengen Bölgesi 
ve Benelüks topluluğunun bir parçasıdır. Belçika ve Lüksemburg 
ile birlikte Benelüks ülkelerini oluşturan 3 ülkeden biridir.

WEB: 
• https://www.government.nl/
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
• https://www.mfa.gov.tr/hollanda-siyasi-gorunumu.
tr.mfa

3.1. Hollanda'da Konaklama

 Hollanda üniversitelerinde kampüs içi konaklama 
olanağı sınırlı olduğundan bu konaklama türünü seçmek isteyen 
öğrencilerin hangi üniversitelerin kampüs içi konaklama olanağı 
sunduklarını araştırması ve zaman yitirmeden yurt başvurularını 
yapması gerekmektedir. Kampüs içi öğrenci yurtlarının aylık 
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ücretleri seçilecek odanın özelliklerine ve üniversitenin bulunduğu 
şehre göre 300 €–450 € arasında değişmektedir.

 Kampüs içi konaklama olanağı bulunmayan Hollanda 
üniversitelerin çoğu, çalışmış oldukları emlak ajansları aracılığıyla 
öğrencilerine kampüs dışı konaklama olanağı sunmaktadır. 
Bu konaklama türleri genellikle tek kişilik stüdyo daireler 
ile paylaşımlı daireler biçiminde olmaktadır. Sözleşmelerin 
dönemlik ya da yıllık olarak yapıldığı ve sözleşmeden cayma 
olanağının bulunmadığı bu konaklama türünü seçecek öğrenciler, 
üniversitenin bulunduğu şehre ve dairenin özelliklerine göre aylık 
ortalama 350 €–750 € arasında kira öderler.

 Oldukça yoğun bir uluslararası öğrenci nüfusunun 
bulunduğu Hollanda şehirlerinde öğrencilere yönelik oteller 
bulunmaktadır. Bir kütüphanenin ve ortak kullanıma açık 
mutfakların bulunduğu bu otellerde otellerin restoranlarında 
yemek yeme olanağı da bulunmaktadır. Odaların gecelik, aylık, 
dönemlik ve yıllık olarak kiralanabildiği bu otellerin gecelik 
fiyatları ortalama 50 €’dan başlarken aylık fiyatları ortalama 600 
€’dan başlamaktadır.

 Hollanda’da şehir merkezlerinde nüfus yoğunluğu yüksek 
olduğundan üniversitelere yakın bölgelerdeki evler genellikle 
daha küçüktür. Büyük evleri tercih edecek öğrencilerin şehir 
merkezlerinden biraz daha uzak bölgelere yönelmesi gerekir, 
çünkü şehir merkezlerindeki büyük evlerin kiraları oldukça 
yüksektir. Genellikle faturaların ve internet ücretinin kiraya 
dahil olduğu Hollanda’daki mobilyalı evlerin kiraları bulundukları 
şehre, konumlarına ve büyüklüklerine göre ortalama 350–2.000 

€ arasında değişmektedir.

 Daha ayrıntılı bilgi için https://orbisedu.com.tr/yurtdisinda-
universite/hollanda/hollanda-da-egitim-ve-yasam-giderleri/

3.2. Hollanda'da Ulaşım

 Otobüs, tramvay ve metro Hollanda şehirlerinde seyahat 
etmenin harika yollarıdır. Son derece uygun fiyatlıdırlar ve 
Hollanda'nın mükemmel altyapısı, A'dan B'ye kolay ve rahat bir 
şekilde gitmenizi sağlar.

• Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'i tramvayla hızlı ve ekonomik 
bir şekilde keşfedin.
• Otobüs, tramvay ve metro ile seyahat etmek için anonim bir 
OV-chipkaart kullanın.

 Otobüs

 Hollanda'da geniş şehir içi ve bölgesel otobüs hatları 
bulunmaktadır. Bu, Hollanda'nın neresinde olursanız olun, sizi 
çoğu yere hızlı ve ekonomik bir şekilde götürecek otobüs seferleri 
olduğu anlamına gelir. Otobüs firmaları bölgeye göre değişiklik 
gösterse de bağlantılar genellikle mükemmeldir, bu nedenle 
gideceğiniz yere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Otobüsle seyahat 
etmek için geçerli bir bilete ihtiyacınız olacak: tek kullanımlık bir 
çipli kart veya anonim bir OV-chipkaart (akıllı kart). Tek kullanımlık 
çipli kartlar otobüste de satın alınabilir, ancak bu genellikle daha 
pahalıdır.
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 Tramvay

 Tramvaya binmek ve inmek kolaydır ve sizi gideceğiniz yere 
hızlı ve ekonomik bir şekilde götürür. Amsterdam'daki 2 numaralı 
tramvay hattının dünyanın en iyi tramvay yolculuklarından biri 
olduğunu biliyor muydunuz? 16 tramvay hattı ile Amsterdam, 
Hollanda'da en fazla tramvay sayısına sahip şehirdir, ancak 
Rotterdam, Utrecht ve Lahey de mükemmel tramvay bağlantıları 
sunar. Tramvay hizmetleri genellikle sabah 6'da başlar ve gece 
yarısına kadar çalışır; kesin saatler için tramvay durağındaki 
servis programlarını kontrol edin. Tramvay ile seyahat etmek 
için geçerli bir bilete ihtiyacınız olacak: tek kullanımlık bir çipli 
kart veya isimsiz bir OV-chipkaart. Tek kullanımlık çipli kartlar 
tramvayda da satın alınabilir, ancak bu genellikle daha pahalıdır.

 Metro

 Tramvay ve otobüslerin yanı sıra Amsterdam ve Rotterdam 
şehirleri de metro hizmeti sunuyor. Bunlar genellikle uygun 
fiyatlıdır ve genellikle tramvaylardan daha hızlıdır. Rotterdam'da 
Blijdorp Hayvanat Bahçesi'ne veya Rotterdam limanına 
seyahat edebilirsiniz. Randstadrail ağı (metro, tren ve tramvay 
kombinasyonu) sizi Lahey Merkez İstasyonu'na bile götürür. 
Metro ile seyahat etmek için geçerli bir bilete ihtiyacınız olacak: 
tek kullanımlık bir çipli kart veya isimsiz bir OV-chipkaart. Ayrıca 
metro istasyonlarındaki bilet makinelerinden tek kullanımlık çipli 
kart satın alabilirsiniz.

 OV-chipkaart'ı Kullanma

 Hollanda'daki tüm toplu taşıma araçları, otobüs, tramvay, 
metro ve trende geçerli olan bir akıllı kart olan OV-chipkaart'ı 
gerektirir. Turistler için özel bir OV-chipkaart olmadığından, 
"anonim" bir OV-chipkaart kullanmanızı öneririz. Bu akıllı kartın 
fiyatı 7,50 Euro'dur ancak seyahat kredisi yoktur, bu nedenle 
hizmet masasında veya pembe OV-chipkaart logolu (NS) bilet 
makinesinde karttan kredi çekmelisiniz. Otobüs, tramvay veya 
metroyu kullanmak için anonim OV-chipkaart'ınızda en az 4 
Euro değerinde seyahat krediniz olmalıdır. Şarj edildikten sonra 
anonim OV-chipkaart'ınızı otobüs, tramvay ve metroda hemen 
kullanabilirsiniz!

 Günlük Biletler ve Tek Kullanımlık Çipli Kart

 Amsterdam, Rotterdam ve diğer birkaç şehir, turistler 
için bir ila yedi günlük özel biletler sunuyor. Anonim bir OV-
chipkaart'ınız yoksa, kısa yolculuklar için uygun olan ve bir şehirde 
otobüs, tramvay veya metro için sınırlı süreli geçerlilik sunan 
tek kullanımlık bir çipli kart da satın alabilirsiniz. Hollanda'da 
toplu taşıma hizmetlerini birden fazla kullanmayı planlıyorsanız, 
anonim bir OV-chipkaart daha pratik ve genellikle daha ucuz bir 
seçenektir.

 Demiryolu

 Bir NS bilet makinesinden veya hizmet masasından satın 
alabilirsiniz. Tek kullanımlık chip kartlar her zaman yolculuk 
başına 1 euro daha pahalıdır. Karta kredi yüklemenize gerek yok. 
Hollanda'da kalırken treni daha sık kullanmayı planlıyorsanız, bir 
'anonim OV-chipkaart' satın almanızı öneririz. İsimsiz bir OV-
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chipkaart (otobüslerde, tramvaylarda, metrolarda ve feribotlarda 
da kullanılabilir) için bir kereye mahsus 7,50 EUR ücret alınır. 
Seyahate çıkmadan önce, bir NS işaretleme makinesinde 
yapılabilecek anonim OV-chipkaart'ınıza kredi yüklemelisiniz. 
Trenle seyahat etmek istiyorsanız, OV-chipkaart'ınızda en az 
20 Euro değerinde krediye ihtiyacınız var! Her yolculuktan önce 
check-in yapmalı ve sonunda check-out yapmalısınız.

 Daha fazla bilgi için: https://www.holland.com/global/
tourism/information/public-transport.htm

3.3. Hollanda'daki Üniversiteler

3.3.1. Erasmus University Rotterdam

 Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan devlet 
üniversitesi Hollanda’nın en büyük ve önde gelen akademik tıp 
ve travma merkezlerinden biridir ve üç ana sıralama tablosunda 
ilk 100 ‘de yer almaktadır. Sosyal Bilimlerde dünya genelinde 58, 
klinik sağlıkta 62 , hukuk bölümünde 62 , işletme ve ekonomi 
bölümlerinde de dünya genelinde 25. Sırada bulunmaktadır. 
Üniversite tamamen İngilizce eğitim vermekte özellikle medya, 
iletişim ve ekonomi alanlarında öğrencilerin %40’ını uluslararası 
öğrenciler oluşturmaktadır.  Üniversitenin aynı zamanda lisans, 
yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.

 Ücretler

 Avrupa birliği vatandaşlarına ve diğer ülke vatandaşlarına 

bölüm bazında değişiklik gösteren fiyatlar 4200-23.300 € / yıllık 
olarak değişkenlik göstermektedir.
Alanlar ve Fiyat Listesi İçin : https://www.eur.nl/en/education/
pract ical-matters/f inancial-matters/tuit ion-fee/tuit ion-
fee-2021-2022
 Konaklama ve Diğer Harcamalar İçin : https://www.eur.nl/
en/euc/application-admissions/costs

 Kayıtlar

 Öğrenciler uluslararası programlara ve üniversitenin 
Dutchbachelor (NT2-II-exam veya Dutchentranceexam of 
the ColloquiumDoctum sınavları zorunludur)programlarına 
katılabilirler. Hollanda’da bulunan göçmenler için farklı 
prosedürleri olan üniversitenin geniş kapsamlı kayıt şartlarına 
Kayıt Şartlarına https://www.eur.nl/en/education/bachelor-
programmes/admission-and-application-bachelorlinkinden 
ulaşabilirsiniz. 

3.3.2. Delft University of Technology

 Hollanda’nın Delft kentinde yer alan 14.000 öğrencisi 
ve 2500 bilim adamı barındıran Hollanda’nın en büyük ve en 
geniş kapsamlı teknik üniversitedir. İlk olarak 1842 yılında 
kurulan üniversite 1985’te şimdiki adını almıştır. 8 Fakülte( 1)
Makine,Denizcilik,Malzeme Bilimi Mühendisliği, 2)Mimarlık, 
3) İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimi, 4) Elektrik Mühendisliği, 
Matematik ve Bilgisayar, 5) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
6) Havacılık Mühendisliği, 7) Teknoloji ve İşletme 8) Uygulamalı 
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Bilimler) den oluşan bölüm içerisinde pek çok bölümü de 
barındırmaktadır.

 Dünya genelinde en iyi 78. Üniversite olan DelftUniversity 
of Technology Mühendislik ve Teknoloji Alanlarında en iyi 21., 
Bilim Alanlarında 53., Sosyal Bilimlerde 86. Sırada bulunmaktadır.

 Ücretler

 Üniversite Ücretleri (https://www.tudelft.nl/en/
education/practical-matters/tuition-fee-finances/)  ortalama 
2000-36.000 € gibi geniş bir banttadır. Ayrıntılı bilgiye üniversite 
linkleri üzerinden erişebişirsiniz.
Ayrıca şehirde ortalama yaşam ücreti 500-1000 € /Aylık olarak 
değişkenlik göstermektedir.

 Kayıtlar
 
 Üniversite kayıt şartları için (https://www.tudelft.nl/
en/education/admission-and-application/bsc-international-
diploma/admission-requirements/)  her bölüm adına farklı 
yetkinlikler aramakta ve bu yetkinlikler linkte gösterilmektedir. 
Gerekli yetkinliği sağlayan öğrenciler kayıt evrakları(https://
www.tudelft.nl/en/education/admission-and-application/bsc-
international-diploma/required-documents/) linkinden gerekli 
evrakları elde ederek üniversiteye başvuru yapabilirler. Ayrıca 
Üniversite başvuru için bir dil yeterlilik belgesi de istemektedir.

3.3.3. University of Amsterdam 

 Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan Amsterdam 
Üniversitesi 1632 yılında kurulmuş ve Hollanda’daki en eski 3. 
Üniversite unvanına sahiptir. Yaklaşık 32.000 Öğrencisi 5000’e 
yakın personeli bulunan üniversite Avrupa’nın en büyük araştırma 
üniversitelerinden birisidir. Üniversite yedi fakülte halinde 
düzenlenmiştir (Beşeri Bilimler , Sosyal ve Davranış Bilimleri , 
Ekonomi ve İşletme , Bilim , Hukuk , Tıp , Diş Hekimliği ). Dünyanın 
en iyi 66. Üniversitesi olan University of Amsterdam 20’den fazla 
İngilizce lisans ve 200’den fazla İngilizce yüksek lisans programı 
sunmaktadır.

 Ücretler

 University of Amsterdam’da yıllık ücretler bölümler 
bazında değişiklik göstermekte , lisans ve lisans üstü programlarda 
ortalama 8000-24000€ fiyat bandında bulunmaktadır. 
Üniversitenin ilgili sitesinde(https://student.uva.nl/en/content/
az/tuition-fees/tuition-fees.html) okumak istediğiniz bölüm ve 
fiyatları hakkında da detaylı bilgiler bulunmaktadır.

 Üniversitenin uluslararası öğrenciler ile ilgilenen 
ofisi(https://student.uva.nl/en/content/az/international-
offices/international-offices-of-the-uva.html) ile iletişime 
geçerek konaklama ve diğer konularda da bilgi almanız 
mümkündür, ayrıca bir öğrencinin Amsterdam şehrinde aylık 
ortalama harcaması 1000€ civarındadır.
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 Kayıt 

 3 aşamalı(başvuru formu doldurulması ve cv gönderimi, 
test, ders seçimleri ve finansal plan belirlenmesi, Skype üzerinden 
mülakat) bir kayıt sistemi olan University of Amsterdam hakkında 
detaylı kayıt rehberinehttps://pple.uva.nl/how-to-apply/how-
to-apply.html adresinden ulaşmanız mümkündür.

3.3.4. Eindhoven University of Technology

 Eindhoven Teknoloji Üniversitesi  hollandanın  Eindhoven 
şehrinde bulunan bir teknik üniversitedir. Üniversite dünyanın en 
iyi 187. Üniversitesi konumundadır ve beş ana bölümünde en iyi 
200 üniversite arasında yer almaktadır. Biyomedikal mühendisliği, 
Çevre ve Yapı Düzenlemeciliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstriyel 
Tasarım, Kimya Mühendisliği ve Kimya, Endüstri Mühendisliği, 
Uygulamalı Fizik, Makine Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar 
Bilimleri bölümleri olmak üzere toplam 9 ana bölüme sahiptir.

 Ücretler

 Üniversitenin ekstra ücretleri dışında lisans ve yüksek 
lisans bölümleri için ortalama fiyatları 11.000-17.000€ 
aralığındadır. Detaylı fiyat ve bölüm bilgisi içinhttps://www.tue.
nl/en/education/become-a-tue-student/tuition-fees-and-
other-study-costs/tuition-fee/ .

 Ayrıca bir öğrencinin Eindhoven kentinde ortalama aylık 
yaşam ücreti 800-1000€ dolaylarındadır.

 Kayıt

 Kayıt için yapmanız gereken linke gidip(https://www.
tue.nl/en/education/become-a-tue-student/admission-and-
enrollment/)  üniversitenin kayıt sayfasına giriş yapmak ve sıra 
ile lisans-yüksek lisan, liseden mezun olduğunuz ülke ve hangi 
programa başvuru yapmak istediğinizi girip seçim yapacağınız 
bölüme göre gerekli belge ve evrakları üniversiteye iletmelisiniz. 
Ayrıca uluslararası öğrenciler ayrıca üniversiteye kayıt yaptırırken 
üniversitenin sağlayabileceği evlere de başvuru yapabilirler. 

3.3.5. University of Groningen

 Dünya en iyi üniversiteler listesinde 80. Sırada bulunan 
üniversite 11 fakülte,9 yüksek lisans okulu ve 27 araştırma 
merkezi ile Hollanda’nın Groningen şehrinde yer almaktadır.1614 
yılında teoloji hukuk tıp ve felsefe bölümleri ile kurulan üniversite 
şuanda Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Sanat Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi, İlahiyat ve Din Bilimleri Fakültesi, Felsefe Fakültesi, 
Davranışsal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tıp Bilimleri Fakültesi, 
Fen ve Mühendislik Fakültesi, Uzay Mühendisliği gibi fakültelere 
sahiptir. Üniversite diğer pek çok üniversitede olduğu gibi 
öğrencilerine konaklama imkanı sunmaz .

 Ücretler

 Yıllık 9500-32.000€ arasında değişkenlik gösteren 
fiyatlara ve ayrıntılarına fiyat listesinehttps://www.rug.
nl/education/bachelor/international-students/financial-
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matters/?lang=en adresinden ulaşabilirsiniz.
Ortalama bir öğrencinin Groningen şehrinde ev kirası 500-700 
€ arasındayken aylık ortalama harcaması 1500 € tutarlarını 
bulabilmektedir.

 Kayıt

 Kayıt için bir Studielink hesabı oluşturmalı ve size ait tüm 
önemli bilgileri bu sistem üzerine eklemelisiniz. Daha sonrasında 
üniversiteden kayıt için e-mail adresinize bir link gönderilecek.  Bu 
sistem üzerinden de gerekli doğrulamaları ve şartları sağladıktan 
sonra nihai onay için üniversiteden dönüt bekleyeceksiniz. Kayıt 
hakkında daha çok bilgiye bu adres https://www.rug.nl/ucg/
application/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

4. İngiltere

 Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve diğer ülkelerden 
İrlanda Denizi ile ayrılan Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu 
ülkeden oluşur. Birleşik Krallık'ın tek kara sınırını Kuzey İrlanda'da 
İrlanda Cumhuriyeti ile paylaşır. Doğuda Kuzey Denizi, güneyde 
Manş Denizi ve güneybatıda Kelt Denizi ile Atlas Okyanusu ile 
çevrili olan Birleşik Krallık, dünyanın en uzun 12. kıyı şeridine 
sahiptir. Birleşik Krallık'ın toplam alanı 242.500 km karedir.

 Birleşik Krallık, üniter bir parlamenter demokrasi ve 
anayasal monarşidir. Birleşik Krallık 2021 itibarıyla dünyanın 
nominal GSYİH'ye göre 5. satın alma gücü paritesine göre ise 10. 
büyük ekonomisidir. 2019 İnsani Gelişme Endeksi'nde dünyada 
13. sıradadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k

4.1. Eğitim Sistemi

 İngiltere'deki üniversiteler dil yeterliliği için IELTS-UKVI 
sınavını, ABD TOEFL sınavını kabul ediyor. İngiltere akademik 
IELTS kabul etmiyor. İngiltere Türkiye dahil bir çok ülkenin 
lise diplomalasını kabul etmiyor. IB, A Levels ya da AP almak 
gerekiyor. Ayrıca üniversitelerin üniversitelere hazırlık veya lise 
denklik imkanı sağlayan foundation programlarına katılabilirsiniz. 
Girmek istediğiniz üniversitenin foundation programına katılmak 
avantajlıdır. Başka üniversitelerin foundation programına 
katılmak istenilen üniversite tarafından kabul edilmemeyi 
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sağlayabilir.

 İngiltere’deki üniversitelere UCAS 
(TheUniversitiesandCollegesAdmissions Service) üzerinden 
başvurulur. Türk öğrenciler lise 11 ya da 12. Sınıfı okurken 
başvuru yapmalıdır. UCAS’dan 5 üniversiteye başvurulur. Oxford 
başvurusu UCAS üzerinden yapılmaktadır. Oxford SAT 1470 en 
az. Bu puandan az alanlardan kayıt kabul alanlardan daha sonra 
yine SAT isteniyor. AP & IB ise 5 olmalı. IELTS (tüm skorlar): en 
az 7 olmalı.(Şartlı olarak kabul edilebilir.) Lise diploma puan 
ortalaması en az 70 olmalıdır.

 İngiltere'de ve İngiliz eğitim sistemini uygulayan ülkelerde 
(Avustralya ve Yeni Zelanda gibi.) tercih edilen lisans bölümüne 
göre sınav uygulaması bulunmaktadır. Bu sınavlar, teknik olarak 
o alandaki bilginizi ölçmekten çok, alana yatkınlığınız ölçmeyi 
hedefliyor. Bu sınavlar her okul ve bölüm için zorunlu olmasalar 
da başvurularınızı önemli ölçüde güçlendiriyorlar. Aşağıda sınav 
adları ve karşılığındaki bilimler belirtilmektedir:

• BMAT - Biomedical Admissions Test (Biyomedikal Kabul 
Sınavı) Tıp, veterinerlik, diş hekimliği ve biyomedikal alanları 
için geçerli bir sınavdır. BMAT, 2 saat süren ve zamana bağlı 
koşullar altında yapılan, kağıda dayalı bir testtir. BMAT üç 
bölüme ayrılmıştır. Bölüm 1 problem çözmeyi, tartışmayı 
anlama ve veri analizi ile çıkarımı test eder. Bölüm 2, 
genellikle Fen ve Matematik derslerinde bulunan bilgilere 
dayanmaktadır. Muhtemelen yabancı ortamlarda, bu bilgiyi 
uygulama yeteneğinizi test eder. Bölüm 3, fikir geliştirme ve 
bunları yazılı olarak etkin biçimde iletişim kurma kapasitenizi 

test eder. Bu bir bilgi testi değildir. Bilgi için: https://www.
admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/preparing-for-
bmat/

• PAT - Physics Aptitude Test (Fizik Yetenek Testi), Fizik ve 
Mühendislik bölümleri için: https://www2.physics.ox.ac.uk/
study-h...

• MAT- Mathematics Admissions Test (Matematik Kabul 
Sınavı): Matematik alanları için.

• LNAT- National Admissions Test forLaw (Ulusal Hukuk Başarı 
Testi), Hukuk Fakülteleri için -https://lnat.ac.uk/

• ENAT- English Literature Admissions Test (İngiliz Edebiyatı 
Kabul Sınavı) İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için.

• OLAT- Oriental Languages Aptitude Test (Doğu Dilleri 
Yetenek Testi): Doğu dilleri bölümleri için.

• Philosophy Test -(Felsefe Testi) Felsefe bölümü için.
• CAT- Classics Admissions Test (Klasik Kabul Testi)
• HAT-History Aptitude Test (Tarih Yetenek Testi) Tarih 

bölümleri için.
• TSA- Thinking Skills Assessment
• UCAT - University Clinical Aptitude Test (Üniversite Klinik 

Yetenek Testi) İngiltere’de Tıp ya da Diş Hekimlği bölümleri 
için, - https://www.ucatofficial.com/

 İngiltere'de okumak isteyen öğrenci adaylarının 
başvuracağı vize türü: TIER 4 olarak adlandırılır. Bu vizeye 
başvurabilmek için B1 seviyesinde İngilizce & IELTS de 4-4.5 
puana sahip olmak, Garantör/sponsor belgesi, anne/baba ya 
da öğrencinin banka hesabında vizeden 1 ay önce yatırılmış  
9.500/11.000£ para bulunmalıdır. Bankadan alınacak belgede 
paranın 1 aydır hesapta olduğu yazmalıdır. Banka yazısında okul 
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ücreti de bulunmalı. (Okul ücreti +11.000 gibi.)

 İngiliz elçilikleri vize için mülakat yapar. Vize alan 
öğrencinin 30 gün içinde İngiltere ye gitmesi gerekir. İngiltere’ye 
gittikten 10 gün içinde de oturma izni alınmalıdır.

 İngiltere'de öğrenciler için konaklama ortalama aylık 
600-1800£,  yeme-İçme: yıllık 9.000-15.000£ arasındadır. Okul 
ücretleri ise 12.000£ dan başlar

4.2. İngiltere'deki Başlıca Üniversiteler

4.2.1. Cambridge Üniversitesi

 Birleşik Krallık’a bağlı Cambridge kentinde bulunan ve 
1209 yılına kurulan üniversite, dünyanın en eski 4. üniversitesidir. 
Oxford Üniversitesi’nden ayrılan akademisyenler tarafından 
kurulmuştur. Üniversitenin kütüphanesinde 15 milyon kitap 
bulunur. Aynı zamanda üniversitenin yayınevi olan Cambridge 
UniversityPress, dünyanın en eski yayınevidir. QS dünya 
üniversiteleri sıralamasına göre dünyada 7. sıradadır. Yaklaşık 
3000’i uluslararası olmak üzere 20.000’e yakın öğrencisi 
bulunmaktadır. 31 fakülteye (collage) sahiptir. Daha fazla bilgi 
için https://www.cam.ac.uk/

 Nasıl başvurulur?

 Cambridge ve Oxford gibi saygın üniversitelere başvuru, 
diğer İngiliz üniversiteleriyle benzerdir. Başvuru tarihi ve 

kontenjan olarak farklılıklar söz konusudur. Cambridge ve 
Oxford’da her sene yalnızca 3500 kişiye kabul verilir. Bu nedenle 
rekabet çok çetindir. *UCAS üzerinden online başvurunuzu en 
geç 15 Ekim’e kadar gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca başvurduğunuz 
bölümün özel şartları olabileceğini unutmayın.

 Başvuru için gereken evraklar:

• A Level diploması
• IELTS veya TOEFL ile İngilizce dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 

(IELTS en az 7.0, TOEFL IBT en az 110).
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
• UCAS başvurusu
• Eğitim geçmişi
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

4.2.2. Oxford Üniversitesi

 Kurulduğu tarih net bilinmemekle birlikte 1096 yılında 
burada eğitim verildiği ve bu nedenle burası dünyanın en eski 
ikinci üniversitesi olarak bilinmektedir. 38 fakültesi (collage) 
bulunan üniversitede 120 ülkeden 16.000’e yakın öğrenci eğitim 
görmektedir. QS dünya üniversiteleri sıralamasına göre dünyada 
7. sırada, THE’ya göre ise Avrupa’da ilk sıradadır. Oxford genellikle 
mühendislik bölümleri için tercih edilir. Daha fazla bilgi için https://
www.ox.ac.uk/ 
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Başvuru için gereken evraklar:
• A Level diploması
• IELTS veya TOEFL ile İngilizce dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 

(IELTS en az 7.0, TOEFL IBT en az 110).
• Motivasyon mektubu
• UCAS başvurusu
• Referans mektubu
• Eğitim geçmişi
• Katıldığınız -varsa- seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 

uluslararası&ulusal projeler vb. 
• 
4.2.3. St Andrews Üniversitesi

 1410-1413 yılları arasında kurulmasıyla birlikte 
İskoçya’nın en eski üniversitesi olma unvanını kazanmıştır. 
Aynı zamanda İngilizce konuşulan ülkelerdeki, Oxford ve 
Cambridge’den sonra, üçüncü en eski üniversitedir. Dünyada ilk 
50 üniversite arasında yer alır. TeachingExcellence Framework 
kuruluşu tarafından üniversiteye "örnek" eğitimi için altın 
madalya verilmiştir. 8 bine yakın öğrenci mevcudunun yarıya 
yakınını 145’den fazla ülkeden uluslararası öğrenciler oluşturur. 
4 akademik fakültede ve 18 bölümde eğitim vermektedir. Daha 
fazla bilgi için https://www.st-andrews.ac.uk/

 Başvuru için gereken evraklar:

• IELTS veya TOEFL ile İngilizce dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 8.0, TOEFL IBT en az 110).

• A Level diploması
• Referans mektubu

• Eğitim geçmişi
• UCAS başvurusu
• Motivasyon mektubu
• Güncel özgeçmiş
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

4.2.4. London School of Economics (LSE)

 1895 yılında kurulan üniversite 137 ünlü devlet adamı 
yetiştirmiştir. TheGuardian’a göre “siyasete dünyadaki diğer tüm 
üniversitelerden daha çok etki yapan okul"dur. 40 lisans, 140’dan 
fazla yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Sosyal 
bilimler alanında dünyanın en iyi 2. üniversitesi, genel anlamda 
ise dünyanın en iyi 11. üniversitesi seçilmiştir. Öğrencilerin 
2/3’ünü 160’dan fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden 
oluşturur. 25 fakülte ve 23 araştırma merkezinden oluşur. Daha 
fazla bilgi için https://www.lse.ac.uk/ 

 Başvuru için gereken evraklar:

• IELTS veya TOEFL ile İngilizce dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 8.0, TOEFL IBT en az 110).

• A Level diploması
• 2 adet akademik referans mektubu
• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler
• Motivasyon mektubu
• UCAS başvurusu
• LSE EntranceExam” sınav sonucu

791790

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r

https://www.st-andrews.ac.uk/
https://www.lse.ac.uk/


• Güncel özgeçmiş
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

4.2.5. Imperial College London

 1907 yılında kurulan üniversite, QS dünya üniversiteleri 
sıralamasına göre dünyada 8. sıradadır. 20.000’e yakın öğrenciye 
eğitim vermektedir. Londra ve çevresinde 9 adet kampüse 
sahiptir. Daha fazla bilgi için https://www.imperial.ac.uk/

Başvuru için gereken evraklar:

• IELTS veya TOEFL ile İngilizce dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 8.0, TOEFL IBT en az 110).

• A Level diploması
• 2 adet akademik referans mektubu
• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler
• Motivasyon mektubu
• UCAS başvurusu
• Güncel özgeçmiş
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

 Not: İngiltere'deki üniversiteler hakkında bilgi almak için 
arama motorunu (UCL - London's Global University)  (https://
www.ucl.ac.uk/) kullanabilirsiniz.

4.3. Sosyal Yaşam & Harcamalar

 İngiltere, Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biridir. 
Önemini yüksek refah seviyesi sunmasının yanı sıra eğitime verdiği 
önemden almaktadır. Oxford ve Cambridge gibi dünyanın en eski 
ve en başarılı üniversitelerine sahip olan İngiltere’de okumak 
ise her öğrencinin hayalidir. Fakat bu hayali gerçekleştirmek 
için iki temel kriteri karşılamanız gerekmektedir. Bunlardan ilki 
başarılı bir akademik özgeçmiş, diğeri ise maddi yeterliliktir. 
Nitekim İngiltere, sunduğu yüksek refah seviyesine karşın sahip 
olduğu yüksek kur ile de yabancı öğrenciler için pahalı bir tercih 
olmaktadır. Çünkü konaklama için ayırmanız gereken tutar bile 
aylık en az 500 pounddan (£) başlayarak (öğrenci yurdu) yukarı 
doğru çıkmaktadır. Yıllık ortalama konaklama gideri 6.000-
15.000£ arasında değişmektedir. Yeme içme gibi diğer giderler 
ise görece daha uygun olsa da İngiltere’deki kur farkı yabancı 
öğrenciler için başlı başına bir zorluktur.

 Bir başka konu ise okul fiyatlarıdır. İngiltere’de üniversite 
eğitimi yıllık 10.000£’dan başlar ve 32.000£’a kadar çıkar. Fakat 
burada öğrenci olmak hem yabancı dil gelişimi hem de mesleki 
kariyer anlamında büyük bir artı olmaktadır.

 İngiltere’ye öğrenci olarak gelmek için üç tip vize vardır. 
Bunlardan ilki Tier 4 denilen Genel Öğrenci Vizesidir. Bu vize lisans, 
yüksek lisans ve doktora programları için verilmektedir. Bu vizeye 
sahip olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri haftada 
20 saat part time çalışma hakkına sahiptir. Tatil dönemlerinde 
ise bu 20 saatlik çalışma izni 40 saate kadar çıkabilmekte olup 
saatlik çalışma ücreti 7-10£ arasında değişmektedir. Eğer 
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çalışma iznine sahipseniz size “Çalışma İzni Numarası” verilir. 
Öğrencilerin çalışma hakları, vergi kesintileri ve sosyal hakları bu 
numara üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerle belirlenmektedir. 
Haftada 100£’dan fazla kazanıyorsanız, kazancınızın %11’ini 
NationalInsurance vergisine ödemek zorundasınız.

 Diğer bir vize türü ise Ziyaretçi Öğrenci Vizesi olup 6 
aylık ve 11 aylık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel olarak 
dil eğitimi kursları için verilir. Bu vize türüne sahip öğrencilerin 
çalışma izinleri yoktur.

 İngiltere için öğrenci vizesine başvurmak için gerekli 
evraklar ise şöyledir:

• Vize Başvuru Formu
• Pasaport
• Okuldan kabul mektubu
• Ailesinin veya kendisinin maddi durum belgeleri
• İngilizce eğitimi alındığına dair belgeler
• Askerlik durumu belgesi
• Öğrenciler için İngilizce tercümeli öğrenci belgesi
• Öğrenci olmayanlar için son mezun olduğu okuldan diploma 

veya İngilizce tercümeli çıkış belgesi
• Evlilik cüzdanı fotokopisi (Evliler için)
• Tapu ve araç ruhsat fotokopisi
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Seyahat sağlık sigortası

4.4. Konaklama

 İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrenciler için en büyük 
gider konaklamadır. Üniversitelerin genellikle kendi yurtları 
vardır. Aynı zamanda öğrenciler için özel yurtlar da 1, 2, 3 ve 4 
kişilik konaklama imkanı sunmaktadır. Üniversitelerin kendi 
yurtlarında da özel yurtlarda da genellikle mutfak, çamaşırhane 
ve oturma alanları ortak kullanıma aittir. 2 ila 4 kişilik odaları 
bulunan özel bir yurdun fiyatı ortalama aylık 600£ civarında iken, 
fiyatı ortalama 1000£ civarında olan tek kişilik süit (odada banyo, 
tuvalet, oturma alanı ve mutfak) seçenekleri de bulunmaktadır. 
Öğrenci yurtlarında sosyalleşme imkânının daha fazla olacağı da 
göz önünde bulundurulmalıdır.

 Daire kiralama da bir seçenektir. Fakat diğer bütün 
ülkelerde olduğu gibi daire fiyatlarının ve şartlarının bölgeden 
bölgeye değişebileceğini unutmayın! Örneğin Londra’da bir 
evin aylık kirası ortalama 1000-2000£’dan başlamaktadır. 
Ayrıca İngiltere’de ev kiralarken genellikle bir kira bedeli kadar 
depozitoya ek olarak “counciltax” adı verilen ve kamusal alanların 
bakımı için kullanılan vergiyi de ödemelisiniz.

 İngiltere’deki öğrencilerin en çok tercih ettikleri 
konaklama çeşidinden bir diğeri ise “hostfamily” denen aile yanı 
konaklamadır. Bu tip bir konaklamada bir ailenin evinde bir odayı 
kiralamış olursunuz. En ucuz konaklama şekli olmasının yanı 
sıra dil gelişimi ve kültürel etkileşim konusunda da ciddi bir katkı 
sağlar.
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4.5. Yeme-İçme

 İngiltere’de orta sınıf bir restorantta bir öğün yemek 
ortalama 10£ civarındadır. Fastfoodrestaurantlarında ise fiyat 
yarı yarıyadır (~5£). Bir şişe su veya bir şişe kola 1£’dır.

 Market alışverişleri için ürünlerin çoğunlukla 1£’a satıldığı 
Poundland ve Aldi, Tesco, Lidl ve Asda gibi diğer ucuz marketler 
tercih edilmektedir. Buralardaki fiyatlar hakkında birkaç örnek 
vermek gerekirse: 1lt süt 1£, 1kg ekmek 2£, 1kg pirinç 1.5£, 
1kg tavuk 7£, 1kg kırmızı et 8£, 1 kg domates 2£, 1 kg patates 
1£ şeklindedir. Verilen fiyatların ortalama fiyatlar olduğunu ve 
bölgeden bölgeye değişebileceğini unutmayınız!

4.6. Faturalar

 Eğer bir daire kiralayacaksanız faturalar hakkında da bilgi 
sahibi olmalısınız. İngiltere’de elektrik, doğalgaz ve su faturaları 
aylık toplam £50-£100 civarında tutar. Cep telefonu faturası ise 
internet dahil aylık £15-£50 aralığında bir ücret yeterli olacaktır.  
Ayrıca evinize de internet bağlatmak isterseniz bunun için de 
aylık ortalama £20 ödersiniz. Fakat tüm bunlara ek olarak aylık 
ödeyeceğiniz £150 belediye vergisini de hesaba katmalısınız.

4.7. Ulaşım

 İngiltere’de ulaşım konusu, aynı ev kiralarında olduğu gibi 
İngiltere’nin neresinde yaşadığınızla oldukça ilintilidir. Örneğin 
Londra, dünyanın en eski ve en gelişmiş metro ağlarından birine 
sahiptir ve tek yön bilet için £5 ödeyerek ulaşım sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca Londra’daki karışık metro ağı için ilk zamanlarda yanınızda 
harita bulundurmanız yararlı olacaktır.  Metronun yanında 
kullanabileceğiniz ünlü iki kırmızı katlı otobüsler ve ikonik İngiliz 
taksileri de ulaşım için diğer seçenekler arasında yer alır. Taksi 
ücretleri kilometre başına £5-£8 arasındadır. Şehiriçi ulaşımda 
otobüs bileti fiyatları ise £2’dur. Ayrıca bisiklet kullanımı da 
İngiltere’de yaygındır. Özellikle küçük şehirlerde ulaşımınızı 
bisiklet ile sağlayabilirsiniz.

4.8. Sağlık Hizmetleri

 İngiliz sağlık sistemine NationalHealth Service –NHS- 
adı verilir. NHS sisteminin amacı tüm vatandaşların sağlık 
hizmetlerinden eşit yararlanmasıdır. Bu doğrultuda İngiltere’de 
bulunanların neredeyse tamamına ücretsiz sağlık hizmeti 
sağlanmaktadır. Yalnızca ambulans ücreti, göz ve diş hastalıkları 
için sabit ücretler mevcuttur. Bu hizmetten yararlanabilmek için, 
İngiltere’ye varışınızdan itibaren 1 hafta içerisinde polis ve doktor 
kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Devlet hastanelerindeki tüm 
sağlık hizmetleri altı aydan fazla İngiltere’de kalan/kalacak olan 
öğrenciler için ücretsizdir.

 İngiltere ile karşılıklı sağlık anlaşmaları olan ülkelerin 
vatandaşları (Türkiye bu ülkelere dahildir) İngiltere’de -acil 
durumlar dışında- devlet hastanesinde gidebilmek için önce 
mahallelerde bulunan aile hekimlerine/mahalle doktorlarına 
muayene olmalı. Buradaki doktorun sevki ile devlet hastanelerine 
gidilebilir. Özel hastaneler ücretlidir.

 İngiltere’de acil yardım numarası 999’dur.
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5. İspanya

 Resmî adıyla İspanya Krallığı, Avrupa'nın güneybatısında, 
İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda 
Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda 
Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık 
(Cebelitarık) ile komşudur. İspanya toprakları ayrıca Akdeniz'de 
Balear Adaları, Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adaları'nı ve Kuzey 
Afrika'da Ceuta ve Melilla adlı iki özerk şehri de kapsar. 505.992 
km2lik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci 
büyük ülkedir. 650 metrelik ortalama yüksekliği ile de İsviçre'den 
sonra Avrupa'daki ikinci yüksek ülkedir. İspanya parlamenter 
demokrasi şeklinde örgütlenmiş bir anayasal monarşi rejimi ile 
yönetilir. 1986'dan beri Avrupa Birliği'nin üyesidir. 

İspanya hakkında detaylı bilgi için: 
• https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/
historyandculture/geography/Paginas/index.aspx
• https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
• https://www.mfa.gov.tr/ispanya-siyasi-gorunumu.tr.mfa

5.1. Konaklama

 Ülke içinde bulunduğunuz yere göre konaklama 
seçeneklerinizin seçeneği artabilir. Ayrıca İspanya’da 
bulunduğunuz şehre göre konaklama fiyatlarının da değişeceğini 
unutmayınız.

 Aile Yanında Konaklama (Host)

 İspanya’da üniversiteyi kazanan bir kişi konaklama olarak 
İspanyalı bir ailenin yanında kalma seçeneğini tercih edebilir. 
İspanya genelinde öğrenciler için her biri size bir ömür boyu 
unutamayacağınız birçok hatıra bırakacak oldukça tatmin edici 
bir deneyim sunan birçok ev sahibi aile fırsatı mevcuttur.

 Yurt
 
 İspanya’daki birçok üniversite öğrencilerine kampüs içinde 
bulunan yurtlarında veya öğrenci konukevlerinde konaklama 
fırsatı sunmaktadır. Öğrenci konukevleri, gideceğiniz okula göre 
değişir, ancak göz önünde bulundurulması gereken bir şeydir. 
Yurtta kalmanın faydaları arasında üniversiteye devam eden diğer 
öğrencilerle tanışabilme, çok daha uygun fiyata yaşayabilme ve 
her zaman okulun yakınında olmanız sayılabilir. Yurt ve konukevi 
fiyatları aylık 360 ile 650€ arasında değişmektedir.

 Stüdyo Daireler 
 
 Uzun süreli konaklama otelleri olarak da bilinen stüdyo 
daire kiralama İspanya genelinde mevcuttur ve birçok öğrencinin 
özellikle ülkeye ilk girişlerinde tercih ettiği bir seçenektir. Pahalı 
olmasına rağmen, bu daireler, bir üniversite öğrencisinin ihtiyaç 
duyduğu her şeyi - yaşam alanından yatak odası alanına, mini 
mutfak, tesis içi çamaşır yıkama olanakları, kablo TV, telefon ve 
daha pek çok şeye - hepsi haftalık veya aylık olarak ödenebilecek 
tek bir fiyata sunar. Stüdyo daire kiralamaları 30 günden 12 aya 
kadar olan dönemler için mevcuttur.

799798

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r

Uy
gu

la
m

a 
İçe

riğ
i -

 D
iğ

er
 Ü

lke
le

r

https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/geography/Paginas/index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/geography/Paginas/index.aspx
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
https://www.mfa.gov.tr/ispanya-siyasi-gorunumu.tr.mfa


 Daireler

 Üniversiteye devam ederken kendi yerinizi kiralamayı 
tercih ederseniz, apartmanların yanı sıra şehir evleri de 
mevcuttur. Ancak, bu tür konutlara girmenin zor olabileceğini 
bilmek önemlidir. Kendi özel konutunuzu elde etmek istiyorsanız, 
kiralık evlerle ilgilenen bir acente ile görüşmeniz sizin 
yararınızadır. Kiralamaların çoğu özel mülk sahipleri tarafından 
gerçekleştiriliyor. Ancak Madrid gibi daha büyük şehirlerde bu 
daireler genellikle zaten dolu veya hızlı bir şekilde dolduruluyor. 
Temsilci, özellikle binlerce mil uzakta olduğunuzda, ihtiyaçlarınıza 
uygun bir şey bulma sürecini kolaylaştırabilir. Barselona veya 
Madrid'de daire arıyorsanız, Homelike ve Idealista gibi bu 
şehirlerde daire kiralama konusunda uzmanlaşmış web sitelerine 
bakmanız faydalı olacaktır. Birçok öğrenci bir oda arkadaşıyla 
yaşamaktan hoşlanır. Sadece yaşam maliyetini düşürmekle 
kalmaz, aynı zamanda yeni bir ülkede muhtemelen yalnız 
olduğunuzda insanların sosyalleşmesini sağlar. Eğer başka bir 
kişiyle bir daireyi paylaşmak sizin için sorun teşkil etmeyecekse 
İspanya'daki konaklamanız için oda arkadaşları en iyi seçim 
olabilir. Daire fiyatları yaklaşık 200 € 'dan başlar ve ayda 1.000 
€ 'nun üzerine çıkar. Farklı yaşam alanlarını karşılaştırmanıza 
yardımcı olan Uniplaces veya Resa gibi web sitelerini bulabilirsiniz. 
Harcamalarınızı azaltmanın bir yolu, bir daireyi diğer öğrencilerle 
paylaşmaktır.

 İspanya’da konaklama hakkında daha ayrıntılı bilgi 
almak için faydalı olabilecek linkler: 
• https://www.studying-in-spain.com/moving-to-spain/
accommodation-in-spain/

• https://www.mastersportal.com/articles/357/study-
in-spain-fees-and-living-costs.html#:~:text=Student%20
accommodation%20costs&text=Student%20residence%20
halls%20%E2%80%93%20prices%20range,you%20compare%20
different%20living%20places
• https://www.idealista.com/en/alquiler-viviendas/con-
pisos,estudios/
• h t t p s : // w w w . t h e h o m e l i k e . c o m / ? u t m _
s o u r c e = g o o g l e & u t m _ m e d i u m = c p c & o m _
s r c = a d w o r d s & o m _ m e d i u m = c p c & o m _
cmpgn=17369932464&om_grp=136988874173&om_
t r g = k w d - 3 5 4 1 0 9 2 7 0 2 9 1 & g c l i d = C j w K C A j w w o -
WBhAMEiwAV4dybUrt4vylJmLu-lJkNYHopJMWQ2tiwswpwaM
SjstL2Hm5B0aLyEX7kxoCJpIQAvD_BwE

5.2. Ulaşım

 İspanya'daki gezginler için seyahat planlama uygulamaları 
boldur. Popüler seçeneklerden birkaçı şunları içerir:

• Citymapper birçok İspanyol şehrinde mevcuttur. 
Uygulama Android, iOS ve tarayıcınızda kullanılabilir.
• Google Haritalar gezegendeki hemen hemen her ülkeyi 
kapsar ve İspanya da farklı değildir. İspanya'daki çoğu toplu 
taşıma ağı, rota bilgilerini Google Haritalar ile senkronize eder, 
bu nedenle anında bir gezi planlamak için idealdir.
• İspanya'nın ulusal demiryolu şirketi Renfe, gezginler için 
geniş bir uygulama koleksiyonuna sahiptir. En kullanışlı olanlar:
• Renfe Ticket: Renfe ile seyahat etmek için temel uygulama 
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olan Renfe Ticket, kullanıcıların seyahat planlarını aramasına, 
seyahat rezervasyonu yapmasına ve biletlerini telefonlarından 
kullanmasına olanak tanır. Renfe Bileti Android ve iOS için 
kullanılabilir.
• Cercanías: Asturias, Barselona, Bilbao, Cádiz, Madrid, 
Malaga, Murcia, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia ve 
Zaragoza'daki bölgesel tren yolcuları için özel bir uygulama. 
Cercanías'ın ağ haritaları, zaman çizelgeleri ve bilet alımları 
vardır. Uygulama, Android ve iOS için kullanılabilir.

 İspanya'daki Trenler

 Renfe, yılda 510 milyondan fazla yolcu taşıyan İspanya'nın 
ulusal demiryolu şirketidir. İspanya, dünyanın en büyük yüksek 
hızlı demiryolu ağlarından birine ev sahipliği yapıyor ve Çin'den 
sonra ikinci sırada. Yüksek hızlı demiryolu ağındaki trenler, 310 
km/s'ye kadar hızlarda seyahat eder; yalnızca İspanya'nın en 
kuzeydeki özerk toplulukları (Cantabria ve Bask Ülkesi gibi) ile 
Extremadura ve Murcia'nın yüksek hızlı bağlantıları yoktur.

 İspanya'da ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere 
bölgesel tren şirketleri bulunmaktadır:
• Euskotren Trena: Euskotren Trena, Bask Ülkesinde metro 
ağları ve banliyö demiryolu hatlarını işletmektedir.
• Ferrocarril de Sóller (FS): FS, Mallorca'da Palma ve Sóller'i 
birbirine bağlayan tek bir hat boyunca tarihi ahşap trenler işletir.
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): 
FGC, Barselona'da ve çevresinde banliyö demiryolu, bazı dağ 
demiryolları ve dört füniküler işletmektedir.

 Renfe bölgesel ağları ve bireysel rotaları 
markalaştırdığından, İspanya'daki farklı trenler arasında ayrım 
yapmak yeni gelenler için kafa karıştırıcıdır. Genel olarak, 
İspanya'da üç tür tren hizmeti vardır:

• Larga Distancia (uzun mesafe): Bu hizmetler, AVE gibi 
yüksek hızlı hizmetleri veya kısmen yüksek hızlı rotaları kullanan 
şehirlerarası hizmetleri (örn. Alvia, Altaria, Intercity) içerir.
• Media Distancia (orta mesafe): Bu düzeydeki hizmetler, 
kentsel alanlar arasında seyahat eder ancak en hızlı ikinci 
seçenektir.
• Yerel hizmetler: Bu hizmetlere Bölgesel Ekspres trenler 
dahildir. Yerel hizmetler genellikle her istasyonda durur.

 İspanya'da tren biletleri

 Yerel rotalar için bazı istisnalar dışında İspanya'daki birçok 
tren için koltuk rezervasyonu zorunludur. Renfe ile ücret sınıfları 
aşağıdaki gibidir:

• Básico (temel): Koltuk seçimi, evcil hayvanlar, değişiklik 
ve iptaller gibi ekstralar için ek ücretler içeren standart bilet.
• Elige (seç ve karıştır): Kaçırılan trenler, değişiklikler ve 
iptaller için indirimli standart veya konfor bileti. Básico biletinden 
daha düşük bir ücret karşılığında koltuk seçimi, evcil hayvanlar, 
içecekler ve ekstra koltuklar.
• Premium (premium): Ücretsiz koltuk seçimi, bilet sahibi 
değişikliği, değişiklik ve iptaller, kaçırılan trenler, evcil hayvanlar 
ve içecekler ile konfor bileti. Ekstra koltuklarda %30 indirim.
• İspanyol trenlerinin genellikle iki sınıfı vardır: standart 
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(ikinci sınıf) ve konfor (birinci sınıf). Yüksek hızlı hatlarda, konfor 
yolcuları sıcak bir yemek alır ve kalkış istasyonundaki Sala Club 
dinlenme salonlarına erişim sağlar.
• Renfe genellikle bilet rezervasyonlarını kalkıştan 90 gün 
(AVE trenleri için) veya 60 gün (diğerleri için) önce açar. Ancak bu 
her zaman böyle değildir; bazı trenler yalnızca bir ay kadar kısa 
bir süre ile kullanılabilir.
• Biletler doğrudan Renfe web sitesinde mevcuttur. 
İngilizce, Fransızca ve İspanya'nın çeşitli bölgesel dillerinde bilet 
rezervasyonu yapmak mümkündür.

 İspanya'da tren tarifeleri ve haritalar
 
• Renfe, ağı için tam olarak indirilebilir bir zaman çizelgesi 
sunmaz, ancak aranabilir bir çevrimiçi zaman çizelgesi vardır. 
Ayrıca, orta mesafeli rotaların yanı sıra uzun mesafeli yüksek 
hızlı hizmetler için ulusal ağ haritaları da bulunmaktadır.
• Katalonya'nın FGC'sinden ve Mallorca'nın FS'sinden 
zaman çizelgesi ve ağ haritaları da mevcuttur. Euskotren, 
indirilebilir zaman çizelgeleri ve haritalar da sağlar.
• Diğer Avrupa ülkeleri gibi, İspanya'daki demiryolu altyapısı 
da tren hizmetlerinden ayrıdır. Renfe trenlerin çoğunu işletirken, 
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) raylara ve 
2.000'den fazla tren istasyonuna bakıyor.
• ADIF, web sitesinde, canlı kalkışlar, istasyon içi hizmetler, 
mağazalar, yemek mekanları ve ileri toplu taşıma bağlantıları 
dahil olmak üzere İspanyol tren istasyonları hakkında kapsamlı 
bilgiler sağlar. Daha büyük tren istasyonlarında genellikle ücretli 
tuvaletler, bagaj muhafazası ve bilet masaları bulunur. İspanyol 
tren istasyonlarında paket servisi olan restoran seçeneklerinin 

aksine kafe ve restoranlar bulunur.

 İspanya'da otobüs biletleri

 İspanya'da otobüsle toplu taşıma yerel olarak yapılır, bu 
da otobüs ücretlerinin şehirden şehre değiştiği anlamına gelir. 
Genel olarak, bazı şehirler (Barselona gibi) bir bilet için 2 € 'dan 
fazla ücret alsa da tek bir bilet yaklaşık 1,40 ila 1,60 € arasındadır.
İspanya'daki bazı toplu taşıma şirketleri, belirli sayıda seyahat 
(örneğin 10 seyahat bileti) veya bir süre (örneğin 24 saatlik bilet) 
için özel biletler sunar. Birçok operatör, kâğıt biletler yerine, 
abonelik veya özel bilet yükleyebileceğiniz temassız seyahat 
kartları da sunar. İspanya'da ne yazık ki ulusal seyahat kartı yok; 
şehriniz veya bölgeniz için nelerin mevcut olduğunu görmek için 
yerel operatörünüze danışın.

 İspanya'da taksiler ve araç paylaşım hizmetleri

 İspanya'daki her şehrin kendi şirketleri vardır, bu 
nedenle Madrid'de (ön kapının çapraz kırmızı bir şerit olduğu) 
ve Barselona'da (taksi düzeninin siyah ve sarının cesur bir 
kombinasyonu olduğu) taksilerin tamamen farklı göründüğünü 
fark edebilirsiniz.

 Taksiler tüm İspanyol şehirlerinde yaygın olarak bulunur. 
Büyük ulaşım merkezlerinde taksi durakları mevcuttur; başka 
bir yerde, caddeden aşağı bir taksi işaretlemek kolaydır. Nakit 
ödeme en kolayıdır, ancak Madrid gibi bazı şehirler tüm taksilerin 
kredi kartlarını da kabul etmesini sağlar. Ücretler şehre ve taksi 
şirketine göre değişir; genel olarak, temel ücret (inicio de servicio) 
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yaklaşık 2-3 € ve kilometre başına ücretler (precio por kilometro) 
kilometre başına 1-2 € civarındadır.

 Çoğu İspanyol şehrinde bir uygulama ile taksi çağırmak da 
mümkündür. İspanya'da daha yaygın olan taksi uygulamalarından 
bazıları şunlardır:

• Cabify
• FREE NOW
• TaxiClick

 İspanya'da diğer toplu taşıma yöntemleri

 Bazı İspanyol adalarına seyahat etmek istiyorsanız, 
bunu yapmanın harika bir yolu feribottur. İspanya'da anakara 
İspanya'dan Balear Adaları, Kanarya Adaları, Ceuta, Melilla ve 
daha fazlasına giden rotaları olan birkaç özel feribot şirketi 
faaliyet göstermektedir. İspanya'nın Fransa, Fas ve Birleşik 
Krallık dahil olmak üzere diğer ülkelerle birçok feribot bağlantısı 
vardır. Bu şekilde seyahat etmek uçmaktan çok daha uzun 
sürse de (Barselona'dan Mallorca'ya 5-8 saatlik bir yolculuktur), 
paradan tasarruf etmenin ve seyahatinizi daha sürdürülebilir 
hale getirmenin bir yoludur.

 Etrafta dolaşmanın bir başka sürdürülebilir (ve eğlenceli!) 
yolu da bisiklettir. Daha da kolaylaştırmak için, bazı şehirlerde 
bisiklet paylaşım planları vardır. Örneğin, Madrid'deki BiciMAD 
(İspanyolca), elektrikli bisikleti ilk saat için 2 € ve daha sonra 
4 € karşılığında kiralamanıza izin verir. Barselona'daki Bicing 
(İspanyolca), şehri keşfetmek için hem standart bisikletler hem 

de elektrikli bisikletler sunuyor ve ilk yarım saat için sadece 
0,35–0,55 €'ya mal oluyor.

 İspanya'da toplu taşıma indirimleri

 Renfe, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli gruplar 
için indirimli bilet fiyatları sunmaktadır:

• 14-25 yaş arası gençler: Gençler, 50€'ya +Renfe Joven 
50 Card satın alabilirler; bu kart, şehirlerarası ve yüksek hızlı 
servislerde %30–50, orta mesafe yolculuklarda %25 arasında 
değişen indirimler sunar. Daha önceden rezervasyon yaptırdıkça 
daha yüksek indirim seviyeleri mümkündür. +Renfe Joven 50 
Kartı bir yıl geçerlidir.

 İspanya'daki kentsel toplu taşıma şirketlerinin de belirli 
gruplar için çok sayıda indirimli bileti veya aboneliği var. Bunlar 
genellikle küçük çocuklar, genç yetişkinler, yaşlılar, geniş aileler 
ve engelliler için indirimleri içerir. İspanya'da düzenlemeler ve 
indirimler şehirden şehre değişir, bu nedenle yerel toplu taşıma 
yetkilinize danışın.

 İspanya'da toplu taşıma ne kadar engelliler için 
erişilebilir?

 Bunun önemli bir istisnası, İspanya'nın en eski metro ağı 
olan Madrid Metrosu'dur. Burada, istasyonda erişilebilirlik söz 
konusu olduğunda eski hatlardan üçü (Hat 1, 2 ve 4) özellikle 
zayıftır; ağın daha yeni bölümlerine tamamen erişilebilir.
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 İspanyol tren istasyonlarında erişilebilirlik, istasyonun 
büyüklüğüne göre değişir. Bazı tren istasyonları son yıllarda 
büyük bir tadilattan geçmiştir ve sonuç olarak tüm platformlarda 
tamamen erişilebilir durumdadır. Daha az merkezi alanlardaki 
eski istasyonlar, engelli yolcular için eski tesislere sahip olabilir; 
bazı platformlara erişilemeyebilir. Renfe'nin Atendo hizmeti 
ayrıca sınırlı hareket kabiliyetine sahip olanlar için istasyon içi 
rehberlik ve yardım.

 İspanya'da toplu taşıma şikayetinde bulunmak

 Renfe, tren seyahatiyle ilgili daha yaygın sorunları ele 
almak için kullanabileceğiniz bir çevrimiçi iletişim formuna 
sahiptir. Tren gecikmelerinin Renfe'den tazminat almaya uygun 
olduğu bazı koşullar vardır. İspanya'nın ulusal tren ağı (Renfe) 
genellikle şehirden şehre gitmenin en iyi yoludur. Yerel halk bize 
İspanya'nın ulusal tren ağı Renfe'nin hızlı, güvenilir ve uygun 
fiyatlı olduğunu söylüyor. Yüksek hızlı, düzenli ve banliyö tren 
hatları dahil olmak üzere çeşitli seçenekler sunar.

• Renfe'nin yüksek hızlı treni AVE (Alta Velocidad) olarak 
adlandırılır ve büyük şehirler arasında çalışır. AVE'yi Barselona'dan 
Madrid'e götürürseniz, 311 mili sadece 2 saat 40 dakikada kat 
edebilirsiniz- ve sadece 50 €'ya mal olacak.
• Biletlerinizi önceden ayırttığınızdan emin olun, özellikle 
rezervasyon gerekebilecek AVE trenleri için.

 ALSA, İspanya'nın en büyük otobüs şirketidir ve mükemmel 
hizmetiyle ünlüdür. ALSA, Madrid, Barselona, Bilbao, Valensiya 
ve Leon gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülkenin her bölgesindeki 

küçük kasabalar arasında çalışır. Barselona'dan Madrid'e bir 
yolculuk sizi kesintisiz yaklaşık 8 saat sürecek ve yaklaşık 24 € 
tutacaktır.

 Yerel ipucu: İspanya'nın ana otoyollarındaki dinlenme 
durakları iyidir. Taze sıkılmış portakal suyu, espresso ve salon 
koltuklarını düşünün.

 Birçok büyük şehirde harika metro sistemleri var

 Madrid, Barselona, Seville ve Valensiya gibi çoğu büyük 
şehirde metro var. İspanya'da metro biletleri ve geçiş kartları, 
şehir içi otobüslerden banliyö trenlerine kadar her tür toplu 
taşımada seyahat etmenizi sağlar. İspanyol metroları temizliği 
ve güvenilirliği ile bilinir. Suç çok nadir olmakla birlikte, yerel halk 
her zaman çevrenizden haberdar olmanız ve özellikle Madrid 
Metrosu'nu kullanırken yankesici aramanız gerektiğini söylüyor.

 İşte bazı tipik metro ücretleri:

• Madrid: Çoğu hat için yolculuk başına 2,00 € veya bir 
bonometro için 18,30 € (Metro ağındaki herhangi bir istasyonda 
10 yolculuk için geçerlidir).
• Barselona: Bir bölgede tek bir yolculuk için 2,20 € veya bir 
bonometro için 10,20 €.
• Valensiya: Bir bölgede tek bir yolculuk için 1,50 € veya bir 
bonometro için 7,60 €.

 Yerel ipucu: Bir süreliğine büyük şehirlerden birinde 
kalıyorsanız, yeniden doldurulabilir bir metro kartı almaya değer.
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Daha ayrıntılı bilgi için: https://www.viahero.com/travel-to-
spain/spain-transportation

5.3. İspanya Üniversiteleri

 İspanya eğitim konusunda önde gelen ülkelerden olmakla 
birlikte Times HigherEducation World UniversityRanking 2019 
Listesine girmiş 38 adet üniversitesi bulunmaktadır.
 
5.3.1. Pompeu Fabra University

 Sosyal Bilimler (SocialSciences) alanlarında dünya 
genelinde 83. , Sanat ve Beşeri Bilimler (ArtsandHumanities) 
alanlarında dünya genelinde 208. , Tıp ve Hayat Bilimleri 
(Life SciencesandMedicine) alanlarında dünya genelinde 
342 , Mühendislik ve Teknoloji (EngineeringandTechnology) 
Bölümlerinde de dünya genelinde 386. Sırada olan üniversite 
lisans bölümleri yanı sıra lisansüstü eğitimler vermektedir ve 15 
bin öğrencisi, 1500 öğretim üyesi bulunan üniversite Barcelona 
şehrinde yer almaktadır. 

 Avrupa ve Uluslararası Eğilim
 
 Dünya üzerinde 300’den fazla üniversite ile işbirliği 
bulunan üniversite uluslararası katılımcıların da katıldığı birçok 
proje ve faaliyet göstermektedir. 

 Çok Dillilik

 UPF çok dilli bir üniversite olması yanında Katalanca, 

İspanyolca ve İngilizce üniversitenin resmi dilleridir.
 Uluslararası Öğrenciye Verilen Destekler

 Üniversitenin Hareketlilik ve Karşılama Ofisi diğer 
yabancı üniversite ve ülkelerden gelen öğrencilere akademik, 
pratik ve yasal sorunlar üzerinde yardım sağlamaktadır. 
Üniversite yurtları, Katalanca ve İspanyolca dil eğitim kursları, 
dil programları (Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Çince, 
Japonca.. ) ve mübadele programları gibi bir çok destek ofis 
tarafından verilmektedir.

 Ücretler

 Yabancı öğrenciler için lisans programları yıllık AB 
vatandaşlarına 1000-2000 € , AB vatandaşı olmayanlara 6000-
12000 € dolaylarındadır. Ortalama aylık konaklama ve diğer 
giderler 400-800 € dolaylarındadır.

 Başvuru

 Başvurular üniversitenin belirlediği tarihlerde 
PompeuFabraUniversity sitesinde yayınladığı genelge ve başvuru 
formu üzerinden yapılmaktadır. 

5.3.2. Autonomous University of Barcelona (UAB)

 87 Lisans, 315 Yüksek Lisans ve 68 PhD programı bulunan 
üniversite , İspanyanın Barcelona kentinde bulunmaktadır.  Dünya 
en iyi üniversiteler sıralamasında 182. Sırada olan üniversite 
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eğitimini genel olarak İngilizce vermektedir. Bünyesinde 50.000 
öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve çalışan bulunan üniversite 
ülkenin en iyi üniversitelerinden biridir.

 Uluslararası Öğrenciler İçin

 Bölgenin dili genel olarak Katalanca ve İspanyolcadır. 
Öğrencilerin konaklaması için üniversite içerisinde evler 
bulunmaktadır. Öğrenciler kayıt için preinscripcio.postgrau@
uab.es adresine kayıt maili atmaları gerekmekte ve işlemlerini 
bu şekilde ilerletmelidirler.

 Ücretler

 Ücretler yıllık olarak 1500-3000 € bandında olup Avrupa 
Birliği vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarına ücretlendirmede 
fark çıkabilmektedir.

 Üniversite hakkında daha kapsamlı bilgiye ulaşmak için 
web sitesi olan Autonomous University of Barcelona (https://
www.uab.cat/en/) sitesini ziyaret ediniz.

5.3.3. University of Barcelona

 1450 yılında kurulduğu kabul edilen üniversite bir kamu 
üniversitesidir. 19 (biyoloji, kimya, eğitim, hukuk, güzel sanatlar, 
matematik, tıp, coğrafya, fizik, tarih, hemşirelik okulu) fakülte 
ve 4 kampüsü bulunmakta ve yaklaşık 90 bin öğrenci öğrenim 
görmektedir. Üniversite Barselona kentinde bulunmaktadır.

 Sosyal Bilimler ve Yönetim (SocialsSciencesand 
Management) bölümlerinde dünya genelinde 142. Bilim ve 
Beşeri Bilimler (SciencesandHumanities) bölümlerinde dünya 
genelinde 154. ve dünya genelinde en iyi 250 üniversite arasında 
yer almaktadır.

 Uluslarası öğrenciler için gerekli açıklamalar University of 
Barcelona International Students(https://www.ub.edu/web/ub/
en/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_estrangers/
admissions_estrangers.html) linkinde yer almaktadır.
Üniversite öğrencilerine Katalanca,İspanyolca ve İngilizce dersler 
vermektedir ayrıca yabancı öğrenciler için İspanyolca kursları da 
bulunmaktadır.

 Ücretler

 Avrupa Birliği vatandaşlarına yıllıık 2800-3600 € , diğer 
ülke vatandaşlarına yıllık 4000-6000€ dolaylarında bölüme 
ve alınacak krediye göre değişiklik göstermektedir. University 
Of Barcelona Fees (https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/
oferta_formativa/master_universitari/matricula/matricula.
html)  linkinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

5.3.4. University of Navarra

 İspanya’nın Pamplona şehrinde bulunan üniversite 1952 
yılında kurulmuştur. Üniversitenin altı kampüsü (Pamplona, 
San Sebastián, Madrid, Barselona, Münih ve New York Şehri) 
14 fakülte, 2 üniversite okulu, 17 enstitü, mezunu olmak üzere 
35 resmi derece , 13 çift derece ve 38'den fazla yüksek lisans 
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programı sunmaktadır. Üniversitenin 12 bine yakın ( 1700-1800 
uluslararası) öğrencisi bulunmaktadır. Dünya genelinde en iyi 
300 üniversiteden biri arasındadır.

 Üniversite uluslararası öğrencilere konaklama, burs, 
sağlık gibi birçok servis sunmaktadır ve bu servisler Navarra 
International Services(https://www.unav.edu/web/estudios/
programa-internacional/alumnos-internacionales) linkinde 
bulunmaktadır.

 Ücretler

 Üniversite ücretleri yıllık 8000-12.000€ dolaylarında 
bölüm bazında değişiklik göstermektedir ve fiyatlar üzerinde 
belirli şartlarla 4 farklı indirim uygulanmaktadır. Bu şartlara 
(https://www.unav.edu/en/web/admision-y-ayudas/cuanto-
cuesta-estudiar-universidad/matricula-y-descuentos) adresinden 
ulaşabilirsiniz.

 Kayıt

 Kayıt Adresinden (https://www.unav.edu/en/web/instituto-
de-lengua-y-cultura-espanolas/estudios/solicitud-de-admision)  
kayıt için gerekli evrakları görebilir ve sitenin en altında bulunan 
linkten başvurunuza başlayabilirsiniz

5.3.5. Autonomous University of Madrid

 İspanya’nın Madrid Şehrinde bulunan 
AutonomousUniversity of Madrid 1968 yılında bir 

kamu üniversitesi olarak kurulmuştur. Üniversite 59 
bölüm ve 8 araştırma enstitüsüne sahiptir (felsefe, 
hukuk,iibf,fen,tıp,psikoloji,mühendislik,öğretmenlik fakülteleri..) 
ve dünya genelinde ilk 350 üniversite arasında yer almaktadır.

 Üniversite’nin İspanyolca ve İngilizce bölümleri 
ve uluslararası öğrencilere destek verecek bir servisleri 
bulunmaktadır.

 Ücretler

 Şehirde yaşamanın ortalama aylık bedeli 700-1000€ 
dolaylarındadır. 2020-2021 yılı için lisans dersleri için kredi 
başına fiyat 120€, yüksek lisans için ise 190€’dur. Almanız 
gereken dönemlik 30 ve yıllık 60 kredi vardır.

 Kayıt

 Üniversiteye online veya direk kayıt mektubu 
göndererek başvurmanız mümkündür. İki başvuru türü için 
de http://www.uam.es/UAM/Application/1242695485092.
htm?language=en&nodepath=Application adresine gitmeniz 
gereklidir. Gerekli bilgi ve belgelere bu link üzerinden ulaşmanız 
mümkündür.
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6. İtalya

 Resmî olarak İtalya Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, büyük 
ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke. Akdeniz'in 
en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır. 
Yüzölçümü 301.340 km2 olan ülkenin kuzeyde Alpler bölgesinde 
Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'yla kara sınırı vardır. 
Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da 
İtalya'nın yarımadadaki toprakları içine sıkışmış anklav (bir başka 
ülkeyle tümüyle kuşatılmış) ülkelerdir. İtalya'nın ayrıca biri İsviçre 
(Campione), diğeriyse Tunus (Lampedusa) tarafından kara ve 
deniz sınırlarıyla kuşatılmış iki eksklavı bulunur. Nüfusu yaklaşık 
60 milyon olan İtalya, Avrupa Birliği'nin en kalabalık üçüncü 
ülkesidir.

 İtalya, 2021 yılı itibarıyla dünyanın 8. (nominal) veya 
13. (SAGP) büyük ekonomisine sahiptir. G7, Avrupa Birliği, 
Euro Bölgesi ve OECD'nin kurucu üyesi olan ülke, dünyanın en 
sanayileşmiş ülkelerinden biridir. Dünya ticareti ve ihracatında 
lider ülkelerdendir. 2021 İnsani Gelişme Endeksi'ne sahip, ileri 
seviye gelişmiş bir ülkedir. Ülke, yaratıcı ve yenilikçi işletmeleri, 
büyük ve rekabetçi tarım sektörü (dünyanın en büyük şarap 
üretimine sahip) ve etkili, yüksek kaliteli otomobil, makine, gıda, 
tasarım ve moda endüstrisi ile tanınmaktadır. İtalya dünyanın 
altıncı en büyük imalat ülkesidir.

Daha fazla bilgi için:

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya#Ekonomi

6.1. İtalya'nın Başlıca Üniversiteleri

6.1.1. Milano Teknik Üniversitesi (Politecnico Di Milano)

 1863 yılında kurulan üniversite, İtalya’nın en iyi teknik 
üniversitesidir. Avrupa’da yüksek bir prestije sahip olan üniversite 
dünyadaki üniversiteler arasında, mimarlık alanında dünyada 7. 
sırada, mühendislik bölümlerinde ise 20. sıradadır. 40.000’den 
fazla öğrenciye sahip olan üniversitede 100’den fazla ülkeden 
6000’in üzerinde uluslararası öğrenciye eğitim vermektedir. 
Daha fazla bilgi için https://www.polimi.it/en/

 Başvuru için gerekli evraklar:

• Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de İtalyanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler 
noter onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem de İtalyanca 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• IELTS veya TOEFL ile İtalyanca dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 5.0, TOEFL IBT en az 80 veya B2 seviyesi 
belgelenmeli).
 – İngilizce eğitim veren bölümler için TOEFL IBT:80 ya da 

IELTS: 6.0 veya daha önce okuduğunuz üniversitede/lisede 
%100 İngilizce eğitim aldığınızı gösteren belge)

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
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• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 
projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir.) 

6.1.2. Bologna Üniversitesi

 Bologna Üniversitesi dünyanın en eski 
üniversitelerindendir. Günümüzde halen faal olan üniversite, 
23 fakülte ve 200’den fazla bölümde 80 bine yakın öğrencisi 
ile eğitim hayatına devam etmektedir. “Üniversite” kavramını 
dünyaya kazandıran kurum “alma mater” (besleyici anne) 
unvanına sahiptir. Tıp eğitimi alanında oldukça rağbet göre 
kurumun eğitim dili İtalyanca ve İngilizcedir. Nikolas Kopernik, 
Galileo Galilei, Giorgio Armanı ve Enzo Ferrari gibi ünlü isimlerin 
mezun oldukları üniversite olan Bologna, THE’a göre dünyanın 
en iyi 168.  üniversitesidir. Daha fazla bilgi için https://www.unibo.
it/en/homepage

 Başvuru için gerekli evraklar:

• Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
 – Tıp için IMAT sınav skoru

• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 
belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de İtalyanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler 
noter onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem de İtalyanca 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• IELTS veya TOEFL ile İtalyanca dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 

(IELTS en az 5.0, TOEFL IBT en az 80 veya B2 seviyesi 
belgelenmeli).
 – İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi, TOEFL IBT:80 

ya da IELTS: 6.0 veya daha önce okuduğunuz üniversitede/
lisede %100 İngilizce eğitim aldığınızı gösteren belge)

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

6.1.3. Padova Üniversitesi

 Padova üniversitesi, İtalya’nın en eski ikinci üniversitesidir. 
60 bine yakın öğrencisi bulunan okul, 8 fakültede ve 32 bölümde 
eğitim vermektedir. THE ve QS’e göre dünyanın en iyi 250 
üniversitesi arasındadır. Daha çok psikoloji bölümünde rağbet 
görmektedir. Nitekim psikoloji alanında dünyanın 67.  en iyi 
üniversitesidir.  Daha fazla bilgi için https://www.unipd.it/en/

 Başvuru için gerekli evraklar:

• Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
 – Tıp için IMAT sınav skoru ve psikoloji için SAT sınav skoru

• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 
belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de İtalyanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.
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• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler 
noter onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem de İtalyanca 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• IELTS veya TOEFL ile İtalyanca dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 5.0, TOEFL IBT en az 80 veya B2 seviyesi 
belgelenmeli).
 – İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi, TOEFL IBT:80 

ya da IELTS: 6.0 veya daha önce okuduğunuz üniversitede/
lisede %100 İngilizce eğitim aldığınızı gösteren belge)

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir)

6.1.4. Milano Üniversitesi

 60 binden fazla öğrencisi ile dünyanın en büyük 
üniversitelerinden biri olan Milano Üniversitesi, 1924 yılında 
kurulmuştur. 9 fakülteye ve 13 kampüse sahiptir. QS ve THE’a 
göre dünyanın en iyi 350 üniversitesi arasındadır.   Daha fazla 
bilgi için https://www.unimi.it/en

 Başvuru için gerekli evraklar:

• Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
 – Tıp için IMAT sınav skoru

• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 
belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de İtalyanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler 
noter onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem de İtalyanca 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• IELTS veya TOEFL ile İtalyanca dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 5.0, TOEFL IBT en az 80 veya B2 seviyesi 
belgelenmeli).
 – İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi, TOEFL IBT:80 

ya da IELTS: 6.0 veya daha önce okuduğunuz üniversitede/
lisede %100 İngilizce eğitim aldığınızı gösteren belge)

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir.) 

6.1.5. Torino Teknik Üniversitesi (Politecnico Di Torino)

 Torino’da bulunan ve 1859 yılında kurulan üniversite 
sadece mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitim vermektedir. 
30 binden fazla öğrencisiyle 22 lisans ve 30 master programına 
sahiptir. THE’a göre dünyadaki üniversiteler arasında ilk 
200’de olan üniversite; QS verilerine göre ise mühendislik ve 
teknoloji alanlarında dünyanın en iyi 41. ve Avrupa’nın en iyi 10. 
üniversitesidir.  Daha fazla bilgi için https://www.polito.it/index.
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php?lang=en

 Başvuru için gerekli evraklar:
 
• Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
• Noter onaylı lise diploması, YKS sonuç belgesi ve yerleşme 

belgesi. Bu belgeler noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem de İtalyanca çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler 
noter onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem de İtalyanca 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

• IELTS veya TOEFL ile İtalyanca dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız 
(IELTS en az 5.0, TOEFL IBT en az 80 veya B2 seviyesi 
belgelenmeli).
 – İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi, TOEFL IBT:80 

ya da IELTS: 6.0 veya daha önce okuduğunuz üniversitede/
lisede %100 İngilizce eğitim aldığınızı gösteren belge)

• Güncel özgeçmiş
• Motivasyon mektubu
• Referans mektubu
• Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk 

projeleri, uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, 
ek puan getirir.)

7. Kanada

 Kanada'nın Coğrafyası

 Kuzey Amerika kıtasındaki en kuzeydeki ülke, başlangıçta 
Kanada Dominyonu olarak bilinen Kanada'dır. On il ve üç 
bölge, beş coğrafi bölgeye ayrılan Kanada'yı oluşturur: Atlantik 
bölgesi, Orta Kanada, Kanada Bozkırları, Batı ve Kuzey Kıyıları. 
Her bölgenin kendine özgü bir halkı ve kültürü vardır. Nova 
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Adası, Newfoundland ve 
Labrador ülkeleri Atlantik Okyanusu'nda bulunmaktadır.

 En önemli ekonomik kaynaklardan bazıları madencilik, 
çiftçilik, turizm ve balıkçılıktır. Ontario ve Quebec, orta Kanada'yı 
oluşturan iki ildir. Kanada'nın en kalabalık bölgesi burası. Kanada 
mallarının dörtte üçü Ontario ve Quebec'te üretiliyor. Manitoba, 
Saskatchewan ve Alberta eyaletleri Kanada Bozkırlarını oluşturur. 
Bu bölgenin çoğunluğu, özellikle tarım için bol ve büyük enerji 
kaynaklarına sahip, verimli ve düzdür.

 Rocky Dağları, Kanada bozkırlarının bittiği batı Alberta'da 
başlar. Rocky Dağları, Kanada'nın en çarpıcı turistik yerlerinden 
biridir ve kıtanın en yüksek zirvelerine ev sahipliği yapar. Batı 
Ontario'nun geniş, düzlükteki Kanada Bozkırı, Alberta ve Britanya 
Kolumbiyası eyaletlerini ayıran Rocky Sıradağları'na doğru devam 
ediyor. Yukon, Kuzeybatı Toprakları ve Nunavut, Kanada'nın üç 
kuzey bölgesini oluşturur. Kanada'nın kara kütlesinin üçte biri bu 
üç ana topraktan oluşur.
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 Kanada'nın Nüfusu

 Kanada'da 31 milyon insan yaşıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 250 kilometrelik sınırı içinde, nüfusun %80'den 
fazlası kasaba ve ilçelerde yaşıyor. Kanada'nın başkenti Ottawa, 
Ontario eyaletinde bulunur ve 1 milyona yakın bir nüfusa sahiptir. 
Kanada'nın en büyük üç şehri Vancouver, British Columbia, 
Montreal ve Toronto, Ontario'dur ve her biri 4,4 milyon nüfuslu 
(1,9 milyon nüfuslu).

 Kanada'nın Ekonomik Yapısı

 Kanada şu anda zengin ve yüksek teknolojili bir 
endüstriyel uygarlık olarak serbest piyasa ekonomik yapısına, 
üretim kalıplarına ve yüksek yaşam standartlarına sahiptir. 
Ormancılık, madencilik, doğal gaz yatakları, tarım ve balıkçılık 
doğal kaynaklarıdır. Telekomünikasyon, biyoteknoloji, havacılık 
teknolojileri ve ilaç alanlarında Kanada dünya lideridir. Hizmet 
sektörü ve bilgi teknolojisi, istihdam açıklarında bir artış yaşıyor.
Kanada'nın para birimi ondalıktır. En temel para birimi Kanada 
dolarıdır. Kağıt paranın en popüler mezhepleri, 50 ve 100 dolarlık 
banknotlarda kullanılan 5, 10 ve 20 ABD dolarıdır. Madeni 
paraların değerleri şu şekildedir: 1 cent, kuruş, 5 cent, nickel, 10 
cent, dime, 25 sent, çeyreklik, 1 dolar ve 2 dolar.

 Kanada'da Konuşulan Diller

 Resmi Diller Yasasına göre, Kanada iki dilli bir ulustur ve bu 
nedenle hem İngilizce hem de Fransızca olarak federal hükümet 
hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Kendisini "iki dilli" 

ilan eden tek eyalet New Brunswick'tir. Yerel halka her iki dilde de 
hizmetler sunulmaktadır. Ek olarak, Fransızca, Quebec'te resmi 
dil olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Belediye ve devlet hizmetleri 
Fransızca olarak sunulmaktadır. İngilizce, diğer eyaletlerde ve 
bölgelerde resmi dildir ve bu dilde yerel hizmetler verilmektedir.

 Kanada'da Okul Ücretleri

 Okul ücretleri okulların web sayfalarında yazmaktadır. 
Ortalama ücretler 20.000-30.000 Kanada Doları (CAD) 
civarındadır.

 Kanada'da Yaşam Giderleri

• Konaklama ve iki öğün yemek: 900-1000 CAD
• Market alışverişi aylık: 50-100 CAD
• Ulaşım: Öğrenci ikame belgesi olanlar Presto Card ile aylık 
sınırsız otobüs/metro: 150 CAD
• Dışarda yemek yemenin maliyeti:10-15 CAD
• Kahve: 2-3 CAD

 Çalışma İmkanı

 Çalışma izni alabilen öğrenciler saati 13-14 CAD ücret 
kazanabilirler.
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7.1. Konaklama ve Vize

 Kanada'da Kira ve Konut Maliyetleri

 Kanada'da birden fazla konaklama seçeneği mevcuttur 
ve bunların ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak seçilmelidir. 
Kanada'da ortalama aylık yaşam maliyeti bir yerden diğerine 
büyük ölçüde değişebilir ve kampüste yaşamak, eğitimin ilk 
yılında daha iyi bir seçenek olabilir. Ancak, kampüs dışında ortak 
bir şekilde yaşamanın yerini ve fizibilitesini öğrendikten sonra, 
kampüs içi konaklamadan çok daha ucuza gelecektir. Normal bir 
hayat yaşamaya ve abartılı harcamaları kısmaya hazır olmanız 
koşuluyla, ortak bir düzenleme, tüm harcamalarınız dahil olmak 
üzere ortalama olarak ayda 1000 CAD'e mal olacaktır. Kampüs içi 
konaklama genellikle 4000-8000 CAD civarındadır. Ancak şehir 
merkezinin dışında ortak bir düzenlemeye sahip olmak, mali 
durumunuzu yönetmenize ve Kanada'daki ortalama giderleri 
azaltmanıza yardımcı olacaktır.

 Kiralama maliyetleri, Toronto ve Vancouver gibi büyük 
Kanadalı öğrenci şehirlerinde en yüksektir ve mütevazı öğrenci 
konaklaması için kira 1.000 CAD – 1.500 $ aralığındadır. Temel 
kira fiyatlarının yanı sıra, Kanada'da eğitim gören öğrencilerin gaz, 
ısıtma, elektrik vb. gibi gerekli hizmetleri de ödemeleri gerekir. 
Bu hizmetlerin ortalama maliyeti ayda yaklaşık 90 CAD'dir. 
Kanada'da okumak isteyen öğrenciler, daireleri paylaşarak veya 
üniversite konaklama başvurusunda bulunarak konaklama 
masraflarından tasarruf edebilirler.

 İster şehirli ister doğa aşığı olun, Kanada'nın bütçe 

dostu eğlencesi, Kanada'yı yurtdışında okuyan öğrenciler için 
mükemmel bir seçim haline getiriyor. Ayrıca, New York ve 
Londra gibi diğer büyük şehirlerle karşılaştırıldığında, Montreal 
ve Toronto gibi Kanada şehirleri çok daha uygun fiyatlı. Ortalama 
olarak, öğrenciler kiralamadan önce ayda 675-CAD 875 $ 
arasında bir harcama yapmayı beklemelidir. Bir şehirde eğitim 
almayı planlıyorsanız, bir öğrenci yurdunda konaklamak genellikle 
ek 550-CAD 600 dolara mal olur. Konu öğrenci izni üzerinde 
çalışmak olduğunda Kanada'nın belirli kuralları ve düzenlemeleri 
olduğunu unutmayın. Bu nedenle, öğrenciler eğitimlerini finanse 
etmek için bir iş bulmaya güvenmemelidir.

 Öğrenim Ücretleri ve Burslar
 
 Kanada'daki öğrenim ücretleri kuruma ve eyalete 
göre değişir, ancak maliyeti dünyadaki diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında genellikle daha uygundur. Öğrenim ücretleri 
üniversiteler tarafından belirlenir ve uluslararası veya yerli bir 
öğrenci olup olmadığınız ve hangi seviyede eğitim gördüğünüz 
gibi çeşitli faktörlerden oluşur. Bir Kanada üniversitesinde eğitim 
almanın yıllık maliyeti, lisans öğrencileri için yaklaşık 12.000 
CAD'den başlar. Bununla birlikte, Kanada, diğer Anglofon ülkeler, 
İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri 
ile karşılaştırıldığında yabancı öğrenciler için en düşük öğrenim 
oranlarını sunmaktadır. Bu nedenle Kanada, İngilizce konuşulan 
bir ülkede eğitim almak isteyen ancak bunu bir bütçeyle yapması 
gereken uluslararası öğrenciler için harika bir seçenektir.

 Hala para konusunda endişeleriniz varsa, eğitim maliyeti 
eyaletler arasında önemli ölçüde değiştiğinden, Kanada'da 
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nerede eğitim alacağınızı stratejik olarak planlayabilirsiniz. 
Örneğin, eğitim almak için en ucuz il olan Manitoba, en pahalı 
Britanya Kolombiyası'nın yarısı kadardır.

 Öğrenci Vizeleri ve İzinleri

 Yabancı uyrukluysanız, yani Kanada vatandaşı veya 
daimi ikametgahı değilseniz, Kanada'ya resmi olarak giriş 
yapmadan önce eğitim izni almanız gerekecektir. Çalışma izinleri, 
uluslararası öğrencilerin Belirlenmiş Öğrenim Kurumlarında (DLI) 
eğitim görmelerine olanak tanır. Başvurmadan önce, gerekli 
tüm belgelere sahip olduğunuzdan emin olun. Genel olarak, bir 
çalışma izni, eğitiminizin tüm süresi boyunca ve ayrıca bireylerin 
bir izin uzatması hazırlamasına veya Kanada'dan ayrılmasına izin 
veren fazladan 90 gün için geçerli olacaktır.

 Ülkenizdeki Kanada büyükelçiliği veya konsolosluğu, 
neyin gerekli olduğu konusunda en güncel bilgilere sahip 
olmalıdır. Kabul edildiğiniz üniversite, öğrenim izni almaya çalışan 
uluslararası öğrencilere de rehberlik etmelidir. Tüm belgeler 
İngilizce olmalıdır. Aksi takdirde, yeminli bir tercüman tarafından 
tercüme edilmeleri gerekecektir. Öğrenim izni için beklenen işlem 
süresi, menşe ülkenize bağlı olarak değişebileceğinden, öğrenim 
iznine önceden başvurmanız önerilir. 

 Daha fazla bilgi için: 
 
https://www.educations.com/study-guides/north-america/study-
in-canada/student-housing-15580#:~:text=On%20average%2C%20
students%20should%20expect,working%20on%20a%20student%20permit

7.2. Sağlık Hizmetleri

 2020'de, ön tahminler, aile türüne bağlı olarak, kamu sağlık 
sigortası için ortalama ödemenin, altı yaygın Kanada aile türü için 
4.190 ile 14.474 $ arasında değiştiğini göstermektedir. En düşük 
gelire sahip Kanadalı ailelerin yüzde 10'u 2020'de kamu sağlık 
sigortası için ortalama 471 dolar ödeyecek. Ortalama 65.522 
dolar gelir elde eden Kanadalı ailelerin yüzde 10'u kamu sağlık 
sigortası için ortalama 6.627 dolar ödeyecek, ve Kanada'da gelir 
elde edenlerin ilk yüzde 10'u arasında yer alan aileler 39.731 
dolar ödeyecek.

7.3. Ulaşım

 Hava

 Kanada'nın büyüklüğü nedeniyle, insanlar genellikle büyük 
şehirler arasında uçakla seyahat eder. Tüm büyük şehirlerde, 
birçok yerden düzenli olarak tarifeli uçuşlar yapılan havaalanları 
vardır. Küçük kasabalar veya kırsal alanlar gibi bazı yerlerde ana 
havaalanı yoktur. Havaalanı olmayan bir yere seyahat ediyorsanız 
yapmanız gerekenler:

• en yakın ana havaalanına uçmak
• son durağınıza bir araba kiralayın veya bir tren veya 
otobüse binin

 Kanada'da uçmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

• Kanada'daki federal, eyalet veya bölgesel hükümet 
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tarafından verilen fotoğraflı kimlik belgesi veya
• yabancı pasaport

 Demiryolu

 Kanada'nın demiryolu ağı ülke genelinde çalışır. 
Kanada'daki trenler güvenli ve konforludur. Tren biletlerini 
önceden satın almak genellikle daha ucuzdur. Via Rail Canada'dan 
veya şahsen bir tren istasyonuna giderek daha fazla bilgi edinebilir 
ve bilet satın alabilirsiniz.

 Otobüs

 Uzun bir mesafe kat etmeniz gerekiyorsa, otobüsle 
seyahat çok uzun olabilir. Ancak otobüsü seçerseniz, aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere birçok avantaj vardır:

• şehirler arası seyahat etmenin en ucuz yolu
• araba kullanmıyorsanız daha küçük kasabalara gitmenin 
tek yolu
• çoğu otobüste klima ve tuvalet bulunur

 En büyük otobüs güzergahı ağı, Greyhound adlı bir şirket 
ve ortakları tarafından işletilmektedir. Yerel otogarınızı arayarak 
veya ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilir ve otobüs bileti 
satın alabilirsiniz.

 Feribot

 Kanada'nın British Columbia ve Atlantik bölgesi gibi kıyı 

bölgelerinde, feribotlar seyahat etmenin yaygın bir yoludur. Birçok 
feribot hem yolcu hem de araç taşır. Bölgenizde güzergahlar 
işleten feribot şirketlerinden daha fazla bilgi edinebilir ve bilet 
satın alabilirsiniz.

 Toplu Taşıma

 Kanada'daki tüm şehirler ve çoğu büyük kasaba, 
aşağıdakiler gibi bir veya daha fazla seyahat yolu olan bir toplu 
taşıma sistemine sahiptir:

• otobüs
• tren
• metro
• hafif raylı trenler
• tramvaylar (tramvaylar)

 Toplu taşıma kullanmayı planlıyorsanız, nerede 
yaşayacağınıza karar vermeden önce seçeneklerinizi araştırın. 
Otobüs, Kanada'daki en yaygın şehir içi ulaşım şeklidir. Bazı 
şehirlerde başka toplu taşıma modları vardır. Çoğu durumda, 
bir ulaşım modundan diğerine kolayca geçiş yapabilirsiniz. Toplu 
taşımayı kullanmak için bir bilet veya transit geçiş kartı satın 
almalısınız. Transit geçişler size belirli bir süre boyunca (bir ay 
veya daha fazla) sınırsız toplu taşıma kullanma hakkı verir. Toplu 
taşıma araçlarını sık sık kullanmayı planlıyorsanız, genellikle çok 
sayıda bilet almaktan daha ucuzdur.

 Çoğu şehirde biletleri şu adresten satın alabilirsiniz:
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• marketler
• ana toplu taşıma istasyonları
• otobüs şoföründen (tam tutarı vermeniz gerekir)

 Şehrinizde veya kasabanızda toplu taşıma hakkında daha 
fazla bilgiyi şu şekilde bulabilirsiniz:

• toplu taşıma bilgi hattını aramak
• şehir yönetiminizin web sitesini ziyaret etmek
• bir ana toplu taşıma istasyonunda bir bilgi kioskunu 
ziyaret etmek

 Toplu taşıma genellikle fiziksel engelli insanlara yardımcı 
olacak özelliklere sahiptir. Birçok şehir ve kasabada, özellikle 
hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere yönelik hizmetler bulunmaktadır.

 Taksi

 Tüm şehir ve kasabalarda taksi hizmeti sunan bir veya 
daha fazla şirket vardır. Taksiler oldukça pahalıdır, o kadar 
çok insan onları sadece başka seçeneği olmadığında kullanır. 
Yolculuğunuzun ne kadara mal olacağını bilmek istiyorsanız, 
yolculuk başlamadan önce sürücüye sorun.

 Taksi ücretleri şunları içerir:

• kilometre ve ücretlere dayalı olarak seyahatinizin 
maliyetini hesaplamak için sayaçlar tarafından kullanılan oranları 
belirleyin
• bu oranlar sabittir ve pazarlık yapılamaz

• seyahatinizin sonunda sayaçta gösterilen tutarı ödersiniz
• sürücü için isteğe bağlı ipuçları, özellikle çok sayıda 
çantada size yardımcı oluyorlarsa

 Taksi şoförleri, belediye tarafından ehliyetli olduklarını 
gösteren resmi bir kimlik kartına sahiptir. Kartı taksinin kontrol 
panelinde bulabilirsiniz.

 Taksiye binmenin iki yolu vardır:

1. Sizi alması için bir taksi çağırın:

Taksi şirketlerinin telefon numaralarını bulma:
• internette
• telefon rehberinde
• şehir yönetiminizin ulaşım departmanı ile iletişime 
geçerek

Taksi operatörüne şunu söylemek:
• adınız
• teslim alma adresi
• hedef adres

2. Şu şekilde bir taksiye binin:

• taksi durağına gitmek
• kaldırımda durup yanından geçen boş bir taksiye el 
sallayarak sokakta bir taksiyi “çağırmak”
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 Yürüyüş ve Bisiklet

 Yürümek ve bisiklete binmek, Kanada şehirlerini ve 
kasabalarını dolaşmanın sağlıklı ve ucuz yollarıdır. Genellikle şu 
adresten bisiklet yollarının bir haritasını alabilirsiniz:

• yerel bisiklet mağazaları
• şehir yönetiminiz
• web sitesi
• bilgi kioskları

7.4. Kanada’nın Başlıca Üniversiteleri

7.4.1. Unıversıty Of Toronto

 Toronto Üniversitesi, Kanada’da bulunan kamu araştırma 
üniversitesidir. Toronto Üniversitesi ya da ilk adıyla King'sCollege 
1827 yılında açılmıştır, Kanada'nın ilk üniversitesidir. Dünya 
çapında eğitim ve araştırma konusunda iz bırakan köklü bir 
üniversitedir. Toronto Üniversitesi toplamda 80.000 civarı öğrenci 
nüfusuna sahip olup, yaklaşık 25.000’i uluslararası öğrencidir.  
Dünyaca ünlü Toronto Üniversitesi mezunları arasında dört 
başbakan ve altı Nobel ödüllü bilim insanı  bulunur. Kanada'nın 
önde gelen öğrenme, keşif ve bilgi oluşturma kurumudur. Buluş 
ve inovasyon odaklı dünyanın en iyi araştırma imkanlarına 
sahip üniversitelerinden birisidir. 168 ülke ve bölgeden gelen 
öğrencilerle öğrenci nüfusunun yaklaşık% 21'i uluslararasıdır. 
Toronto Üniversitesi, Toronto, Kanada'daki en iyi devlet 
üniversitelerinden biridir. QS Global Dünya Üniversite Sıralaması 

2021'de 25. sırada yer almaktadır.

 İngilizce dil yeterliliği :
 
 IELTS için minimum puan : 6.5

 TOEFL için (İnternet tabanlı Sınav):
• Minimum Gereksinim: Yazmada toplam 100 + 22 puan
• İsteğe Bağlı Aralık: Yazmada 89-99 +22 toplam puan

 Aşağıdaki ülke / bölgelerden herhangi birinde İngilizce 
(en az dört yıl) eğitim aldıysanız muafiyete hak kazanabilirsiniz: 
Anguilla, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Barbados, 
Belize, Bermuda, Botsvana, Britanya Virjin Adaları, Kamerun, 
Cayman Adaları, Dominika, Falkland Adaları, Fiji, Gambiya, Gana, 
Cebelitarık, Grenada, Guam, Guyana, İrlanda, Jamaika, Kenya, 
Lesotho, Liberya, Malawi, Malta, Mauritius, Montserrat, Namibya, 
Yeni Zelanda, Nijerya, Papua Yeni Gine, St. Helena, St. Kitts ve 
Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, İskoçya, Seyşeller, 
Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, Güney Afrika, eSwatini 
(Swaziland), Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos 
Adaları, Uganda, Birleşik Krallık (İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler), 
Amerika Birleşik Devletleri, Vanuatu, Zambiya ve Zimbabve.

 Burs İmkanları

 Üniversitede, farklı çalışma seviyelerinde olağanüstü 
başarıyı tanıyan kapsamlı burs programlarına sahiptir. Üniversite, 
kolejleri, fakülteleri ve bölümleri, her yıl yaklaşık 23 milyon 
dolar ve yaklaşık 5.800 kurs içi, yaklaşık 5.000 kişiye giriş bursu 
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vermektedir.

 Uluslararası öğrenciler için burs seçenekleri

- Ontario Bursu
- Dr. SinnathuraiVijayakumar Bursu
- İran Öğrenci Bursu
- Killam Amerikan Uluslararası Değişim Fonu (ABD üniversiteleri 
arasında değişim programlarına katılan lisans öğrencilerine 
verilmektedir.)
- Sürdürülebilirlik İnovasyon Ödülü
- Arthur ve SoniaLabatt Bursları
- Patricia ve Peter Shannon Wilson UofTLibraires'da Lisans 
Araştırma Ödülü
- AbroadSafety Bursu
- Keşif Lisans Bursu
- Toronto Üniversitesi Kadın Derneği Bursu
- David ParryMemorial Burs Fonu
- JovitaNagy Bursu

 Üniversite, burs olanakları ve kayıt bilgileri hakkında 
detaylı bilgi alabilmek için üniversitenin resmi web sitesine 
ulaşmak için https://www.utoronto.ca/

7.4.2. The University Of British Columbia

 British Columbia Üniversitesi, Vancouver ve Kelowna'da 
kampüsleri olan Kanada'da yer alan devlet araştırma 
üniversitesi. 1908 yılında kurulan, Britanya Kolumbiyası'nın 

en eski üniversitesidir. Toplamda 63.000 civarı öğrencisi 
bulunmaktadır. 162 farklı ülkeden 14,450 uluslararası öğrenci 
University of British Columbia’da eğitim hayatını sürdürmektedir. 
Sürekli olarak dünyanın en iyi 20 devlet üniversitesi arasında 
yer alan ve son zamanlarda Kuzey Amerika'nın en uluslararası 
üniversitesi olarak tanınan küresel bir öğretim, öğrenme ve 
araştırma merkezidir. British Columbia Üniversitesi, Vancouver, 
Kanada'daki en iyi devlet üniversitelerinden biridir. QS Global 
Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 45. sırada yer almaktadır. 
Dünya’da sıralama listesine giren bu üniversitede başlıca lisans 
programları şöyledir:

- Ticaret
- Ekonomi
- Uluslararası Ekonomi
- Yönetim
- Çevre Mühendisliği
- Jeofizik
- Filozofi, Politika ve Ekonomi
- Bilgisayar Bilimi
- İnşaat, Bilgisayar, Kimya Mühendisliği
- Biyofizik
- Psikoloji
- Uluslararası İlişkiler
- Veri Bilimi

 Kabul için İngilizce Yeterliliği:

• IELTS : en az 6.5
• CAEL : en az 70
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• CEL : en az 600
• TOEFL: En az 
 Genel:         90
 Okuma:       22
 Dinleme:     22
 Yazma:       21
 Konuşma:  21

 Üniversitenin resmi web sitesine ve detaylı bilgiye 
ulaşmak için https://www.ubc.ca/

7.4.3. McGill University

 1821 yılında kurulan McGill Üniversitesi, Kanada'nın 
Montreal şehrinde bulunan ve Kanada'nın en eski üniversitesi 
olan bir devlet üniversitesidir. Mcgill Üniversitesinde ortalama 
öğrenci sayısı 40.000 civarında olup 150 farklı ülkeden gelen 
uluslararası öğrenci sayısı bu sayının %24’ü civarındadır. 
Üniversitenin bulunduğu şehir olan Montreal ayrıca ,dünyanın en 
öğrenci dostu şehirlerinin bir sıralaması olan QS En İyi Öğrenci 
Şehirleri 2017’de birinci oldu . Hem güvenli hem de uygun fiyatlı 
Montreal, sanat ve farklı kültürlerle doludur. McGill Üniversitesi, 
Kanada'nın Montreal kentindeki en iyi devlet üniversitelerinden 
biridir. QS Global Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 31. 
sırada yer almaktadır. Üniversitenin, Burslar ve Öğrenci Yardımı 
Ofisi tarafından uluslararası öğrencilere burs imkanları da 
sunulmaktadır. Öğrenim ödeme ertelemeleri, kampüs içi iş 
fırsatları, acil krediler, mali yardım programları gibi çeşitli burs 
destekleri bulunmaktadır.

McGillÜniversitesinde ;

- Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi
- Sanat Fakültesi
- Devam Eden Çalışmalar Okulu
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Yüksek Lisans ve Doktora Sonrası Çalışmalar
- Hukuk Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Müzik Okulu
- Bilim Fakültesi bulunmaktadır. 

 Üniversitenin resmi web sitesinden detaylı bilgiye 
ulaşmak için https://www.mcgill.ca/
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8. Malezya

 Ülke doğu ve batı olarak iki kara parçasından oluşmaktadır. 
Malzeya 13 eyaletten oluşan, parlamenter bir monarşi ile 
yönetilen federal bir devlettir.

 Malezya, Güneydoğu Asya'da bir ülkedir. Federal anayasal 
monarşi, Güney Çin Denizi tarafından iki bölgeye, Yarımada 
Malezya ve Borneo'nun Doğu Malezya'sına ayrılan on üç eyalet 
ve üç federal bölgeden oluşur. Malezya Yarımadası, Tayland ile 
kara ve deniz sınırını ve Singapur, Vietnam ve Endonezya ile 
deniz sınırlarını paylaşıyor. Doğu Malezya, Brunei ve Endonezya 
ile kara ve deniz sınırlarını ve Filipinler ve Vietnam ile deniz sınırını 
paylaşıyor. Ülke, siyaseti üzerinde önemli bir etkisi olan çok ırklı 
ve çok kültürlüdür. Nüfusun yaklaşık yarısı etnik olarak Malay, 
azınlıklar Çinli, Hintliler ve yerli halklardan oluşuyor. Ülkenin 
resmi dili, Malay dilinin standart bir biçimi olan Malezyaca'dır. 
Ülkede İngilizce aktif ikinci dildir. Ekonomi, geleneksel olarak 
doğal kaynaklar tarafından beslenmiştir ancak bilim, turizm, 
ticaret ve medikal turizm sektörlerinde gelişmektedir. Malezya, 
yeni sanayileşmiş bir pazar ekonomisine sahiptir ve Güneydoğu 
Asya'da üçüncü, dünyanın en büyük 33'üncü en büyüğüdür.

Daha fazla bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Malezya

8.1. Konaklama

 Kampüste

 Çoğu Malezya üniversitesi, uluslararası öğrenciler için bir 

tür yönetilen, kampüs içi konaklama sağlayacaktır. Malezya'daki 
kampüs içi konaklama, doğası gereği, 'kampüste' yaşamanın tipik 
olarak doğrudan bir yurtta yaşamayı ifade ettiği ABD ve İngiltere 
gibi ülkelere göre daha fazla farklılık gösterir. Malezya'da, kampüs 
içi konaklama, her biri farklı tesislere ve kiralama oranlarına 
sahip olan bir öğrenci yurdu veya öğrenci yurdu şeklinde 
olabilir. Uluslararası öğrencileri kabul eden tüm üniversitelerin, 
işleri size kalacak yer bulmanıza ve Malezyalı öğrenci hayatına 
yerleşmenize yardımcı olmak olan uluslararası bir kabul ofisleri 
vardır, bu yüzden sundukları kaynaklardan yararlanmaktan 
korkmayın.

 Yurtlar

 Yurtların sunulduğu yerlerde, sizi kampüs hayatının 
tam merkezine yerleştirdikleri için uluslararası öğrenciler için 
popüler bir seçenektir. Bazı salonlar kampüsten birkaç dakikalık 
yürüme mesafesindedir ancak nadiren bundan daha uzaktır. 
İkamet anlaşmaları yere ve kuruma göre değişiklik gösterir: 
örneğin, bazı üniversiteler öğrencilere günde yaklaşık 10 MYR 
- 20 MYR (3 ABD Doları - 6 ABD Doları) arasında bir yemek 
planı satın alma seçeneği sunarken, diğerlerinde yalnızca kendi 
yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz seçenekler vardır. Çok genel 
olarak, öğrencilerin sömestr başına 600 MYR-3000 MYR (184-
US$920 US$) arasında ödeme yapmaları olasıdır, tek kişilik yatak 
odası ise ayda 100 MYR-500 MYR (30-US$150 US$) civarında 
olacaktır. Örneğin, Universiti Putra Malaysia International 
Residential College'da bir paylaşımlı oda ücreti aylık 540 MYR-
600 MYR (166 - 184 ABD Doları) arasındayken, iki katı ücret 270 
MYR - 300 MYR (83 ABD Doları - 92 ABD Doları) arasındadır.
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 Yurtta kalma seçeneği olan öğrencilerin, Malezya'ya 
gelmeden çok önce veya ideal olarak teklifinizi alır almaz 
seçeneklerini araştırmaları gerekecektir. Bir yurtta yer için 
başvurmanız ve talebinizi belirlenen son tarihe uygun olarak 
doğrudan ev sahibinize iletmeniz gerekecektir. Öğrenciler, 
ev sahiplerinin web sitesinde bu ayrıntıları takip etmeli ve 
onaylamalıdır.

 Pansiyonlar

 Öğrenci yurtları, Malezya'da en çok sunulan öğrenci 
konutu türleridir. Çeşitli ortak tesisler ve yaşam alanları ile bir 
öğrenci yurdunda yaşamak, ortak bir kolej evinde veya hatta 
bir yurtta yaşamaya benzer. Öğrenciler odaları paylaşabilir veya 
ortak bir alanda özel odalara sahip olabilir.

 Örneğin, Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nin (SARAWAK) 
öğrenci yurdu, öğrencilere öncelikli olarak uluslararası ve bölgesel 
konumdaki öğrencilere gitmek üzere 420 yer sunmaktadır. 
Haftalık 90 MYR - 222,50 MYR (28 ABD Doları - 68 ABD 
Doları) arasında değişen, depozito masrafları hariç olmak üzere 
dört oda seçeneği mevcuttur. Kira sömestr başına ödenir ve 
öğrencilerin yer ayırtmak için üniversiteye bir rezervasyon formu 
göndermeleri gerekir. Odalar, her biri Wi-Fi, banyo ve tuvalet 
ile yıl katında ve ortak bir yaşam alanı ile donatılmış, pansiyon 
bloklarına ayrılmıştır. Her blokta 24 saat görevli güvenlik 
görevlileri bulunmaktadır.

Kampüs Dışı

 Malezya'da okurken hem yerel hem de uluslararası 
öğrencilerin kampüs dışı konutlarda yaşaması yaygındır. Bir tür 
öğrenci topluluğu olarak düşünülen öğrenci konut alanlarının 
çoğu, kuruma kısa bir mesafede bulunur ve tipik olarak üç-dört 
yatak odası, bir yaşam alanı ve ortak tesisler içeren paylaşımlı 
evler, apartmanlar veya stüdyo daireler olabilir. Kampüs içi 
konaklamada olduğu gibi, öğrencilerin kampüs dışı konaklama 
için doğrudan ev sahibi üniversiteleri aracılığıyla başvurmaları 
gerekecektir.

 Kira aylık olarak ödenir ve genellikle kolaylıkları içermez. 
Örneğin, Monash Üniversitesi Malezya'daki Sunway Monash 
Residence, kampüse üç dakikalık yürüme mesafesinde bulunan 
22 katlı bir apartman bloğudur. Kompleks, yataklar, masalar, 
gardıroplar ve Wi-Fi ile donatılmış 2114 yatak odası sunan bir 
öğrenci topluluğu olarak işlev görecek şekilde tasarlanmıştır. 
Öğrenciler, her üç ayda bir ödenecek olan kira bedeli 3540 RYM 
(1087 ABD Doları) olan ortak tesislere sahip tek kişilik bir odada 
veya her üç ayda bir RYM 4960 (1522 ABD Doları) karşılığında 
ebeveyn banyolu tek kişilik bir odada yaşamayı seçebilirler.

 Yönetilen Daireler ve Stüdyo Daireler

 Tipik olarak, paylaşılan dairelerden veya bazı yurtlardan 
daha pahalı seçenekler, bu seçenekler öğrencilerin okurken daha 
bağımsız yaşamalarına olanak tanır. Bazı üniversiteler, kampüs 
içi ve kampüs dışı diğer konaklama seçeneklerine ek olarak bu 
tür konaklama seçeneklerini öğrencilere sunmaktadır. Örneğin, 
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Multimedya Üniversitesi (MMU), öğrencilere Ixora bölgesinde 
su ve elektrik faturaları dahil aylık 180 MYR-400 MYR (55 ABD 
Doları - 123 ABD Doları) arasında daire kiralama şansı sunar. 
Birimler dört-sekiz kişi arasında paylaşılır ve 24 saat güvenlik ve 
Wi-Fi ile döşenmiştir.

 Daha fazla bilgi için: https://www.hotcoursesabroad.
com/study-in-malaysia/student-accommodation/student-
accommodation-in-malaysia/

8.2. Ulaşım

 Otobüs

 Bir öğrenci olarak, o doları uzatmak, daha pahalı taksiler 
yerine metro trenleri ve otobüsler gibi toplu taşıma araçlarını 
kullanmak anlamına gelir. Halk otobüsleri sizi Malezya'da 
neredeyse her yere kolayca götürebilir.

 Buna ek olarak, çoğu Malezya üniversitesi, uluslararası 
öğrencilerin şehirdeki sıcak noktaları ziyaret etmeleri için kendi 
otobüslerini de kiralar - binmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kuala 
Lumpur'un şehir merkezindeki önemli noktalardan geçen bir 
otobüs hizmeti olan Go KL Şehir Otobüsü'nden tamamen ücretsiz 
yararlanın.

 Metro

 Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da metro kullanımı 

oldukça popüler bir ulaşım şeklidir. RapidKL ve KTM Commander, 
Kuala Lumpur'u sırasıyla tüm büyük banliyölere ve eyaletlere 
bağlar. Kuala Lumpur'un kendi içinde, KL Monoray şehir 
merkezinden geçiyor. Hatlar arası transferler ve istasyonlar 
arasında bağlantı sağlayan otobüsler de tüm şehri zahmetsizce 
gezmenize olanak sağlıyor.

 Biletlerinizi gişeden veya otomatlardan satın alın - 
madeni para ve banknot kabul ederler, ancak rahatınız için 
önce şarj edilebilir kartları kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. 
Commander Link, ana tren rayları için kullanılan şarj edilebilir bir 
karttır, MyRapid Touch 'n Go kartı ise Hafif Raylı Taşıma (LRT), 
Tuple Raylı Taşıma (MRT) ve Monoray için kullanılır.

 Daha fazla bilgi için tıklayın: https://educationmalaysia.
gov.my/transportation/

8.3. Malezya’nın Başlıca Üniversitesi

8.3.1. Universiti Of Malaya

 Malaya Üniversitesi Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde 
bulunan bir devlet araştırma üniversitesidir. İki uluslararası 
sıralama ajansına göre Malezya'nın en eski ve en üst düzey yüksek 
öğrenim kurumudur. Üniversite, Malezya'nın üç başbakanı bu 
okuldan mezun olmuştur.

 En son QS Dünya Üniversite Sıralamasında , Malaya 
Üniversitesi şu anda dünyada 59. sırada, Asya'da 9. sırada, 
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Güneydoğu Asya'da 3. sırada ve Malezya'daki en yüksek dereceli 
öğrenim kurumudur.

 Uluslararası öğrenciler için:

- İslami Çalışmalar
- Malezya Çalışmaları
- Kültürel
- Diş Hekimliği
- Mühendislik
- Hukuk
- Eczacılık
- Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi
- İşletme ve Muhasebe
- Ekonomi ve Yönetim
- Sanat ve Sosyal Bilimler
- Bilim gibi bölümler bulunmaktadır.

Ayrıca uluslararası öğrencilerin giriş koşulları ise:

 - Yüzde 80 ve üzeri ulusal lise sertifikası
- En az 3.00 Genel not ortalaması ile tanınmış kurumlardan 
diploma
 İngilizce dil gerekliliği :
- TOEFL puanı 500 (PBT), 173 (CBT) veya 60 (IBT) ve üstü
veya
-  IELTS - 5.0 - 6.5 ve üstü

 Universiti Malaya (UM), Malezya'nın Kuala Lumpur 
kentindeki en iyi devlet üniversitelerinden biridir. QS Global 

Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 59. sırada yer almaktadır.

Toplam öğrenci sayısı : 17.390
Uluslararası öğrenci sayısı : 3.179
Toplam öğretim üyesi sayısı : 2.485
Online başvuru yapmak için https://apply.um.edu.my/
Üniversitenin resmi web sitesine ulaşmak için https://www.
um.edu.my/index

8.3.2. Universiti Kebangsaan Malaysia

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 18 Mayıs 1970 
yılında kurulmuştur. Üniversitenin misyonu, öğrenilmiş, dinamik 
ve ahlaki bir toplumun gelişimine liderlik etmede toplumun ve 
zamanın önünde olmaktır. Bir devlet üniversitesi ve Malezya'daki 
tek Ulusal Üniversite olarak UKM, lisans ve lisansüstü düzeylerde 
çok sayıda program sunarak yerel ve uluslararası öğrencileri 
cezbetmektedir. UKM ayrıca, UniversityKebangsaanMalaysia'nın 
ülkedeki farklı ekolojik sistemlerin sürdürülebilirliği üzerine 
bilimsel ve sosyolojik araştırmalara adandığı beş “yaşayan 
laboratuvara” sahiptir.  2006 yılında UKM, yüksek kalitede birçok 
araştırma üretmedeki başarısına bağlı olarak Malezya'daki beş 
araştırma üniversitesinden biri olarak onaylandı.

 UKM çeşitli ödüller ve ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınmaktadır.

 Malezya'da 1998'de ISO 9000 akreditasyonunu alan ilk 
üniversitedir. 2008'de UKM, Yüksek Öğretim Bakanı tarafından 
kendi kendine akreditasyon statüsünü de almıştır. 
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 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malezya'nın 
Bangi kentindeki en iyi devlet üniversitelerinden biridir. QS Global 
Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 141. sırada yer almaktadır.

 Fakülteler:

- İslami İlimler Fakültesi
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
- Ekonomi ve İşletme Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Bilgi Bilimi ve Teknoloji Fakültesi
 - Mühendislik ve Yapılı Çevre Fakültesi
- Fen ve Teknoloji Fakültesi
- Diş Hekimliği
- Eczacılık Fakültesi
- Tıp Fakültesi

Toplam öğrenci sayısı : 17,555
Uluslararası öğrenciler : 3,051
Toplam öğretim üyesi : 2,906
Online başvuru yapmak için https://www.ukm.my/pkp/
application-form/
Üniversitenin resmi web sitesine ulaşmak için https://www.ukm.
my/pkp/en/

8.3.3. Universiti Putra Malaysia

 Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang şehrinde 
1971 yılında kurulmuş olan üniversite,  Malezya’nın en iyi kamu 
araştırma okullarındandır.   Serdang'daki Ziraat Fakültesi, Malaya 
Üniversitesi ve Ziraat Koleji'nin birleşmesiyle kuruldu. İlk üç 
kurucu fakülte Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi ve Veterinerlik 
ve Zootekni Fakültesi idi. UPM, tarım ve ilgili alanlara ilişkin 
üçüncü düzey araştırmalarını odaklamada geleneksel eğitim 
rolünü sürdürmektedir. UPM, 80'lerin başında bilim ve teknolojiyi 
çalışma alanlarına dahil ederek kapsamını genişletti. Okul şuanda 
kampüsü, spor tesisleri, kütüphanesi, kültür çeşitliliği ile de 
uluslararası öğrencilerin ilgi odağı halindedir.

 Universiti Putra Malaysia (UPM), Malezya, Seri 
Kembangan'daki en iyi devlet üniversitelerinden biridir. QS Global 
Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 132. sırada yer almaktadır.
Asya üniversiteleri arasında ise 28.sıradadır.

Toplam öğrenci sayısı : 16.415
Uluslararası öğrenci sayısı : 4.952
Toplam öğrenim elemanı : 2.214
Üniversitenin resmi web sitesine ulaşmak için https://upm.edu.
my/
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9. Polonya

 Polonya, Avrupa’nın “öğrenci ülkesi”dir. Diğer Avrupa 
ülkelerinden daha ucuz olması, kabul ve vize alımının daha kolay 
olması ve İngilizce eğitim veren kurumların çok olması gibi birçok 
nedenden ötürü uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği 
ülkelerin başında gelmektedir. Bir diğer sebep ise dünyanın 
en başarılı 1000 üniversitesi listesinde 23 üniversiteye sahip 
olmasıdır. 

 Polonya’da okul fiyatları ise dünyanın birçok ülkesine göre 
oldukça ucuzdur. Devlet üniversitelerinde yıllık $2000-$4000, 
özel üniversitelerde yıllık $1500-$7000 civarında harç ücreti 
ödersiniz. Bu ücretler mühendislik, eczacılık diş hekimliği ve tıp 
programlarında daha yüksektir. Ayrıca lisans eğitimi (tıp, eczacılık 
ve diş hekimliği hariç) Polonya’da 3 yıldır. 

 Ayrıca Polonya, Erasmus hareketliliklerinin ve öğrenci 
aktivitelerinin en fazla olduğu ülkelerin de başındadır. Bu sebeple 
Polonya’daki öğrenciler sosyal yaşam açısından da avantajlıdır.

 Polonya’ya öğrenci olarak gelmek için (3 aydan fazla ise) 
Ulusal Vizeye (D Tipi) sahip olmanız gerekmektedir. D tipi vizesine 
sahip uluslararası öğrenciler haftada 40 saate kadar yarı zamanlı 
çalışma iznine sahiptir. Saatlik ücret ise $3-$4 civarındadır. 
Fakat Polonya’da çalışabilmeniz için en az orta düzey Lehçeye 
sahip olmanız önerilir. Nitekim yerel halk genellikle Lehçe 
konuşmaktadır ve işverenler Lehçe bilen kişileri daha çok tercih 
etmektedir. Ayrıca lisans veya yüksek lisans eğitimini Polonya’da 
tamamlayan öğrenciler, mezun olduktan sonra 1 yıllık geçici 

oturma ve tam zamanlı çalışma iznine sahip oluyorlar.

9.1. Polonya’da Eğitim

 Polonya, Avrupa’nın öğrenci ülkesidir. Diğer Avrupa 
ülkelerinden daha ucuz olması, kabul ve vize alımının daha 
kolay olması ve İngilizce eğitim veren kurumların çok olması 
gibi birçok nedenden ötürü uluslararası öğrencilerin en çok 
tercih ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Eğitim dili İngilizce 
olduğu için IELTS'den 6 istemektedir. Dünyanın en başarılı 1000 
üniversitesinden 23'ü Polonya'dadır.

 Polonya’da okul fiyatları ise dünyanın birçok ülkesine göre 
oldukça ucuzdur. Devlet üniversitelerinde yıllık $2000-$4000, 
özel üniversitelerde yıllık $1500-$7000 civarında harç ücreti 
ödersiniz. (Örnek: İşletme bölümü: 3000-4000 $). Bu ücretler 
mühendislik, eczacılık diş hekimliği ve tıp programlarında daha 
yüksektir. Ayrıca lisans eğitimi (tıp, eczacılık ve diş hekimliği hariç) 
Polonya’da 3 yıldır.

 Ayrıca Polonya, Erasmus hareketliliklerinin ve öğrenci 
aktivitelerinin en fazla olduğu ülkelerin de başındadır. Bu sebeple 
Polonya’daki öğrenciler sosyal yaşam açısından da avantajlıdır.
Polonya’ya öğrenci olarak gelmek için (3 aydan fazla ise) Ulusal 
Vizeye (D Tipi) sahip olmanız gerekmektedir.

 Not: Polonya yükseköğrenim mezunlarına mavi diploma 
verilir ve tüm AB de geçerlidir. Türk öğrenciler lise diploması 
ile üniversiteye kayıt yaptırabilir. Ancak Lise diploması ile kayıt 
yaptırmak isteyenler denklik konusunda YÖK'ten bilgi almalıdır. 
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YÖK, Türkiye'de üniversite sınavına girmiş olmak ve belli bir 
yüzdelik dilimde bulunmak gibi şartlar talep edebilmektedir.

 Polonya'daki Üniversiteler Öğrenci Seçiöinde Aşağıdaki 
Sınav Ve Skorları İstemektedir:

• SAT 1 : En az 1000 puan
• ACT : En az 21 puan
• Abitur : En az 4 puan
• Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
• GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
• Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 

28
• Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2
• İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

9.2. Polonya’nın Başlıca Üniversiteleri

9.2.1. Varşova Üniversitesi

 1816 yılında kurulan üniversite, 2014-2015-2016 
yıllarında üst üste Polonya’nın en iyi üniversitesi seçilmiştir. 70 
binden fazla öğrencisiyle 20 fakültede ve 80 lisans programında 
eğitim vermektedir. Özellikle tıp alanında Avrupa’nın önde gelen 
üniversitelerinde biridir. ShanghaiRanking’e göre dünyanın en 
iyi ilk 500 üniversitesi arasındadır. Her yıl 7000 bilimsel yayın 
üretmektedir. Eğitim dili İngilizce ve Lehçedir. Daha fazla bilgi için 
https://en.uw.edu.pl/

 Başvuru için gerekli evraklar:

-Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
-Noter onaylı lise diploması (noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe çevirileri ile birlikte 
istenmektedir)
-Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler noter 
onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.
- Lehçe dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız (en az B2 seviyesi 
belgelenmeli)
*İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi
-Motivasyon mektubu
-Referans mektubu
-Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, ek puan 
getirir)

9.2.2. Jagiellonian Üniversitesi

 Krakow’da kurulan üniversite, Polonya’nın en eski 
üniversitesidir. 9 fakültede 50 bine yakın öğrencisi bulunan 
üniversite mevcudunun yarıya yakını uluslararası öğrencidir. 
Eğitim dili İngilizce ve Lehçedir.  Daha fazla bilgi için https://en.uj.
edu.pl/en

 Başvuru için gerekli evraklar:

-Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
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-Noter onaylı lise diploması (noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe çevirileri ile birlikte 
istenmektedir)
-Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler noter 
onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.
- Lehçe dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız (en az B2 seviyesi 
belgelenmeli)
    *İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi
-Motivasyon mektubu
-Referans mektubu
-Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, ek puan 
getirir)

9.2.3. Varşova Teknik Üniversitesi

 Varşova Teknik Üniversitesi, mühendislik ve uygulamalı 
bilimler alanlarında eğitim vermektedir. Eğitim dili İngilizce 
ve Lehçedir. THE’a göre dünyanın en iyi ilk 800 üniversitesi 
arasında yer alır. 50 bine yakın öğrencisiyle 19 fakültede eğitim 
vermektedir.  Daha fazla bilgi için https://www.pw.edu.pl/engpw

 Başvuru için gerekli evraklar:

-Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
-Noter onaylı lise diploması (noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe çevirileri ile birlikte 
istenmektedir)

-Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler noter 
onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.
- Lehçe dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız (en az B2 seviyesi 
belgelenmeli)
*İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi
-Motivasyon mektubu
-Referans mektubu
-Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, ek puan 
getirir)

9.2.4. Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi

 Poznan’da kurulmuş olan Poznan Üniversitesi, 1955 
yılında Polonyalı şair Adam Mickiewicz’ın adını almıştır. 40 binden 
fazla öğrencisiyle 16 fakülte ve 55 bölümde eğitim vermektedir. 
THE’a göre dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alır. 
Daha fazla bilgi için https://amu.edu.pl/

 Başvuru için gerekli evraklar:

-Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
-Noter onaylı lise diploması (noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe çevirileri ile birlikte 
istenmektedir)
-Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler noter 
onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.
- Lehçe dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız (en az B2 seviyesi 
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belgelenmeli)
*İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi
-Motivasyon mektubu
-Referans mektubu
-Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, ek puan 
getirir)

9.2.5. Wroclaw Teknoloji ve Bilim Üniversitesi

 Wroclaw Teknik Üniversitesi olarak kurulan okul, 1945 
yılında Wroclaw Teknoloji ve Bilim Üniversitesi adını almıştır. 
Polonya’nın en iyi teknik altyapılarından birine sahip olan 
üniversitede 35 binden fazla öğrenci, 16 fakültede eğitim 
görmektedir. Kampüsü, TheHuffington Post gazetesine göre 
dünyanın en güzel 15 yerleşkesi arasında gösterilmektedir. QS’e 
göre mühendislik ve teknoloji alanında dünyanın en iyi 292. 
üniversitesi seçilmiştir.  Daha fazla bilgi için https://pwr.edu.pl/
en/

 Başvuru için gerekli evraklar:

-Başvurulan bölüm için üniversitenin koyduğu sınavın sonucu
-Noter onaylı lise diploması (noter onaylı bir şekilde hem kendi 
dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe çevirileri ile birlikte 
istenmektedir)
-Eğitim geçmişi ve bununla ilgili transkriptler. Transkriptler noter 
onaylı bir şekilde hem kendi dillerinde hem İngilizce hem de Lehçe 
çevirileri ile birlikte istenmektedir.

- Lehçe dil yeterliliğinizi ispatlamalısınız (en az B2 seviyesi 
belgelenmeli)
*İngilizce eğitim veren bölümler için B2 seviyesi
-Motivasyon mektubu
-Referans mektubu
-Katıldığınız olimpiyat, seminer, staj, sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası veya ulusal projeler vb. (isteğe bağlıdır, ek puan 
getirir)

9.3. Çalışma İzni

 D tipi vizesine sahip uluslararası öğrenciler haftada 40 
saate kadar part time çalışma iznine sahiptir. Saatlik ücret ise 
$3-$4 civarındadır. Fakat Polonya’da çalışabilmeniz için en az 
orta düzeyde Lehçe bilmeniz gerekir. Yerel halk genellikle Lehçe 
konuşmaktadır ve işverenler Lehçe bilen kişileri daha çok tercih 
etmektedir. Ayrıca lisans veya yüksek lisans eğitimini Polonya’da 
tamamlayan öğrenciler, mezun olduktan sonra 1 yıllık geçici 
oturma ve tam zamanlı çalışma iznine sahip oluyorlar.

9.4. Harcamalar

 Polonya’da kiralık bir dairede elektrik, su, ısınma ve çöp 
giderleri için aylık ortalama $150, limitsiz internet için ise aylık 
ortalama $10 ödersiniz. Polonya’da GSM hattı almak çok kolaydır. 
Telefon hattı GSM ofisleri ve marketlerde satılmaktadır. GSM 
kartları $2-$3 dır. Daha sonra alınan karta para/kredi yüklemek 
ve tarife seçmek mümkündür.
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9.5. Konaklama

 Polonya’da konaklama dahil aylık yaşam giderleriniz 
için $650 civarında bir ücret yeterli olacaktır. Tüm bu maliyetler 
bulunduğunuz bölgeye ve imkanlara göre değişmektedir. Fakat 
ortalama bir daire kirasıı yıllık $2500-$3500, öğrenci yurdunda 
tek kişilik bir oda ise yıllık $1000-$2000 civarındadır.
• Öğrenciler dairede oda kiraladığında ortalama yıllık $2000-

$3000 öder.
• Aylık ortalama yurt ücreti: 150-200€
• Aylık ortalama ev kirası:    300-500€ olarak ödenmektedir.

9.6. Sağlık Hizmetleri

 Polonya’da öğrenciler için aylık €15 sağlık sigortası 
zorunludur. Aldığı sağlık sigortası kapsamında ise ücretsiz tıbbi 
bakım hakları vardır. Ayrıca Polonya’da reçetesiz hiçbir ilaç 
alamazsınız. Bu yüzden devamlı kullandığınız ilaçları bir süre için 
yanınızda getirmeniz önerilir.

9.7. Ulaşım

 Polonya’da demiryolu ve karayolu ulaşımı oldukça 
gelişmiştir. Neredeyse tüm ücra noktalarına tren ve otobüs ile 
ulaşabilirsiniz. Şehir içi ulaşım konusunda da, öğrenciler için tek 
yön şehir içi (otobüs, metro, tramvay) ulaşım bileti 1,75PLN’dir. 
Öğrenciler, ulaşım için aylık $15 civarında bir ücret ödeyerek 
sınırsız ulaşım kartı satın alabilir.

 Öğrenci olmayanlar için ulaşım aylık sınırsız 30€.

9.8. Yeme-İçme

 Yemek fiyatları okul kantinlerinde: (Tost, sandvich, çay) 
1-5 €; restoranlarda: 6-20 €’dur. Yeme içme konusunda Polonya 
oldukça ucuz bir ülkedir. Bunun sebeplerinden biri de Polonya 
para birimi olan zloty (PLN)’nin USD karşısındaki değeridir. 1 USD 
yaklaşık 3,70 PLN’dir (Ocak 2021). Yeme içme fiyatları hakkında 
daha kolay fikir edinmek için birkaç örnekler vermek gerekirse: 6 
litrelik su 3,5PLN (~$1), 1kg makarna 6PLN, 1 kg pirinç 5PLN, 1 
kg ekmek 5PLN, 1 kg elma 2,5PLN, 1litre süt 2,5PLN, yumurta 
(10lu) 4,5PLN, fastfood 10-20PLN.

 Bu fiyatları Polonya’nın en hesaplı marketlerinden Auchan, 
Kaufland, Lidl ve Biedronka gibi marketlerde bulabilirsiniz.
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10. Singapur

 Resmî adıyla Singapur Cumhuriyeti, Güneydoğu 
Asya'da bir ada ülkesi ve şehir devletidir. Malay Yarımadası'nın 
güney ucunda yer alan ülke batıda Malakka Boğazı, güneyde 
Endonezya'ya bağlı Riau Adaları ve doğuda Güney Çin Denizi ile 
çevrilidir. Ülke toprakları ana ada olan Singapur adası ile 64 ada 
ve adacıktan meydana gelir. Biri dışında tüm adacıklar Singapur 
adasının etrafında yer alır. Arazi ıslahı projeleri sayesinde 
ülkenin yüzölçümü bağımsızlığını kazandığı günden bu yana %25 
artmıştır. 
 
 Dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Singapur'un 
nüfusu 5,7 milyondur. Bu nüfusun yalnızca %61'i (3,4 milyon) 
Singapur vatandaşıdır. Singapur'un resmî dilleri İngilizce, Malayca, 
Çince ve Tamilcedir. İngilizce ortak dil olarak kullanılır. Ülkenin çok 
ırklı yapısı anayasa ile güvence altında alınmıştır ve eğitim, konut 
ve siyaset alanlarında ulusal politikaları şekillendirmeye devam 
etmektedir.

Daha fazla bilgi için: 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Singapur
• https://www.gov.sg/

10.3. Singapur'da Konaklama

 Bir seferde üç aydan daha kısa bir süre için özel bir mülk 
kiralamak yasa dışıdır. Bir HDB mülkünün altı aydan daha kısa 
bir süre için kiralanması yasa dışıdır. Airbnb'nin Singapurlu 

yetkililerle sorunları oldu ve insanların kiralık evlerine girişinin 
reddedildiği durumlar oldu. Kısa süreli kiralamanın en güvenli 
yasal yolu servisli dairelerdir. Gelmeden önce yaşanacak bir yer 
ayarlamak, yerleşmeyi ve gerekli tüm evrakları toplamayı çok 
daha kolay hale getirir.

 Ortalama fiyat

 Singapur'u ziyaret ettiğiniz sezon, aylık kira için ne 
kadar ödeyeceğinizi etkileyecektir. Örneğin, ilkbaharda aylık 
mobilyalı bir kiralık stüdyo kiralamak, sizi ayda ortalama 2.700 
SGD (1.950USD) geri getirecektir. Yaz aylarında ortalama kira 
aylık 3.500 SGD (2.520USD) civarındadır. Yaz ve kış aylarında 
konaklasanız bile, konaklamanız sırasında fiyatların düşme 
ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın.

 Hangi Belgelere İhtiyacım Var?

 Bir otelde veya servisli dairede kalıyorsanız, check-
in sırasında pasaportunuzu ibraz etmeniz gerekecektir. Bu, 
ülkedeki her yabancının geçmesi gereken resmi olmayan ve hızlı 
bir prosedürdür. Özel bir ev sahibinden kısa süreli kiralıyorsanız, 
bir kira sözleşmesi imzalamanız gerekir. Bunun için bir ihtiyacınız 
olacak:

• pasaportunuzun fotokopisi.
• çalışma kartınızın fotokopisi.
• depozito (genellikle bir aylık kiraya eşittir).
• iyi Niyet niyet mektubu.
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Bu durumda, niyet mektubunuzu sağlayabilecekleri ve kiracılık 
sözleşmesini kontrol edebilecekleri için, bu belgelerin işlenmesine 
yardımcı olması için bir acenteyi görevlendirmek önemlidir.

 Ev veya Apartman Kiralama

 Kendi ülkenizde nasıl ev veya apartman kiralayacağınızı 
zaten biliyorsanız, büyük ihtimalle Singapur'da nasıl ev 
kiralayacağınızın temellerini zaten biliyorsunuzdur. Bununla 
birlikte, Singapur'da kiranın ne kadar olacağı gibi, ihtiyacınız olan 
ülkeye özgü bazı bilgiler vardır ve rehberimiz, kiralama konusunda 
kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olacaktır. Daha 
fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa, dost canlısı InterNations GO! 
kiralama yolculuğunuzun her adımında size yardımcı olacak 
personel.

Bilmeniz gerekenler: 

• Singapur'da kiralamak pahalıdır. Fiyatlar her bölgede 
ve istediğiniz evin büyüklüğüne göre değişir ve eğer bütçeniz 
kısıtlıysa biraz araştırma yapmanız gerekecektir.
• Singapur havası inanılmaz derecede sıcak. Çoğu gurbetçi, 
bir metro istasyonuna yakın yaşamak ister çünkü yazın etrafta 
dolaşmak (veya otobüse binmek) çok rahatsız edici olabilir.
• Singapur vatandaşları dairelerini satın aldıktan sonra beş 
yıl süreyle kiralayamazlar. Ev sahibinizin daireye en az beş yıldır 
sahip olduğuna veya yaşadığına dair kanıtları kontrol etmek her 
zaman akıllıca olacaktır. Mülklerini yasa dışı olarak kiraladıkları 
tespit edilirse, tüm kiracılar tahliye edilecektir.
• Yerleşik olmayanların sübvansiyonlu konutlara erişimi 

olmayacaktır. Yalnızca Merkezi İhtiyat Fonu'na (CPF) ödeme 
yapan daimi sakinler, Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB) aracılığıyla 
ucuz konaklama alabilirler.

 Singapur'da Ortalama Kira

 Singapur, dünyada kiralamak için en pahalı on yerden 
biridir. Bu kısmen Singapurluların daire satın alma kültürüne 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Çoğu genç insan, kendi 
evlerini satın almaya gücü yetene kadar ebeveynleriyle birlikte 
yaşayacaktır. Bu nedenle, kiralama piyasası genellikle yabancılar 
içindir.

 Singapur'da standart bir mobilyasız, üç yatak odalı daire 
ayda yaklaşık 5.840SGD (4,215 USD) civarındadır. Tek yatak odalı 
bir oda size ayda yaklaşık 1.900 SGD (1.360 USD) getirebilir. Daha 
ucuz kira için, CPF'ye ödeme yapan daimi sakinler, HDB konutları 
aracılığıyla sübvansiyonlu fiyatlara erişebilir. Bu, aylık Singapur 
kira fiyatlarında gerçek bir fark yaratabilir. Örneğin, standart üç 
yatak odalı bir HDB dairesi ayda yaklaşık 2.800 SGD'dir (2.000 
USD).

 Şehir Genelinde Fiyat Farkları

 Fiyatlar arasındaki farkı en iyi gurbetçilerin gözdesi olan 
Woodlands bölgesi gösterir. Burada özel olarak kiralanmış bir 
stüdyonun ortalama maliyeti, bir HDB Apartmanı'nda bir yatak 
odası için 550 SGD (400 USD) karşısında 1.500 SGD (1.100 
USD)'dir. Benzer şekilde, 3 yatak odalı bir HDB Apartmanı sizi 
ayda yaklaşık 1.800 SGD (1.300 USD) geri getirecektir; 3 yatak 
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odalı özel kiralama ayda 2.600 SGD (1.900 USD) civarındadır.

 Singapur'da Asgari Ev Kirası

 Şehir kenarında kiralamak şehir merkezinden çok daha 
ucuzdur ve size ayda 5.000 SGD (3.600 USD) tasarruf sağlar. 
Şehir dışında bir apartman dairesinde bir oda için ayda en az 
500 SGD (360 USD) ve bir stüdyo daire için 1.500 $ ödemeyi 
beklemelisiniz. Aileler, şehir merkezinin dışında 3 yatak odalı bir 
daire için gerçekçi olarak ayda yaklaşık 3.000 SGD (2.165 USD) 
bütçe ayırmalıdır. Şehir merkezine yakın 3 yataklı bir apartman 
dairesi arayan bir aileyseniz, ayda 7.000 SGD (5.050 USD) 
ödemeyi bekleyin.

 Singapur'da Yabancı Olarak Kiralamak

 Singapur'daki gurbetçiler için en popüler konut seçimi 
devremülklerdir. Genellikle park yeri, yüzme havuzları, oyun 
alanları, spor salonları ve hatta tenis kortları ve kapalı spor 
alanları bulunan yerleşik özel mülklerdir.

Daha fazla bilgi için:

• https://www.internati ons.org/singapore-expats/guide/
housing
• https://travel .usnews.com/Singapore/Gett ing_
Around/#:~:text=The%20best%20way%20to%20get,about%20
anywhere%20on%20the%20island

10.3. Singapur'da Ulaşım

 Toplu Taşıma

 Singapur'da dolaşmanın en iyi yolu, Mass Rapid Transit 
(MRT) metro sistemidir. Bu yeraltı ağı, tüm şehre uzanan hatlara 
sahiptir. Ancak, istediğiniz mahallede olduğunuzda, yürümek 
en iyi seçeneğinizdir. MRT ayrıca sizi adanın hemen her yerine 
götürebilecek otobüs güzergahları da işletmektedir. Otopark 
pahalı olduğundan ve trafik sıkıntılı olabileceğinden araç 
kiralamaktan kaçınmanızı öneririz. Arabada olmak istiyorsan 
taksiye bin. Yolcuların çoğu, şehre MRT sistemi ile bağlı olan 
Singapur Changi Havalimanı (SIN) üzerinden geliyor.

 Metro

 MRT metro sistemi kapsamlı, temiz, verimli, ucuz ve 
anlaşılması kolaydır - toplu taşımadan istediğiniz her şey. Haritalar 
her istasyonda mevcuttur. Ücretler, seyahat ettiğiniz mesafeye 
göre belirlenir ve genellikle 1 SG$ ile 2,50 SG$ (yaklaşık 0,74 ila 
1,85 $) arasında değişir. Singapur'da uzun bir süre kalacaksanız, 
ekstra jetondan tasarruf etmek ve bilet kuyruğundan kaçınmak 
için tek ücretli bilet satın almak yerine 12 SG$ (yaklaşık 9$) 
karşılığında bir EZ-Link şarj edilebilir kart satın almayı düşünün.

 Taksi

 Acele bir yere gitmek istiyorsan, bir taksiye işaret et. 
Taksiler makul fiyatlıdır: Metre, kilometre başına 3 SG$ ile 5 
SG$ (yaklaşık 2,24 ila 3,75 $) arasında ve daha sonra kilometre 
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başına yaklaşık 0,22 SG$ (yaklaşık 0,16 ABD doları) arasında 
başlar. Çoğu sürücü İngilizce konuşacak, bu nedenle yerel ipuçları 
için onlarla sohbet ettiğinizden emin olun.

 Otobüs

 Otobüsler tüm ülkeyi kateder ve sizi gitmeniz gereken 
her yere götürebilir. Yani, hangilerini alacağınızı biliyorsanız. Çok 
sayıda otobüs güzergahı, ilk kez gelen ziyaretçileri bunaltabilir 
veya şaşırtabilir. Ücretler, seyahat edilen mesafeye, günün 
saatine ve yolcu tipine (yetişkinler, çocuklar ve yaşlılar için 
ücretler sunulur) bağlıdır. Tüm bu faktörlere dayanarak, bir metro 
yolculuğu için harcayacağınız miktarın aynısını harcayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://travel.usnews.com/Singapore/
Getting_Around/#:~:text=The%20best%20way%20to%20
get,about%20anywhere%20on%20the%20island

10.3. Singapur'un Başlıca Üniversiteleri

10.3.1. Singapur Ulusal Üniversitesi

 Singapur’da bulunan bir araştırma üniversitesidir. 
Üniversite 1905 yılında kurulmuş olup, en eski ve en büyük 
üniversitedir. Times HigherEducation, Asya’nın en iyi 
üniversitelerini 2019 yılında açıklamıştır. Buna göre Singapur 
Ulusal Üniversitesi 30.727 öğrencisi ile Asya’da en iyi 2.üniversite 
seçilmiştir. Üniversitede;

- Hukuk
- Tıp
- Müzik
- İşletme
- Bilgi İşlem
- Sürekli ve Yaşam Boyu Eğitim
- Mühendislik
- Diş hekimliği
- Bilim
- Tasarım ve Çevre gibi birçok bölüm ve fakülte bulunmaktadır.
 
 Üniversitede ulusal ve uluslararası öğrenciler yer 
almaktadır. Yurtdışında gelen öğrencilerde SAT puanı veya dil 
puanı ile üniversiteye giriş yapabilmektedir.

 Okulun resmi web sitesine ulaşmak için http://nus.edu.
sg/

10.3.2. Nanyang Teknoloji Üniversitesi

 Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur (NTU), Singapur, 
Singapur'daki en iyi Devlet üniversitelerinden biridir. QS Global 
Dünya Üniversite Sıralaması 2021'de 13. sırada yer almaktadır. 
Araştırma ağırlıklı bir devlet üniversitesi olan Nanyang Teknoloji 
Üniversitesi, Singapur (NTU Singapur) Mühendislik, İşletme, 
Bilim ve Beşeri Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler kolejlerinde ve 
Lisansüstü Kolejinde 33.000 lisans ve yüksek lisans öğrencisine 
sahiptir. NTU'nun kampüsü sıklıkla dünyanın en güzel 15 
üniversite kampüsü arasında listelenir. % 95'i Green Mark 
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Platinum sertifikalı 230'dan fazla binadan oluşan 57 Green Mark 
sertifikalı bina projesine sahiptir.

 Yüksek öğretimde NTU, Y kuşağının bu dijital çağda daha 
etkili bir şekilde öğrenebilmesi için yeni pedagojileri yönlendiriyor. 
NTU'nun eğitim stratejisinin bir kısmı, ters çevrilmiş sınıf 
öğrenme modelidir. Bu yeni öğrenme yönteminin en önemli 
parçası, CNN tarafından geleneksel sınıfı yeniden tanımlamış 
olarak tanımlanan çığır açan bir öğrenim tesisi olan TheHive'dır. 
Araştırma  ve teknolojik yeniliklerle tanınan NTU, normalleştirilmiş 
araştırma alıntı etkisinde en iyi Asya üniversitelerine liderlik 
etmektedir (ClarivateAnalytics 'InCites 2018). NTU, 2019 Doğa 
Endeksi'nde dünya üniversiteleri arasında 34. sırada, Singapur'da 
ise birinci sırada yer alıyor.

 Ayrıca lisansüstü öğrencilere NTU araştırma bursu da okul 
tarafından verilmektedir. Yerel veya uluslararası öğrenciler bu 
burs programına başvurabilir. Uluslararası öğrenciler için doktora 
adaylarına aylık 2000 Singapur Doları, master adaylarına 1500 
Singapur Doları burs ödenmektedir.

 Okulun resmi web sitesine ulaşmak için https://www.ntu.
edu.sg/Pages/home.aspx

10.3.3. Singapora Management University

 Singapur İşletme Üniversitesi (SMU), Singapur’daki 
üçüncü özerk üniversitedir. Asya’nın önde gelen üniversiteleri 
arasında yer alan SMU, dünya standartlarında araştırmaları ve 

seçkin öğrencileri ile de tanınmaktadır. 2000 yılında kurulan 
SMU’nun misyonu küresel etkiye sahip öncü araştırmalar 
oluşturmak ve bilgiye dayalı ekonomi için geniş tabanlı yaratıcı 
ve girişimci liderler yetiştirmektedir.

 Yaklaşık 10.000 lisans ve lisansüstü öğrenciye ev sahipliği 
yapmaktadır. 6 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:
• Muhasebe Okulu
• Lee Kong Chian İşletme Okulu
• Ekonomi Okulu
• Bilgi Sistemleri Okulu
• Hukuk Okulu
• Sosyal Bilimler Fakültesi

 Ayrıca uluslararası öğrencilerinde yararlandığı 3 adet burs 
programları bulunmaktadır. Bu burs programları:

• Lee Kong ChianScholars Programı (4 yıllık tam öğrenim 
ücretinin ödenmesi, bir defaya mahsus dizüstü bilgisayar 
hibesi ve uluslararası bir değişim programı sponsorluğu 
sağlamaktadır.)

• ASEAN Lisans Bursu (4 yıllık eğitim ücretini kapsar ve yıllık 
5.800 Singapur doları yaşam desteği sağlamaktadır.)

• Bilim ve Teknoloji Lisans Bursu (Bilgi sistemleri programındaki 
öğrencilere açık bir burs seçeneğidir) 

 Okulun resmi web sitesine ve burslar hakkında detaylı 
bilgiye ulaşmak için https://www.smu.edu.sg/
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11. Dünya Üniversitelerini Arama Motoru

 Uluslararası öğrenci olmak için üniversiteleri araştır: 
https://www.hotcourses-turkey.com/study/all-subjects-courses/
undergraduate-postgraduate-degrees/programs.html

 Yurtdışında üniversite eğitimi için okulları araştır: https://
www.goabroad.com/study-abroad

 Yurtdışındaki üniversiteleri karşılaştır: https://studee.com/
search-programs/
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ULUSLARARASI 
SINAVLAR

1. ABITUR

 Abitur; Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki veya farklı 
ülkelerdeki Alman ortaöğretim kurumlarını bitirme sınavıdır. 
Abitur diploması birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de de üniversiteye 
kayıt imkânı sağlıyor. Abitur diplomasına sahip öğrenciler İngilizce 
eğitim veren bir üniversiteye başvurma durumunda TOEFL veya 
IELTS gibi sınavlarla İngilizce yeterliliklerini kanıtlamalıdır.

 ABITUR için hangi dersler önemli?

 Lise bitirme sınavı olarak kabul edilen Abitur diploması 
için Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji 
derslerinde başarılı olmak gerekir. Abitur diploması almak için; 
yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava girilir. Yazılı sınav 12. sınıfta 
genellikle şubat ayında yapılır. Yazılı Abitur sınavları Almanca, 
İngilizce, Matematik ve öğrenci tarafından seçilebilen bir fen 
dersinden gerçekleştirilir. 

 Hangi notlar geçerli sayılıyor?

 Aynı yılın mayıs ayında ise bir başka seçilmiş fen dersinde 
ve bir veya iki başka dersten sözlü Abitur sınavları yapılıyor. Bu 
yazılı ve sözlü Abitur sınavlarının notları, Abitur ortalama notunun 
yüzde 50'sini belirliyor. 

 Ayrıca öğrenciler 11. ve 12. sınıflarda Almanca, İngilizce, 
Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere 6 dersten her 
yarıyıl Abitur ile ilgili ön not alıyor. Bu ön notların hepsi Abitur 
ortalama notunun yüzde 50'sini oluşturuyor. 9. ve 10. sınıfların 
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notları Abitur ortalama notundan sayılmamaktadır.  

 ABITUR diploma notları nelerdir?

 Alman not sistemine göre verilen Abitur notu 1 ile 6 
arasında değişiyor. En başarılı not 1.0 sayılırken 4.0 üzeri (4.0 hariç) 
not alanlar Abitur diplomasını almaya hak kazanamamaktadır. 1.0 
ile 2,0 arasındaki Abitur notu ise yüksek bir başarı sayılmaktadır. 

 ABITUR diploması ne kadar geçerlidir?

 Abitur diploması hayat boyu geçerli oluyor. 

 Türkiye’de ABİTUR diploması Veren okullar var mı?

 Türkiye'de biri devlet biri de özel olmak üzere iki lise bu 
diplomayı veriyor. Bunlardan biri İstanbul (Erkek) Lisesi diğeri ise 
Özel Alman Lisesidir.

2. ACT Sınavı (AmericanCollege Test)

 ACT, lise eğitimini tamamlamış ve Amerika 
üniversitelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin girebileceği 
tamamı İngilizce olan sınavın writting bölümü hariç gerisi çoktan 
seçmeli sorulardan oluşmaktadır.  Sınavda yanlışlar doğruları 
götürmüyor. Sınav sonuçları 2-4 hafta arasında açıklanmaktadır. 
Sınav puanı 1-36 arasındadır.  ACT puanları iki yıl geçerlidir. ACT, 
Avrupa ve Türkiye'deki üniversitelerde de kabul görmektedir. 

Türkiye'de (Örneğin: Ankara Üniversitesine girişte) Matematik 
(Math), Fen (ScienceReasoning) ve toplam (Composite) puan 
olarak en az 21 puan aranmaktadır. ACT, eğitim öğretim yılı 
içerisinde ortalama 5 kez yapılan bir sınavdır. ACT resmi web 
sayfası için http://www.act.org/

 Sınav kaç bölümden oluşmakta ve her bölüm ne kadar 
sürmektedir?

a. İngilizce -English (75 soru/45 dk): 5 Paragraf üzerine 
kurgulanmış sorular bulunmaktadır. Gramer, kelime ve dil 
bilgisini ölçmektedir.

b. Matematik -Math (60 soru/60 dk.): Matematik bilgisini 
ölçmeyi amaçlanmaktadır. Hesap makinesi kullanmak 
serbesttir.

c. Okuma - Reading (40 soru/35 dk.) Paragraflar üzerine 
kurgulanmış sorulardan oluşmaktadır. Okuma yeteneğini 
ölçmektedir.

d. Bilimsel Muhakeme -ScienceReasoning (40 soru/35 dk.) 
Fen bilimlerinden oluşan 7 paragraf üzerine kurgulanmış 
sorulardan oluşan ve ezbere değil muhakemeye dayanan bir 
bölümdür.

e. Yazma -Writting (45 dk.) Seçmeli olarak gelen bu bölümde 
sosyal içerikli bir konuda deneme/kompozisyon yazmanız 
gerekir. Bu bölüm tercihli olsa da English bölümüne katkı 
sağlar ve girilmesi avantaj getirir.
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3. AP (Advanced Placement)

 AP (İleri Düzey Yerleştirme Sınavları), College Board 
tarafından ABD'de her yıl Mayıs ayında 6 farklı alanda 38 
farklı dersten yapılan bir sınavdır. Sınavlar; kısa cevaplı, çoktan 
seçmeli veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşmaktadır. 
AP Programı sayesinde yurtdışında üniversite eğitiminize 
çok avantajlı bir şekilde başlayabilir, kredi kazanabilir ve bazı 
durumlarda sömestr atlayabilirsiniz. Program Amerika Birleşik 
Devletleri kökenli olup, ABD dışında 60’ın üzerinde ülkedeki 
üniversiteler sınav sonuçlarını tanır. ABD ve Kanada’daki 
üniversitelerin % 90’ında fazlasında ve Oxford, Cambrdige gibi 
seçkin İngiltere üniversitelerinde geçerli kabul edilir.

 AP 5 üzerinden değerlendirilir: 

5: Son derece nitelikli
4: Çok nitelikli
3: Nitelikli
2: Muhtemelen nitelikli
1: Öneri yok

 AP hakkında daha fazla bilgi içinhttps://apcommunity.
collegeboard.org/

4. GCE (General CertificateEducation)

 İngiltere'de ya da İngiliz eğitim sistemi uygulayan 
ülkelerde (Kıbrıs, Sri Lanka, Pakistan, Malezya ve Singapur) 

okumak isteyenlerin tercih ettiği yükseköğrenime giriş sınavıdır.

 Başvurulan programla ilgili olmak en az 2 konuda A 
seviyesi (A level) istenmektedir. Türkiye'de liseyi bitirdikten sonra 
Oxford gibi üniversitelerde okuyabilmek için 2 yıl GCE eğitimi 
almak gerekmektedir

5. GMAT
(Graduate Management Admission Test)

 GMAT, lisansüstü işletme kabul testi olarak geçmektedir. 
GMAT, işletme okullarına başvuru sürecinde önemli bir rol 
oynar. GMAT çoktan seçmeli, bilgisayar tabanlı ve bilgisayara 
uyarlanabilir standartlaştırılmış bir sınavdır. Dünya çapında 
işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmak isteyenler GMAT 
sınavına girebilirler.

 Graduate Management AdmissionCouncil (GMAC) ve 
EducationalTesting Service (ETS) tarafından kağıt üzerinde 
uygulanan sınav, 1997 yılından bu yana GMAT Computer-
Adaptive Test (CAT) olarak bilgisayar üzerinde uygulanmaya 
başlanmıştır. GMAT denemleri Business School’un internet 
sitesinde deneme sınavları bulunmaktadır. 

 GMAT, öğrencilerin İngilizce gramer bilgisinin yanı sıra; 
akıl yürütme, analitik düşünme, problem çözme gibi becerilerini 
de ölçmeyi amaçlar. Yurt dışında MBA eğitim almak isteyenler 
GMAT sınavından iyi bir puan almalıdır.
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GMAT sınavı toplamda 3 saat 30 dakika sürüyor ama isteğe bağlı 
olan molalarla birlikte 4 saati bulmaktadır. 

Sınav 4 farklı bölümden oluşuyor. 

a. Analyticalwriting (30 dk.): Analitik yazım becerilerinizi ölçmeyi 
amaçlar.  Bu bölümde verilen sürede testteki metni analitik 
olarak değerlendirip, kendi düşüncelerinizden bağımsız bir 
dayanakla geliştirmek gerekmektedir.

b. Quantitativereasoning (37 soru/75 dk.): Bu bölümünde iki 
farklı soru tipi vardır. Problem çözme ve veri yeterliliği. Lise 
düzeyinde temel cebir ve geometri konularından oluşan 
sorular, adayların grafik değerlendirme ve veri analizi gibi 
konulardaki bilgilerini de ölçmektedir.

c. Verbal(41 soru/75 dk): Bu bölümünde eleştirel yaklaşım, 
okuduğunu anlama ve cümle düzeltme türlerinden sorular 
sorulur. 

d. Integratedreasoning (12 soru/30 dk):  Bu bölümde mantık ve 
akıl yürütme yetenekleri ve farklı verileri anlama, analiz etme 
ve kullanma becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

 GMAT puanlaması nasıl yapılır?

• Analitik Yazma Değerlendirme bölümünün puanlaması 0-6 
arasında yapılır. Her yazı bir kez gerçek okuyucu bir kez de 
bilgisayar olmak üzere en az iki kez puanlanır.

• Bütüncül Mantık Yürütme bölümünün puanlaması 1-8 
arasında yapılır.

• Sayısal ve sözel bölümünün puanlaması 0-60 arasında yapılır. 
Sözel ve sayısal bölümler bilgisayara uyarlanmış olduğu 

için cevapladığınız soru sayısı, cevaplarınızın doğruluğu ve 
cevapladığınız soruların zorluk derecesine göre puan alırsınız. 
Toplam da 200-800 arası puanlama yapılır. Bu sonuçlar sözel 
ve sayısal bölümlerin ham puanlarının dönüştürülmüş halidir.

 GMAT sınav giriş ücreti ne kadardır?

 Türkiye’de ve ABD’de sınav giriş ücreti ortalama 255 
USD’dir.

 GMAT resmi web sayfası için https://www.mba.com/
exams/gmat

6. GRE (Graduate Record Examination)

 GRE, yurt dışında yüksek lisans ya da doktora yapmak 
için geçerli sınavlardan birisidir. EducationalTesting Service (ETS) 
tarafından uygulanan GRE; bugün dünya çapında kabul gören, 
özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde pek çok üniversitede 
lisansüstü eğitim için girilmesi gereken sınavlardandır. Sosyal 
bilimler ve mühendislik alanlarında yüksek lisan yapmak 
isteyenlerin tercih ettiği GRE son yıllarda işletme alanında 
yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyenler için de geçerli bir 
sınavdır GRE sınavı, GRE General ve GRE Subject Test şeklinde 
ikiye ayrılıyor.

 GRE General GRE General 3 saat süren ve bilgisayar tabanlı 
bir sınavdır. Tüm bölümler için geçerli olan bu sınav 3 bölümden 
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(VerbalReasoning, QuantitativeReasoning ve AnalyticalWriting) 
oluşuyor ve her bölüm 1 saat sürüyor.

• Verbal Reasoning: Sözel muhakeme (okuduğunu anlama, 
metin tamamlama ve cümle eşdeğeri belirleme) bölümünde 
yazılı metinleri analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak 
gerekir. 

• QuantitativeReasoning: Sayısal bölümden oluşan bu testte 
aritmetik, cebir ve geometri soruları (sayısal karşılaştırma, 
çoktan seçme ve veri girişi) bulunur. 

• AnalyticalWriting: Eleştirel ve analitik düzeyde yazı yazma 
becerilerini ölçen bir bölümdür. Bu bölümde sınava girenlerden 
2 sorudan 2 kompozisyon üretmeleri istenmektedir. İlk 
soruda; belirli bir konuda yorum istenirken, ikinci soruda bir 
argüman üzerinde akıl yürütme isteniyor.

• GRE Subject Test Öğrencilerin eğitim almak istedikleri 
dallardaki yeterliliklerini ölçmeyi amaçlıyor. GRE Subject 
Test sekiz bilim dalı için yapılıyor. Bu alanlar; Biyokimya, 
Hücre ve Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Kimya, Bilgisayar 
Bilimleri, Matematik, Fizik, Psikoloji ve İngiliz Edebiyatı 
olarak sıralanıyor. Bu alanlardaki sınavlardan her biri 2 saat 
50 dakika sürüyor.

• Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji (175 soru): Sınav; 
biyokimya, genetik, hücre ve moleküler biyoloji alanında 
bilgisi ölçmeyi amaçlar. Sorular, laboratuvar bilgisi, deneysel 
sonuçlar ve diyagramlarla bağlantılı olarak gruplanmış 

olabiliyor. 

• Biyoloji (200 soru): Sınav, hücre ve moleküler biyoloji, 
organizma biyolojisi, ekoloji ve evrim olmak üzere üç ana 
konu hakkında adayların bilgisini ölçmeyi amaçlıyor Sorular 
laboratuvar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla 
bağlantılıdır.

• Kimya (130 soru): Bu test analitik kimya, anorganik kimya, 
organik kimya ve fizikokimya alanından çoktan seçmeli (test) 
sorular içerir. Temel matematik bilgisi soruların çözümü için 
yeterlidir. Hesap makinesi ihtiyaç yoktur. Logaritmik bilgiler 
de sorularda verilir. Ayrıca, bazı gerekli sabit sayılar SI birimleri 
ve periyodik tablo test kitapçığında mevcuttur.

 GRE resmi web sayfası içinhttps://www.ets.org/gre

7. SAT Sınavı (Scholastic Aptitude Test)

 SAT Nedir?

 SAT, ABD ve Avrupa üniversitelerine giriş sınavdır. Türk 
üniversitelerinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler 
de SAT sınavına girebilir. SAT sınavı Amerika’da yılda 7 kez, 
Türkiye’de ise yılda 6 kez yapılır. Tamamı İngilizce olan SAT 2 
aşamalıdır. İlk aşama: SAT 1 (Reasoning Test). İkinci aşama: SAT 
2 (Subject Test)’dir. Sınavın temel amacı ise; öğrencilerin öğretim 
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hayatı boyunca edindiği bilgi ve becerilerinin düzeyini ölçmek 
ve akademik başarı adına önemli olan analitik yeteneklerinin 
yeterliliklerini ölçmektir. SAT, bağımsız bir kuruluş olan College 
Board tarafından yapılıyor.

 2020 SAT Sınav Ücreti Nedir?

 Sat 2020 sınav ücreti 100 Dolar olarak açıklanmıştır.

 SAT Sınavının İçeriği Nasıldır?

 SAT sınavı 4 bölümden oluşur. Bunlardan Essay bölümüne 
girmek tercihe bağlıdır. Ancak girilmesi adayın okul kabulunde 
olumlu etki oluşturur. SAT, Essay (deneme) bölümü hariç 3 saat, 
Essay bölümü dahil 3 saat 50 dakikadır.

SAT bölümleri:

• Reading (52 soru/65 dk.): 5 paragraf verilir ve paragrafa 
dayalı 11 soru sorulur. Sorular daha çok tarih ve psikolojigibi 
alanlardan gelir..

• Writing& Language (44 soru/35 dk): İngilizce anlama ve dil 
yeteneğini ölçen sorulardan oluşur. 

• Math: İki bölümden oluşur. Birinde hesap makinesi serbest 
diğerinde yasaktır. İlk bölümde (20 soru/25 dk.) daha çok 
mantık soruları sorulduğu için hesap makinesi kullanılmıyor. 
İkinci bölüm (38 soru/55 dk.) gelişmiş hesap makinelerinin 
kullanılabildiği ancak, internet erişimi olan cihazların 
kullanılmasının yasak olduğu sayısal testtir.

• Essay (Deneme) (50 dk.): İsteğe bağlı olan bu bölümünde 

verilen bir konuda kompozisyon yazılması ya da verilen bir 
metnin yorumlanması istenir. Eleştirel okuma ve yazma, 
Matematik ve deneme (essay) isteğe bağlı bölümlerdir. 

• STA Subject Test (1 Saat): Bu sınav SAT’ın bir bölümü değil 
ayrıca alınan bir sınavdır. Bu sınava girmek zorunlu değil, 
ancak avantaj sağladığı için tavsiye edilir. SAT Subject, 20 
farklı alandan oluşur. Tercihi öğrenci yapar. STA Subject 
Test, öğrencilerin aşağıdaki alanlardaki bilgilerini test etmek 
üzere hazırlanır. Bu alanlar; Matematik kısmı, 60 dakikadır ve 
50 sorudan oluşur. Fizik sınavı 60 dakikadır ve 75 sorudan 
oluşur. Kimya sınavı 60 dakikadır ve 85 sorudan oluşur. 
Biyoloji bölümü Ekolojik Biyoloji ve Moleküler Biyoloji olarak 
ikiye ayrılır. Her sınav 60 dakikadır ve 80 sorudan oluşur. 
İngilizce, 60 dakikadır ve 60 sorudan oluşur. Tarih kısmı ise 
Amerikan Tarihi ve Dünya Tarihi olarak ikiye ayrılır. Amerikan 
Tarihi sınavı 60 dakikadır ve 90 sorudan oluşur. Dünya tarihi 
sınavı 60 dakikadır ve 95 sorudan oluşur.

 Diğer diller için, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Latince 
vb. sınavlar 60 dakika sürmekle beraber soru sayısı dillere göre 
değişiklik gösterir. Bazı dil sınavlarında dinleme kısmı da yer alır.

 SAT Sınavına Girmek İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

 SAT sınavına üniversite eğitimine yurt dışında devam 
etmek isteyen, lise mezunu ya da lise son sınıftaki öğrenciler 
katılabilir. SAT sınavının en önemli kriteri ‘upperintermediate’ 
(ortanın ilerisi) seviyede dil bilgisine sahip olmaktır. Sınav 
başvurunuzu ve kaydınızı başvuru merkezlerinden ve internet 
üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca sınava girmekle ilgili bir sınırlama 
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yoktur.

 SAT Sınav puanları kaç yıl geçerlidir?

 Sınav puanları 5 yıl geçerlidir. Bazı üviversiteler SAT 1 
sonuçlarının son iki yıl olarak geçerli saymaktadır.

 SAT Sınavı ne zaman yapılır?

 SAT sınavı genellikle; Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve 
Haziran aylarında yapılır.

 SAT Sınavı için nereye başvuru yapılır?

 Başvurular için sınavın resmi sitesinden online işlem 
yapmak için https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

 SAT Sınav puanlaması nasıl yapılır?

 Her bölüm 800 üzerinden puanlanır ve toplamda 2400 
puan üzerinden derecelendirilir. Toplam skora Essay kısmı etki 
etmemektedir ve bu durumda sınav 400-1600 puan üzerinden 
değerlendirilmektedir.

 Türkiye'de aranan SAT 1 puanı ile ilgili olarak Ankara 
Üniversitesi, Reasoning testinde "math" ve "criticalreading" 
testlerinden 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan ve 800 
üzerinden en az 500 matematik puan şartı aramaktadır.

 Amerika Üniversiteleri SAT’dan kaç puan istemektedir?

 ABD’deki üniversitelerden bazılarının SAT sınavı puan 
ortalaması şu şekildedir;
• Princeton University 1470-1600
• Harvard University 1480-1600
• Yale University 1480-1600
• Columbia University 1460-1580
• Stanford University 1450-1580
• University of Chicago 1500-1590
• Massachusetts Institute 1470-1580
• Duke University 1440-1590
• California Institute 1530-1600

 SAT sınavı için deneme sınavları yayınlayan online bir 
ortam var mıdır?

 Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://blog.prepscholar.com/complete-official-sat-practice-
tests-free-links

8. YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)

 Türkiye’de her üniversite yabancı uyruklu öğrenciler 
ile yurt dışındaki ya da Türkiye’deki yabancı bir ortaöğretim 
kurumundan mezun olan Türk öğrencilere üniversiteye giriş 
sınavı uygulamaktadır. YÖS’e girebilmek için üniversitelerin YÖS 
ilanlarını sitelerinden takip etmek gerekir. YÖS puanları iki yıl 
geçerlidir.
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 YÖS Nasıl Yapılıyor?

 YÖS’e girecek her öğrenci için ilgili üniversitelerin web 
sayfalarında şartlar açıklanmaktadır. Sınava girmek isteyen 
öğrencilerden talep edilen belgeler, harç miktarı ve sınav yeri-
tarihi gibi bilgiler sınav kılavuzunda yer almaktadır. Her üniversite 
YÖS sınavını kendisi yapmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi 
ULUYÖS olarak; Ankara Üniversitesi AYÖS olarak; Akdeniz 
Üniversitesi Akdeniz YÖS olarak adlandırmaktadır. 

 YÖS puanları sınavına girilen üniversiteye girişte iki yıl 
boyunca geçerlidir. Bazı üniversiteler farklı üniversitelerin YÖS 
puanlarını kabul edebilmektedir. Bu ayrıntıyı üniversitelerin YÖS 
kılavuzlarında bulabilirsiniz.

 YÖS soru alanları nelerdir?

 YÖS;  temel öğrenme becerileri testi ve Türkçe testi olmak 
üzere iki farklı bölümden oluşur.

 1.Temel Öğrenme Becerileri Test içeriği; Matematik ile 
Geometri ve sembolik ifadeler.

 Temel öğrenme becerileri testi Türkçe ve İngilizcedir. 
Bu test adayların üniversiteye kabullerini belirleyen bir sonuç 
doğurur. Örneğin, Ankara Üniversitesi AYÖS’te “Temel Öğrenme 
Becerileri Testi” ile soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü 
ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı şekil ve uzay 
ilişkileri, %40’ı ise temel matematik bilgilerini kullanma gücünü 
ölçen sorulardan oluşmaktadır. Sorular beş seçenekli ve çoktan 

seçmelidir.

 2. Türkçe Testi: Türkçe dil bilgisi ve anlama seviyesini ölçen 
sorularda oluşur. Türkçe testini cevaplamak isteğe bağlıdır. Türkçe 
soruları öğrencinin yeterli Türkçe bilgisine sahip olup olmadığını 
ölçer ve Türkçe dil hazırlık kursu alıp almama durumunu belirler. 
Türkçe Testi ise üniversite programlarına girişlerde dikkate 
alınmaz.

 Bazı üniversiteler YÖS kapsamında; fizik, kimya, tarih ve 
coğrafya gibi alanlarda sorulara da yer verirler. 

 YÖS’e kimler başvurabilir?

 YÖS adaylarının lise son sınıfta olmaları veya mezun 
durumunda bulunmaları şartı ile birlikte;

• Yabancı Uyruklu Olmaları
• Doğumla Türk Vatandaşı olup daha sonra Türk 

vatandaşlığından çıkma izni olanlar (Mavi Kart -5901 sayılı 
yasa)

• Yabancı Uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına 
geçenler / Çifte Uyruklular

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, öğrenimini yabancı bir 
ülkede tamamlayanlar

• (Eğitiminin son üç yılını yurtdışında okumuş olması 
zorunludur!)

• Yabancı bir ülkedeki Türk okullarında eğitim ve öğrenimlerini 
tamamlayan öğrenciler

• GCE AL sınavına sahip olanlar
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• Türkiye’de lise eğitimi alan tamamen yabancı uyruklu 
öğrenciler

 Kimler Yabancı Uyruklu Öğrenci hakkından 
faydalanamaz?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de lise mezunu olan öğrenciler

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aynı zamanda başka bir 
yabancı ülke vatandaşlığı taşıyan ve Türkiye’de liseyi bitiren 
öğrenciler

c. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu çifte vatandaşlar
d. Türkiye sınırları içerisinde bulunan Yabancı Liselerde okuyan 

çifte uyruklular.

 YÖS giriş ücreti ne kadardır?

• Üniversitelere göre değişen sınav ücreti 50-100 USD arasında 
değişmektedir. Örneğin İstanbul Üniversitesinin YÖS ücretleri 
aşağıda gösterilmiştir:

• Afganistan, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Kamerun, Mali, Mısır, 
Moritanya, Somali, Sudan ve Türkiye’de sınava giren Suriyeliler 
için, 5 USD veya 5 €

• Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan Pakistan ve Ürdün’de 
sınava girenler için, 15 $ veya 15 €

• Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
İran ve Türkiye’de sınava girenler için, 70 $ veya 65 €

• Almanya’da sınava girenler için, 95 $ veya 85 €
• Bursa Uludağ Üniversitesinin YÖS ücreti 60 $ veya 60 €

 YÖS hakkında Türkiye'deki Üniversitelerin Kılavuzları ve 
YÖS Web Sayfaları

• Ankara Üniversitesi (Türkçe)(http://ayos.ankara.edu.tr/)  
(İngilizce) (http://ayos.en.ankara.edu.tr/)

• Bursa Uludağ Üniversitesi (Türkçe)(https://yos.uludag.
edu.tr/Default.aspx) (İngilizce) (https://yos.uludag.edu.tr/
DefaultDEn.aspx)

• İstanbul Üniversitesi(İngilizce web)(https://yos.istanbul.edu.
tr/en/_)(Almanca Web)(https://yos.istanbul.edu.tr/de/_) 
(Fransızca Web) (https://yos.istanbul.edu.tr/fr/_)(Rusça)
(https://yos.istanbul.edu.tr/ru/_)(Arapça) (https://yos.
istanbul.edu.tr/ar/_)

• Sığınmacı ve Mülteci Öğrenciler İçin İstanbul Üniversitesi 
Başvuru Destek Kılavuzu (http://cdn.istanbul.edu.tr/
FileHandler2.ashx?f=ysk_kilavuz_final_22_nisan.pdf) 

• Sığınmacı ve Mülteci Öğrenciler için bilgilendirme broşürü 
(http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=ysk_brosur_
final_22_nisan.pdf)

• Gaziantep Üniversitesi (Türkçe)(http://yos.gantep.edu.
tr/index.php) (İngilizce) (http://yos.gantep.edu.tr/index.
php?dil=en)

• Önceki Yılların YÖS soru ve Cevapları
• AYÖS Soru Örnekleri (http://ayos.ankara.edu.tr/

files/2014/03/AYÖS-Soru-Örnekleri1.pdf)
• 2019 Gaziantep Üniversitesi Soruları ve Cevapları (http://yos.

gantep.edu.tr/upload/files/Cilt2.pdf)
• 2019 İstanbul Üniversitesi Soruları ve Cevapları (https://cdn.

istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=booklet_a.pdf)
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ULUSLARARASI 
BURSLAR

1. Uluslararası Burs Veren Kurum ve 
Kuruluşlar

 Alman Akademik Değişim Servisi bursları (Daad)
 Almanya’da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi 
görmeye hak kazananlara verilen burstur. Desteklenen bölümler; 
Mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sosyal bilimler, matematik-
bilgisayar mühendisliği, spor bilimleri, tarım ve ekoloji, ekonomi 
ve kamu yönetimi, mimarlık ve inşaat, beşeri bilimler, sanat ve 
sanat çalışmaları, hukuk, jeo bilimler, biyo bilimler, dil bilimleri, 
tıp-halk sağlığı, doğa bilimleri. Detaylı bilgi için: Alman Akademik 
Değişim Servisi bursprogramı (https://www.daad.de/en/) 

 Almanya Fredrich Ebert Stiftung için https://www.fes.
de/ İngilizce sayfa için http://fes-tuerkei.org/pages/english/
home.php

 Fredrich Ebert Stiftung Bursuna başvuracak Türkiye'de 
burs için web sayfasıhttp://fes-tuerkei.org/pages/tuerkce/
stajburs.php

 Almanya ThecDeutschlandstipendium yüksek lisans 
bursu için https://www.deutschlandstipendium.de/de/wie-es-
funktioniert-1726.html

 Almanya Heinrich Böll Bursu için https://www.boell.de/
index.php/en/foundation/application

 Almanya Konrad Adenauer Stiftung Bursları için 
https://www.kas.de/de/web/begabtenfoerderung-und-
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kultur/homeAfganistan Hükümeti Bursu:Afganistan Hükümeti 
tarafından verilen burslardır. Ayrıntılı bilgi için elçiliklerle irtibata 
geçebilirsiniz.

 ANSO - Alliance of International Science Organizations 
(Uluslararası Bilimsel Kuruluşlar Örgütü) tarafından verilen 
yüksek lisans ve doktora burslari için http://www.anso.org.cn/
programmes/talent/scholarship/

 Azerbaycan Devlet bursları (Email: scholars@mfa.gov.az; 
Tel: +994 12 596 92 96) için https://mfa.gov.az/en/content/399/
scholarship

 Avustralya New South Wales (UNSW) Üniversitesi 
bursu için https://research.unsw.edu.au/international-research-
scholarships

 Belçika Hükümeti bursları için https://www.ares-ac.
be/en/cooperation-au-developpement/scholarships/masters-
and-training-programmes-in-belgium

 BP Bursu: British Petroleum tarafından verilen burslardır. 
Bilgi için http://www.bp.com/en/global/bp-careers.html

 British Council Chevening Bursları (İngiltere): En az 
iki yıl iş deneyimi ve iyi derecede İngilizce, mezuniyet notunun 
3,00/4,00 veya 70/100 olması gerekiyor. Bölümler: Avrupa 
çalışmaları, ekonomi ve Avrupa entegrasyonu, gazetecilik ve 
medya çalışmaları, Avrupa ve uluslararası hukuk, insan hakları, 
çevre çalışmaları, beşeri bilimler, siyaset bilimi ve uluslararası 

ilişkiler. Detaylı bilgi için British Councıl Chevenıng burs programı.
(http://www.britishcouncil.org.tr/) &Great Burs Programı (https://
www.britishcouncil.org.tr/study-uk/scholarships-financial-
support/great-scholarships-2020) linkleri inceleyiniz.

 Chevening Bursu (İngiltere): 2021 başvuru sahibi için 
Chevening İngilizce Dil Gereksinimi kaldırılmıştır. Uçak bileti, 
yemek, konaklama, vize ve öğrenim ücreti, Kitap ücretleri 
ödenmektedir. Chevening Bursları İngiltere Hükümeti’nin önemli 
bir küresel burs programıdır. Her yıl 130’dandaha fazla ülkeden 
gelen ve İngiltere’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen 1000 
seçkin öğrenci için finansman olanağı sağlanır. Bilgi için https://
www.chevening.org/
 Chevening Türkiye başvuruları için http://www.chevening.
org/turkey

 DAFI Türkiye Burs Programı: Bilgi için https://static.help.
unhcr.org/wp-content/uploads/sites/11/2018/10/23100426/
DAFI_Application_Information_Sheet_Turkish_FIN_REV.pdf

 BM BURSU: Bilgi içinhttps://help.unhcr.org/turkey/tr/
information-for-non-syrians/education/education-grant/

 Eiffel Excellence Burs Programı (Fransa) Eiffel 
Mükemmellik Burs Programı, en iyi yabancı öğrencileri Fransa 
üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına 
katılmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Eiffel 
Bursundan faydalanan öğrenciler aylık ödenek almaktadırlar. Bu 
burs öğrenim ücretlerini karşılamamaktadır. Bunun dışında gezi 
masrafları, sağlık sigortası ve kültürel etkinlik gibi diğer çeşitli 
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harcamalar bu burs programı tarafından finanse edilmektedir. 
Burs hakkında bilgi almak için https://www.campusfrance.org/
fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel

 Endeavour Lisansüstü Bursları (Avusturya): Endeavour 
Lisansüstü Bursları Amerika, Avrupa, Karayipler, Orta Doğu, Asya 
ve Pasifik’ten gelen uluslar -arası öğrenciler için tam finansman 
desteği sağlamaktadır. Burslar, en fazla iki yıllık yüksek lisans ve 
4 yıllık doktora programları( Avusturya’daki kurslar veya herhangi 
bir araştırma alanında) için verilmektedir. Burs; eğitim ücretlerini, 
seyahat masraflarını, aylık ödenekleri, kurum ödeneklerini, sağlık 
ve seyahat sigortasını kapsamaktadır. Burs hakkında bilgi almak 
için https://internationaleducation.gov.au/scholarships/pages/
scholarships-landing.aspx

 Endonezya Gadjah Mada Uluslararası Bursu (GMIF) 
için https://admission.ugm.ac.id/2020/11/23/gadjah-mada-
international-fellowship-gmif/.

 Erasmus Mundus Bursu: IELTS'de ortalama 6,5 puan ve 
CGPA 2.5 ile 3.0 arasında puanlar kabul edilmektedir. Aylık ücret 
(ayda ortalama  1100-1200 Euro), okul ücreti, ulaşım ve kitap 
masrafları karşılanmaktadır. Bursla ilgili bilgi almak içinhttps://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-
catalogue_en

 Fransa ve Ortak Doktora Bursları: Türkiye ve Fransa’daki 
iki üniversitede ortak yürütülen doktora destek burslarıdır. 
Programı sonunda her iki üniversiteden doktora derecesi 
verilir. Yılda beş ay verilen burs üç yıllıktır. Bursa ek olarak; 

yaşam giderleri, sosyal sigorta ve kayıt ücreti desteği sağlanır. 
Gereklilikler: En az 2,50/4,00 veya 63/100 lisans mezuniyet not 
ortalaması, 30 yaş sınırı, ve Fransızca bilmek. Detaylı bilgi için: 
Fransa ve Ortak Doktora bursları&Türkçe web sayfası : https://
tr.ambafrance.org/-Turkce-

 Fullbright Öğretim Bursları (ABD): Fulbright Burs 
Programı, ABD hükümeti ile 155 ülke arasında imzalanan 
uluslararası değişim bursu programıdır. ABD ile Türkiye hükümeti 
arasındaki eğitim ve kültürel işbirliği kapsamında verilen burslar 
klinik tıp dalları haricinde her alana açıktır. İşletme (MBA) dalında 
başvuru yapan adayların en az bir yıllık iş tecrübesine sahip 
olması gerekiyor. Başvuru yapacakların lisans diplomasına sahip 
olması, TOEFL puanının yüksek olması, Diploma not ortalaması 
en az 3.,00/4,00 veya 75/100 olmalıdır. Bursu kazananlara 
3 aylık peşin ödeme yapılır. Başka yerlerden burs alanlar 3 yıl 
boyunca Fulbright bursuna başvuramaz. Fulbright bursları; 
İngilizce öğretmenlerine ve öğrenenlere, mesleki eğitim alanlara, 
lisans, yüksek lisans ve doktora yapanlara, öğretim elemanlarına 
ve araştırmacılara verilmektedir. Fulbright bursu ile gidenler 
Türkiye’ye döndüklerinde 2 yıl çalışmak zorundadır. Burs için 
daha detaylı bilgi: Fullbright Öğretim bursları (https://fulbright.
org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar)
 
 Fransa Eyfel Mükemmellik bursu (EıffelScholarshıp 
Program Of Excellence) için https://www.campusfrance.org/en/
eiffel-scholarship-program-of-excellence

 Gates Cambridge Üniversitesi Bursu için https://www.
gatescambridge.org/apply/timeline/

895894
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https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel
https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel
https://internationaleducation.gov.au/scholarships/pages/scholarships-landing.aspx
https://internationaleducation.gov.au/scholarships/pages/scholarships-landing.aspx
https://admission.ugm.ac.id/2020/11/23/gadjah-mada-international-fellowship-gmif/
https://admission.ugm.ac.id/2020/11/23/gadjah-mada-international-fellowship-gmif/
inhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
inhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
inhttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
https://tr.ambafrance.org/-Turkce-
https://tr.ambafrance.org/-Turkce-
https://fulbright.org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar
https://fulbright.org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence
https://www.gatescambridge.org/apply/timeline/
https://www.gatescambridge.org/apply/timeline/


 İngiliz Milletler Topluluğu Yüksek Lisans Bursu 
(Commonwealth Master’s Scholarships) için https://cscuk.
fcdo.gov.uk/SCHOLARSHİPS/COMMONWEALTH-MASTERS-
SCHOLARSHİPS/

2. Burs Arama Motoru

Uluslararası burslar için
https://opportunitiescorners.info/

Türkiye'deki burslar için
https://e-bursum.com/burs-ara

897896
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https://cscuk.fcdo.gov.uk
https://cscuk.fcdo.gov.uk
https://opportunitiescorners.info/
https://e-bursum.com/burs-ara


PROJE EKİBİ

Bursa Uludağ Üniversitesi

• Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
• Proje Yöneticisi

• Yuşa AYDIN
• Gençlik Çalışanı

• İsmail EMİRŞAH
• Araştırmacı

Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK)

• Ahmet ALPEREN
• Yasal Temsilci

• Adem Alper ADIGÜZEL
• Koordinatör

• Fatma Nur GÜNER
• 2. Koordinatör

• Ali Selim KARA
• Araştırmacı ve Görsel Tasarımcı

• Akif ERCAN
• Gençlik Çalışanı

• Kübra YILMAZ
• Teknisyen

• Elif GÜLŞEN
• Görsel Tasarımcı

• Adem Burak YILMAZ
• Hukuk Danışmanı

• Kevser ATABAŞ
• Çevirmen

899
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Ankara Öğrenci Gençlik Grubu

• Hamza Erdem ÇATALTAŞ
• Yasal Temsilci

• Doç. Dr. Harun ŞAHİN
• Koordinatör

• Mehmet Genç TİFTİK
• Teknisyen

• Beste AYDIN
• Çevirmen

• Jin DAVOD
• Yazılımcı

Polar Araştırma Teknoloji A.Ş.

• Yusuf DİKER
• Yasal Temsilci

• Hazal AĞTAŞ
• Koordinatör

• Erdem GÖK
• Yardımcı Personel

Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi

• Denis IBADULA
• Koordinatör

• Christina DUNHEA
• 2. Koordinatör

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State 
Pedagogical University

• Oksana KOVTUN
• Koordinatör

• Valentyna KRYKUN
• Araştırmacı

• Alina HALOWEN
• Hukuk Danışmanı

Solution Solidarité & Inclusion

• Hadrien FIERE
• Yasal Temsilci

• Ariane GIRAULT
• Koordinatör

• Patrizia PAPITTO
• Çevirmen
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erasmussos.com.ua/tr/

@softwareofstudent Sos

@sos_software

Software of Student SOS

@softwareofstudent

softwareofstudent@gmail.com

SOS
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM 

VE SOSYAL HAYATA UYUM KILAVUZU

https://erasmussos.com.ua/
https://www.facebook.com/softwareofstudent.sos.5
https://twitter.com/sos_software
https://www.youtube.com/channel/UC2KOKBn9z9LbKFZdKyC2GDA
https://www.instagram.com/softwareofstudent/
mailto:softwareofstudent@gmail.com

