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Ülkemizin 2023 yılında 150 milyar dolar hizmet 
ihracatı hedefi doğrultusunda, hizmet ticaretine 
ilişkin eğitim sektörü bazlı vizyon ve stratejiler 
hazırlanması, sektörün döviz kazandırıcı faaliyet 
gelirlerinin arttırılması ve özellikle COVID-19 
pandemi sürecinin küresel ekonomide yarattığı 
belirsizliklere karşı yükseköğretim sektörünün 
uluslararası öğrenci teminine yönelik stratejiler 
belirlemesi amacıyla Hizmet İhracatçıları Birliği 
(HİB) organizasyonunda 16 Temmuz 2020 tarihin-
de “COVID-19 sonrası Dünyada ve Türkiye’de 
Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler 
Çalıştayı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu çalıştaya yükseköğretim kurumların-
dan üst düzey katılımcılar, sektörün paydaşları 
ilgili kamu kuruluşlarının yöneticileri katılım 
göstermiş olup, sektörün karşılaştığı temel 
sorunlar tespit edilerek, çözüm önerilerinin 
oluşturulması ve bu önerilerin ilgili kurumlarla 
paylaşması amaçlanmıştır. 
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Hizmet İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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İLKER AYCI

başardık. Bu durumda iş dünyasına düşen, devle-
timiz tarafından mümkün olan en doğru şekilde 
yönetilen bu süreç içinde sahip olduğumuz 
ayrıcalıklı konumu fırsata ve rekabet avantajına 
çevirebilmek. İnanıyoruz ki, hizmet ihracat eden 
tüm sektörlerde, yeni şartlara uygun olarak, 
inovatif ve pozitif bir yaklaşımla hareket etmek, 
bugüne kadarki kazanımlarımızı korumanın yanın-
da, yarının oyun kurucuları arasında olmamızı 
sağlayacak. Geçtiğimiz ay Hizmet İhracatçıları 
Birliğimiz tarafından düzenlenen “Covid-19 Sonrası 
Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Temi-
ninde Yeni Stratejiler Çalıştayı”mız bu anlamda 
attığımız somut adımlardan bir tanesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta 
Saraç’ın teşrif ettiği, ilgili bakanlık ve genel 
müdürlüklerin temsilcileriyle yer aldığı bu çalıştay 
sayesinde, eğitim alanında sahip olduğumuz 
dünya çapındaki standartları ‘Yeni Normal’ 
düzende en iyi şekilde kullanabilmek için yapıla-
cakları tespit ettik. Daha da önemlisi, eğitim 
sektörü olarak ihtiyaç duyulan destekler ve 
gelecek planlamaları konularında istişare 
edebilme fırsatı bulduk. Katılımcıların değerli 
fikirleri ve eğitim alanında devletimiz tarafından 
sağlanacak destekler sayesinde bir kez daha 
gördük ki Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde 
de marka ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Bizler 
de Hizmet İhracatçıları Birliği olarak bu 
yürüyüşün en önemli destekçilerinden olmanın 
mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız.

Değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurabilen 
Hizmet Sektörleri, sizlerin de bildiği üzere, bu 
özelliği sayesinde kriz dönemlerinin en az hasarla 
atlatılabilmesi yönünde ülke ekonomilerine çok 
önemli katkılar sunmaktadır. Bizler de Türkiye’nin 
sahip olduğu yüksek hedeflere en hızlı şekilde 
ulaşabilmesi için üzerimize düşen hayati görevler-
in ve beklentilerin farkında olarak yolumuza 
devam etmekteyiz. 

Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, ülkemize hizmet 
yolunda ilerleyişimizin hız kesmeden, büyük bir 
azimle devam edeceğinden kimsenin şüphesi 
olmasın. Eğitim alanında olduğu gibi, tüm hizmet 
ihracatçısı sektörlerimizde, stratejik düşünerek, 
yarını bugünden inşa ederek, gereken tüm desteği 
vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Değerli paydaşlarımıza, çalıştayımıza sundukları 
katkılardan ve bugüne kadar sergiledikleri üstün 
performanstan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.  

“EĞİTİMDE MARKA ÜLKE OLACAĞIZ”

Hizmet İhracatçıları Birliği olarak ülkemizin hedeflerine 
ulaşmak konusunda katkı sağlayan çok önemli ve 
stratejik sektörleri temsil etmekteyiz. Döviz getiri-
ci faaliyetler anlamında ülke ekonomimizi güçlen-
direcek adımları atarak, istihdama düzenli katkı 
yaparak ve yarının hedeflerine ülkemizi ulaştıra-
cak yol haritalarını belirleyerek, çok önemli görev 
ve sorumluluklar yerine getiriyoruz. 

Herkesin malumu olduğu üzere karşılaşılan 
zorluklar her zaman öngörülemeyebiliyor. Son 
dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
süreci, bu durumun en son örneği. Bir yandan 
sağlığımızı koruyacak önlemleri hem kişisel 
hayatlarımızda hem de iş yapış yöntemlerimiz 
açısından önceliğimiz olarak kabul ederken, diğer 
yandan bu mücadele kapsamında uygulanan 
kısıtlamaların izin verdiği şekilde ekonomik faali-
yetlerimizi sürdürebilmek durumundayız. 

Neredeyse 2020 yılının başından itibaren içinde 
olduğumuz bu zorlu süreçte, ne şanslıyız ki devle-
timizin attığı adımlar ve sahip olduğu vizyon 
sayesinde, pandemi ile mücadele anlamında 
dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olmayı 



Hizmet İhracatçıları Birliği 
Eğitim Hizmetleri Komite Başkanı
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Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Önümüzdeki süreçte de edindiğimiz tecrübe, 
ortak akıl ve paylaştığımız başarı hikayelerinden 
feyz alarak daha verimli ve etkin şekilde eğitimler-
imize devam edeceğiz. Yeni normale ayak uydurup 
uluslararası öğrenci temininde yakaladığımız 
ivmeye yeni stratejiler belirleyerek daha da hız 
katmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede, Covid 19 sürecinde ve sonrasında 
eğitim hizmetleri ihracatına ilişkin sektör bazlı 
vizyon ve stratejiler hazırlanması, sektörün döviz 
kazandırıcı faaliyet gelirlerinin artırılması amacıy-
la, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komi-
tesi olarak "Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türki-
ye'de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler 
Çalıştayı"nı tam da bu zamanda gerçekleştirmek 
istedik.

Eğitim hizmetleri ihracatı ile ilgili öğrenci temini, 
öğrenci memnuniyeti, kamu ve özel sektör kuru-
luşları ile ilişkiler, teşvikler ve yararlanma 
yöntemleri ve benzeri diğer konulara çözümler 
sunabilmeyi amaçladık. Ülkemiz yükseköğretimi-
nin, YÖK Başkanımızın öncülüğünde hızla gerekli 
tüm önlem ve kararları alması ile başarı ile devam 
ettirdiğimiz çalışmalarımıza özellikle uluslararası 
öğrenci temini hususunda daha fazla ne yapabilir-
iz masaya yatırdık.

Çalıştayımız sonucunda elde ettiğimiz sonuçlar 
hep beraber ortak bir sinerji ve yepyeni stratejiler-
le yeni bir yol haritası çizmemize vesile olarak ve 
bu dönemi el ele başarı ile atlatmamıza yardımcı 
olacaktır. 

Başta YÖK Başkanımız olmak üzere, HİB Yönetim 
Kurulu Başkanımıza, Bakanlıklarımızın ve Kamu 
Kurumlarımızın çok değerli Başkan ve Yöneticile-
rine, Üniversitelerimize, Rektörlerimiz ve diğer tüm 
temsilcilerimize çok değerli katkıları ve katılımları 
için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu raporda kapsamlı olarak sonuçlarını bulacağınız,  
"Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türkiye'de Uluslar-
arası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı", 
Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinde hak 
ettiği yeri hızla kazanmaya devam eden  bir ülke 
olarak yeni stratejiler geliştirmek, rekabette öne 
çıkmak için daha neler yapabiliriz konularını çok 
geniş bir katılım yelpazesi ile ele almıştır.

Malumlarınız olduğu üzere, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 
çıkan Covid 19, kısa sürede küresel bir salgın haline 
dönüştü ve dünyanın hemen her bölgesinde her türlü 
faaliyetlerin işleyişinde köklü değişikliklerin yaşan-
masına neden oldu. Eğitim hizmetleri sektöründe de 
uluslararası öğrencilerin temini, eğitimin işleyişi, 
sınav süreçleri başta olmak üzere önemli yeni 
gelişmeler meydana geldi. Covid 19 pandemisi 
sebebiyle dünyada 1,5 milyar öğrenci ve genç fiziksel 
olarak okul ve üniversiteye gidemeyip ya eğitime ara 
verdi ya da online eğitime devam etti.

YÖK Başkanımızın liderliğinde üniversiteler olarak 
bizler çok hızlı ve etkin bir yol haritası ile online 
ortamda eğitimlerimizi sürdürmeye başladık. 
Kaliteden ödün vermeden, hem ülkemizde hem 
de Dünyanın dört bir yanına yayılmış olan öğren-
cilerimize gece gündüz eğitimi ulaştırdık. 
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ÇALIŞTAY 
PROGRAMI

Etkinlik Adı

Etkinlik Adı

Covid 19 Sonrası Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci 
Temininde Yeni Stratejiler Çalıştayı

16 Temmuz 2020, Saat 14:00

Etkinlik Yeri Online Ortam

Moderatör Prof. Dr. Çağrı ERHAN 

Raportör

Katılan 
Kamu 

Kuruluşları

Açılış Konuşmaları
14:00 – 14:15

Panel Konuşmaları

Soru - Cevap

14:15 - 14:45

14:45 - 16:00

ÇALIŞTAY AKIŞI

Ayşe Deniz ÖZKAN 

Dışişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 
Hizmetler Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Maarif Vakfı

Dr. S. Armağan VURDU (İMMİB Genel Sekreteri)

Doç. Dr. Mustafa AYDIN (HİB Yönetim Kurulu Üyesi
HİB Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı)

M. İlker AYCI (HİB Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ (Yükseköğretim Kurulu Başkanı)



Yükseköğretim Kurulu

Milli Eğitim Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı 
Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

İstanbul İl Göç İdaresi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı

Türkiye Maarif Vakfı

Akdeniz Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

BİLTEK Eğitim ve Bilim Kurumları A.Ş.

Biruni Üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

IGMG - İslam Toplumu Milli Görüş

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Kapadokya Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

ODTÜ

OSTİM Teknik Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

TED Üniversitesi

TOBB Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi
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durum tespiti, hem de bu başlıklarda gerekli 
tedbirler ve düzen
lemeleri sağladıklarını anlattı. Ayrıca yeni YÖK’ün 
sosyal adalet ve fırsat eşitliği adına küresel salgın 
çıkmadan önce, yükseköğretimde dijital dönüşüm 
projesi başlattığını, Anadolu’da yeni kurulan 16 
üniversitemizde 6.000’e yakın öğretim elemanının 
dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve 
öğretme dersi aldığını ve 50.000’i aşkın öğrencinin 
de kredili, dijital okul yazarlık dersi aldığını belirtti.
 
Sn. Saraç uluslararasılaşma alanındaki gelişmeleri 
de şu şekilde özetledi: Göreve geldiğimde uluslar-
arası öğrenci sayısı 40.000’li rakamlardaydı. Şu an 
180.000’e ulaştı. Türkiye’de ilk defa yükseköğre-
timde uluslararasılaşma strateji belgesi hazır-
ladık. Son 5 yılda Bakanlık düzeyinde 50 anlaşma 
yaptık. Yabancı uyruklu doktoralı öğretim eleman 
sayımızda da artış olmaya başladı. Uluslararası 
değişim programları yoluyla öğrenci ve öğretim 
elemanı değişiminde artışlar gördük. Yabancı 
hükümetlerin burs programlarıyla burada 
uluslararası öğrencilerin eğitim almasını sağlaya-
cak bir programı devreye soktuk. Tabi ki geçtiğimiz 
yıl aldığımız kararla yurtdışına öğrenci kabul 
kontenjanlarında büyük bir artışa gidildi.

COVID-19 kürese salgın müddetince de rektörler 
ve mütevelli heyet başkanlarıyla temas 
sürdürdüklerini ve onların da önerilerini 
aldıklarını belirten Sn. Saraç, 2020-21 akademik 
yılı güz dönemine mahsus olmak üzere uluslar-
arası öğrencilere ön kayıt yaptırma imkanı 
tanıdıklarını, bu kayıt sürecini de 15 Aralığa kadar 
da uzattıklarını vurguladı. Eğitim-öğretim 
başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrencilere 
hızlandırılmış telafi eğitimi verilmesi, bu dönemde 
kayıt yaptıran öğrencilere talep etmeleri halinde 
güz döneminde de kayıt dondurarak eğitimlerine 
bahar döneminde de başlayabilmelerine imkan 
sağladıklarını, küresel salgın müddetince ülkem-
ize bu dönemde gelemeyenler için bu tedbirler 
kalkıncaya kadar da uzaktan öğretime kayıt yapıp, 
uzaktan öğretimle de ders verilebilir kararı 
aldıklarını anlattı.  Uluslararası tanıtım için de 20 
Temmuz tarihinden ilk defa YÖK sanal fuarı 
düzenlendiklerini, 190 üniversite ve ilgili kurum-
larla birlikte Türk yükseköğretiminin 142 ülkede 

“COVID-19 sonrası Dünyada ve Türkiye’de 
Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler 
Çalıştayı”nın açılışında konuşan HİB Eğitim Hizmetleri 
Komitesi Başkanı Sn. Doç Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin 
kısa zamanda 30.000 uluslararası öğrenciden 
178.000 uluslararası öğrenciye ulaşmasında 
ortaya koydukları irade ve katkıları dolayısıyla Sn. 
YÖK Başkanı Saraç’a teşekkürlerini sunduktan 
sonra, bu çalıştayları 2012 senesinden beri 
üniversite temsilcileri ve kamu paydaşları ile 
beraber gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Pandemi süresince YÖKün aldığı kararlar doğrul-
tusunda Türk üniversitelerinin olağanüstü bir 
performans gösterdiğini ve eğitime ara vermeden 
bu akademik yılı tamamladıklarını söyledi. Ancak 
pandeminin hem mevcut uluslararası öğrencile-
rin Türkiye’ye dönerek eğitimlerine devam etmesi, 
hem de yeni uluslararası öğrenci kayıtlarının 
yapılması bakımından sorun oluşturduğunu 
belirtti. Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Komite-
si olarak Mart ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı gibi ilgili kamu kurumlarıyla 
görüştüklerini, özellikle YÖKün yeni aldığı karar-
ların çok destekleyici olduğunu, bu çalıştayda da 
sektör paydaşlarıyla yeni tedbir ve stratejiler 
geliştirerek bu süreçten de güçlenerek çıkacak-
larını anlattı. 

Çalıştaya üniversite temsilcilerinin yanında YÖK, 
Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Dışişleri Bakan-
lığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
İçişleri ve Göç Dairesi Başkanlığı, Ticaret Bakan-
lığı Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Türkler 
ve Akrabalar Topluluğundan ve Türkiye Maarif 
Vakfından temsilcilerin katıldığını bildiren Sn. 
Aydın, hazırlanan Çalıştay raporunun ilgili kamu 
kuruluşlarıyla da paylaşılacağını bildirdi. 

Çalıştayın açılışında konuşan HİB Başkanı Sn. İlker Aycı, 
eğitim hizmetleri ihracatının COVID-19 pandemisin-
den etkilenen sektörlerden biri olduğunu, bu 
dönemde yeni stratejilerin belirlenmesinin ülkemiz-
in ihracatta gösterdiği istikrarın devam etmesi 
bakımından son derece büyük önem arz ettiğini 
belirtti. Eğitim hizmetleri ihracatının döviz gelirleri 
yanında Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ve 
gelecekteki ticaret politikalarını, ihracatını etkile-

mesi bakımından da önemini ifade etti. Fakat 
günümüzde pandemi süreci sebebiyle şu anda bu 
ihracatın sürdürülebilmesinde, eğitim için yurt-
dışından gençlerin Türkiye’ye getirilebilmesinin 
önünde bazı engeller oluştuğunu; yakın geçmişte 
Sn. Prof. Dr. Yekta Saraç yönetimindeki YÖK 
tarafından eğitim sektörünün önünü açan karar-
lar alındığını ve bu sebeple sektörün kendilerine 
şükran duyduğunu; şu anda da yine bazı esnek-
likler ve alınacak yeni kararlarla pandemi 
dolayısıyla oluşan engellerin de aşılabileceğini 
belirtti. 

Sn. Aycı sektörün beklentilerini şu şekilde dile getirdi: 
* Eğitim hizmetleri ihracatında devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasında sağlıklı bir iş birliği ve 
rekabet ortamının sağlanması için ortak bir taban 
fiyat politikası belirlenmesi 

* Ön Lisans ve Lisans programlarında kayıtlarının 
Bahar yarıyılında da alınabilmesi 

* Mavi kart sahibi veya çifte vatandaşlığı bulunan 
öğrencilerimize Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk program-
larında uygulanan kotanın bu dönemde kaldırılması

* Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından başarılı öğrencilere mezuniyet sonrası 1 
yıl çalışma hakkının verilmesinin yanı sıra, İç İşleri 
Bakanlığı ve Göç İdaresi tarafından da Yüksek 
Lisans ve Doktora öğrencilerinin tam zamanlı 
çalışmalarına izin vererek Türkiye’de eğitimin 
yabancılar açısından daha cazip açıya getirilmesi

* Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, İran gibi hedef ülkele-
rde üniversitelerimizin tanınırlığının sağlanması için 
gerek YÖK gerek Dışişleri Bakanlığımız tarafından 
üst düzey girişimlerde bulunulması

YÖK Başkanı Sn. Prof. Dr. Yekta Saraç konuşmasında YÖK 
olarak yükseköğretim sistemimizi salgının olum-
suz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek için Türki-
ye’de daha vakalar görülmeden önce bir komite 
oluşturduklarını; 17 Mart’ta uzmanlardan oluşan 
bir heyetle yükseköğretim sisteminde uzaktan 
öğretim yol haritasını, mevzuat, altyapı, insan 
kaynakları, içerik ve uygulamayla alakalı hem 
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durum tespiti, hem de bu başlıklarda gerekli 
tedbirler ve düzen
lemeleri sağladıklarını anlattı. Ayrıca yeni YÖK’ün 
sosyal adalet ve fırsat eşitliği adına küresel salgın 
çıkmadan önce, yükseköğretimde dijital dönüşüm 
projesi başlattığını, Anadolu’da yeni kurulan 16 
üniversitemizde 6.000’e yakın öğretim elemanının 
dijital çağda yükseköğretimde öğrenme ve 
öğretme dersi aldığını ve 50.000’i aşkın öğrencinin 
de kredili, dijital okul yazarlık dersi aldığını belirtti.
 
Sn. Saraç uluslararasılaşma alanındaki gelişmeleri 
de şu şekilde özetledi: Göreve geldiğimde uluslar-
arası öğrenci sayısı 40.000’li rakamlardaydı. Şu an 
180.000’e ulaştı. Türkiye’de ilk defa yükseköğre-
timde uluslararasılaşma strateji belgesi hazır-
ladık. Son 5 yılda Bakanlık düzeyinde 50 anlaşma 
yaptık. Yabancı uyruklu doktoralı öğretim eleman 
sayımızda da artış olmaya başladı. Uluslararası 
değişim programları yoluyla öğrenci ve öğretim 
elemanı değişiminde artışlar gördük. Yabancı 
hükümetlerin burs programlarıyla burada 
uluslararası öğrencilerin eğitim almasını sağlaya-
cak bir programı devreye soktuk. Tabi ki geçtiğimiz 
yıl aldığımız kararla yurtdışına öğrenci kabul 
kontenjanlarında büyük bir artışa gidildi.

COVID-19 kürese salgın müddetince de rektörler 
ve mütevelli heyet başkanlarıyla temas 
sürdürdüklerini ve onların da önerilerini 
aldıklarını belirten Sn. Saraç, 2020-21 akademik 
yılı güz dönemine mahsus olmak üzere uluslar-
arası öğrencilere ön kayıt yaptırma imkanı 
tanıdıklarını, bu kayıt sürecini de 15 Aralığa kadar 
da uzattıklarını vurguladı. Eğitim-öğretim 
başladıktan sonra kayıt yaptıran öğrencilere 
hızlandırılmış telafi eğitimi verilmesi, bu dönemde 
kayıt yaptıran öğrencilere talep etmeleri halinde 
güz döneminde de kayıt dondurarak eğitimlerine 
bahar döneminde de başlayabilmelerine imkan 
sağladıklarını, küresel salgın müddetince ülkem-
ize bu dönemde gelemeyenler için bu tedbirler 
kalkıncaya kadar da uzaktan öğretime kayıt yapıp, 
uzaktan öğretimle de ders verilebilir kararı 
aldıklarını anlattı.  Uluslararası tanıtım için de 20 
Temmuz tarihinden ilk defa YÖK sanal fuarı 
düzenlendiklerini, 190 üniversite ve ilgili kurum-
larla birlikte Türk yükseköğretiminin 142 ülkede 

tanıtımının yapılacağını söyledi. 

Ayrıca gündeme gelen bazı konularda da 
düşüncelerini açıklayan Sn. Saraç devlet üniversi-
telerinin maliyetinin altında ücretlerle uluslar-
arası öğrenci kaydı yapmasına karşı olduğunu, 
bunun kamu kaynaklarının yanlış kullanımı 
olduğunu söyledi. Lisansüstü programlardaki 
uluslararası öğrencilerin çalışma izinleri 
konusunda olumlu değerlendirmede bulunan Sn. 
Saraç, mavi kart konusunda eğitimlerini Türki-
ye’de yapan gençlerin yabancı uyruklu öğrenci 
kontenjanından faydalanarak sınavsız bazı bölüm-
lere yerleşmesinin sosyal adalet ilkesiyle 
bağdaşmadığını söyledi. Vakıf üniversitelerinin 
online eğitim konusundan oldukça başarılı 
olduğunu anketlerle saptadıklarını belirterek, bu 
sene harmanlanmış eğitim modellerinin de 
deneceğini belirtti. YÖS sınavının kaldırılmasının 
daha önce uluslararası öğrenci temininin önünü 
açtığını belirten Sn. Saraç, şimdi YÖS sınavının 
tekrar gündeme geldiğini ve bu konuda çalıştay 
katılımcılarının da görüşünü almak istediklerini 
söyledi. 

“COVID-19 sonrası Dünyada ve Türkiye’de 
Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler 
Çalıştayı”nın açılışında konuşan HİB Eğitim Hizmetleri 
Komitesi Başkanı Sn. Doç Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’nin 
kısa zamanda 30.000 uluslararası öğrenciden 
178.000 uluslararası öğrenciye ulaşmasında 
ortaya koydukları irade ve katkıları dolayısıyla Sn. 
YÖK Başkanı Saraç’a teşekkürlerini sunduktan 
sonra, bu çalıştayları 2012 senesinden beri 
üniversite temsilcileri ve kamu paydaşları ile 
beraber gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Pandemi süresince YÖKün aldığı kararlar doğrul-
tusunda Türk üniversitelerinin olağanüstü bir 
performans gösterdiğini ve eğitime ara vermeden 
bu akademik yılı tamamladıklarını söyledi. Ancak 
pandeminin hem mevcut uluslararası öğrencile-
rin Türkiye’ye dönerek eğitimlerine devam etmesi, 
hem de yeni uluslararası öğrenci kayıtlarının 
yapılması bakımından sorun oluşturduğunu 
belirtti. Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Komite-
si olarak Mart ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı gibi ilgili kamu kurumlarıyla 
görüştüklerini, özellikle YÖKün yeni aldığı karar-
ların çok destekleyici olduğunu, bu çalıştayda da 
sektör paydaşlarıyla yeni tedbir ve stratejiler 
geliştirerek bu süreçten de güçlenerek çıkacak-
larını anlattı. 

Çalıştaya üniversite temsilcilerinin yanında YÖK, 
Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Dışişleri Bakan-
lığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
İçişleri ve Göç Dairesi Başkanlığı, Ticaret Bakan-
lığı Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Türkler 
ve Akrabalar Topluluğundan ve Türkiye Maarif 
Vakfından temsilcilerin katıldığını bildiren Sn. 
Aydın, hazırlanan Çalıştay raporunun ilgili kamu 
kuruluşlarıyla da paylaşılacağını bildirdi. 

Çalıştayın açılışında konuşan HİB Başkanı Sn. İlker Aycı, 
eğitim hizmetleri ihracatının COVID-19 pandemisin-
den etkilenen sektörlerden biri olduğunu, bu 
dönemde yeni stratejilerin belirlenmesinin ülkemiz-
in ihracatta gösterdiği istikrarın devam etmesi 
bakımından son derece büyük önem arz ettiğini 
belirtti. Eğitim hizmetleri ihracatının döviz gelirleri 
yanında Türkiye’nin uluslararası ilişkileri ve 
gelecekteki ticaret politikalarını, ihracatını etkile-



tedir. Bu gençlerimiz lise eğitimlerinin tamamını 
Avrupa’da bulundukları ülkelerde aldıklarından 
ÖSYM sınavları yoluyla Türk üniversitelerine 
yerleşemiyor; ancak uluslararası öğrenci konten-
janından yerleşiyor. Mavi karta %10 sınırlamasını 
kaldırarak bu gençlerimizin Türk üniversitelerinde 
okumalarının önünü açmanızı diliyoruz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Sn. Ayşe Deniz Özkan: 
Dünyada en çok uluslararası öğrenci alan ve bu 
hareketlilikten en çok gelir elde eden ülkelere 
baktığımızda, İngiltere ve ABD gibi, yurtdışında 
uluslararası kampüslerinin, hedef ülkelerinde 
merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Biz de Türk 
üniversiteleri olarak bu konuda strateji geliştir-
meli ve yatırım yapmalıyız. YÖK bize bu konuda 
kaliteden ödün vermeden nasıl ilerleyebiliriz yol 
gösterici olabilir. Aynı şekilde pandemi ve buna 
benzer krizlerden ileride etkilenmemek için 
kaliteli çevrimiçi programlar geliştirmeliyiz ve 
online eğitime yatırım yapmalıyız diye düşünüyo-
rum.
 
YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Rahmi Er: 
Mavi karta uygulanan kontenjan sınırlanmasında 
lise eğitimlerini Türkiye’de görenlerle, tamamını 
yurtdışında gören öğrenciler arasında bir farklılık 
gözetilebilir. 

Uluslararası öğrenci kontenjanlarını kaldırarak 
üniversitelerimize bu konuda çok ciddi bir ivme 
kazandırdıklarını belirten Sn. Er önümüzdeki 
dönemde de bugün dile getirilen konular ve diğer 
farklı çalışmalarda da iyileştirme ve kolaylıklar 
getirmeye hazır olduklarını ancak YÖK olarak tüm 
üniversiteleri kapsayıcı uygulamalar ve kalitenin 
her zaman ön planda tutulduğu karalar almaya 
özen gösterildiğini belirtti. 

YÖK olarak tüm görüşleri aldıklarını ve dinle-
diklerini belirten Sn. Er, bunların değerlendiri-
leceğini ve mümkün mertebede üniversitelerim-
ize destek sağlanacağını ancak bazı konularda 
hassasiyetlerinin olduğunu ve bunun da anlaşıl-
ması gerektiğini vurguladı.

Katılımları ve değerlendirmeleri için başta HIB 
Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Aydın ve tüm üyelere 

ve tüm üniversite temsilcilerine teşekkür eden Sn. 
Er bu tür çalıştayların faydalı ve gerekli olduğunu 
belirtti.
 

sıkıntılar yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Malum lise 
sınavları Temmuz sonu Ağustos gibi sonuçları 
açıklanıyor. Dolayısıyla adayların Türkiye’ye 
gelmesi ve denklik işlemlerini İstanbul’da 
yapması okulun başlamasına çok yani bir tarihe 
tekabül ediyor. Geçen sene İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yaklaşık 40.000’e yakın başvuru 
geldiğini biliyoruz. Geçen sene eylül ayı itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda online başvuru 
alınması için çok önemli bir çalışması oldu. Fakat 
öğrencilerden aldığımız bilgiler, online başvuru 
formunu kullanmada teknik sorunlar olduğu. 
Aslında bu denklik belgesini yurtdışındaki dış 
temsilciliklerden de tedarik edilebilen belgeler. 
Fakat dış temsilciliklerimizdeki eğitim ataşelik 
pozisyonlarının hepsi dolu değil. Dolayısıyla 
oradan alıp gelme fırsatını kaybediyor öğrenciler. 
Bu yüzden Online denklik alma sistemin çok ciddi 
bir faydası olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtiçi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Tuğba Korkmaz: 
MEB online denklik sisteminin iyileştirilmesi, 
varsa teknik sorunların çözülmesi için çalışacağız. 

Sn. Erhan:
Yükseköğretim için ülkemizi tercih eden öğrencil-
erin coğrafi bağlamda çeşitliliğini nasıl buluyor-
sunuz? Bu kültürel çeşitliliği arttırmak için, Türki-
ye’nin ve Türkiye üniversitelerinin yeni pazarlara 
girmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Melike Üstün:
Ülkemiz uluslararası öğrenci temin sektörüne bu 
anlamda uzun yıllardır varlık gösteren ülkelere 
kıyasla daha geç denilebilecek dönemde girmiş 
olsa da, son on yıl içerisinde gösterilen çabalar ve 
yapılan büyük ataklar ile çeşitliliği de sayılar ile 
beraber ciddi anlamda arttırmıştır. Ancak bunun 
devamlılığı için Study in Turkey çatısı altında daha 
tekil bir marka olarak hep birlikte hareket 
etmemiz ve temsiliyeti sağlamamız gerekmekte-
dir. Şu anda da mevcut işleyişte tüm üniversiteler 
bu markanın ancak birlikte büyüyebileceğinin 
bilinci ile hedef ülke belirleme konusunda strate-
jik olarak ortak hareket etmektedirler. Bunu  HİB 
çatısı altında bulunan eğitim konseyi liderliğinde 

yapmaya çalışmaktayız. Hedef ülkeler belirleme, 
bu ülkelerdeki potansiyel tanıtım sahalarını ve 
fuarlarını tespit etme gibi çalışmalarda ortak 
hareket edilmektedir. Ancak bu çerçevenin 
genişlemesi ve study in turkey markasının 
kapsamının daha da büyümesi için Yükseköğretim 
Kurumumuz başta olmak üzere yurtdışı temsilci-
liklerin ve benzer kamu kuruluşlarının daha fazla 
desteği ve yol göstermesi önem arz etmektedir. 
Üniversitelerimizin yeni pazarları tek başına hede-
flemesi ve orada varlık göstermesi uzun soluklu 
bir sonuç veremeyecektir, bu denemelerden de 
genelde tekil üniversiteler faydalanabilmektedir 
sadece, ancak hedefleme ve harekete geçme 
anlamında da ortak paydada buluşulabilmesi 
daha kurumsal ve tek çatı altında hareket alanı 
oluşturmak ile gelecektir. 

Sn. Erhan:
Türkiye’de uygulanmakta olan uluslararası öğren-
ci kontenjanları ve ücretleri hakkında görüşleriniz 
nelerdir? 

Atılım Üniversitesi’nden Sn. Hasan Atasoy: 
Türkiye’de 2.5 Milyon kişinin her yıl mücadele 
ederek girdiği üniversitelerde öğrenim görmek 
için uluslararası öğrenciler de belirli bir evrensel  
başarı ölçütünü sağlayamıyorlarsa minimum bir 
ücret ödeyerek öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. 
Örneğin lisans programları yıllık taban öğrenim 
ücretleri 4.000 USD tıp ve benzeri programlar için 
10.000 USD olmalıdır. Bu taban ücret hem devlet 
hem de vakıf üniversiteleri için geçerli olmalıdır. 
Üniversitelerin uluslararası öğrenci hedefi öğrenci 
sayısı üzerinden değil getirdikleri öğrencilerden 
aldıkları hizmet ihracatı geliri üzerinden olmalıdır. 
Bu nedenle hedef 300.000 öğrenci değil, örneğin 2 
Milyar USD eğitim ihracatı geliri elde etmek 
olmalıdır.
 
KATILIMCI SORU VE YORUMLARI

Berlin Almanya’da Türk toplumundan bir sivil toplum örgütü 
temsilcisi:
Avrupa’daki Türk toplumundaki gençlerimiz 
bulundukları Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim 
görememekte, oradaki sistem en çalışkan ve 
başarılı gençlerimizi bile mesleki eğitime itmek-

Sn. Erhan:
Her bir üniversitenin gidip kendi YÖS sınavını 
yapması gerçekten de çok anlamlı gelmiyor. 
Kaynak açısından, israfı manasına geliyor. Ama 
diğer taraftan illa bir YÖS sınavının bir ön koşul 
olarak konulmasını da kabul etmiyorum.  Sınav-
ların kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları ben çok 
yakından takip ettim. Dünyada trend ters yönde. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün 
üniversiteler SAT istemiyor; SAT olabilir ama 
benim için bir koşul değildir diyor. Dolayısıyla 
benim endişem şudur, eğer YÖS sınavı tekrar gelir 
de bürokrasi yarın öbür gün YÖS olmadan kimse 
öğrenci alamaz der ise o zaman çok ciddi bir 
sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Bunu peşin peşin 
önlemek durumundayız. Hele pandemi döne-
minde dünyanın pek çok üniversitesi GRE SAT gibi 
sınavları kabul kriteri olmaktan çıkardı. Örneğin 
California üniversiteleri, ki 26 tane üniversitesi ile 
dünyanın en büyük üniversite sistemi, 2020-21 
itibariyla GRE’yi ve SAT sınavını kabul şartı olarak 
kaldırdı. Şimdi biz bunlarla nasıl rekabet edeceğiz, 
eğer ki kendi kendimizin önüne böyle sınavlar 
getiriyor isek. Bir başka husus da tabi bütün bu 
işlerin koordinasyonu. Maarif Vakfı kendi 
mecrasında çalışıyor, YÖK kendi mecrasında 
çalışıyor. Türkiye’nin bir uluslararası öğrenci 
ajansı kurması lazım. Yani başka pek çok ülkede 
olduğu gibi, Fransa da İngiltere de olduğu gibi. 
Maarif Vakfı, YÖK, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcileri-
nin içinde yer alacağı ve üniversitelerin de temsil 
edileceği, bütün bunları koordine edecek uluslar-
arası öğrenci ajansı kurar isek eğer rekabet 
edebiliriz.  Yoksa çeşitli kurumların bu ajansmış 
gibi hareket etmesi bu koordinasyonu sağlamaz. 
Bunu devlet eliyle, cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
bizatihi kurulması gerekir düşüncesindeyim.

Sn. Aydın: 
YÖS konusunda, dünya başka bir tarafa gidiyor. 
Tekrar geriye dönemeyiz. Böyle bir sınav üniversi-
telerin önünde sadece bir engel oluşturur. Az önce 
Çağrı hocanın da söylediği gibi artık dünya bu tür 
kriterleri, bu tür yaklaşımları bir kenara bıraktılar. 
Zaten bu noktaya zor şartlarda geldik. Lütfen onun 
için bunun gündeme bile getirilmesini ben çok 
doğru bulmuyorum. YÖS sınavını kaldırdık. Her 

üniversite kendi kriterlerini ortaya koydu. Kendi 
kriterlerine göre hangi şartlara göre belirlerse 
ona göre öğrenci alır diyorum. 
Sn. Efe: YÖK olarak YÖS’ü kaldırdıktan sonra 
öğrenci sayısı arttığı hususu doğrudur.  YÖS 
konusunda biz elbette ki sınavlar getirerek Türki-
ye’ye öğrenci getirilişinin önünde bir engel 
oluşması gibi bir görüşümüz olamaz. Biz bilakis 
bu engelleri kaldırarak geldik ki bu sayı arttı. 
Türkiye’deki bütün üniversitelerimiz matura da 
kullanıyor, abitur da kullanıyor hepsine göre 
öğrenci alabiliyor, alabilir. SAT’A göre alabiliyor, 
GRE’ye göre alabiliyor ama hepsi kullanmıyor. 
Üniversiteler illa bu sınav sonucuna göre öğrenci 
alsın gibi bir zorlamanın akademik mantıkla veya 
akademinin özgürlüğüyle çok fazla da uyuşacağını 
zannetmiyorum.

Sn. Erhan:
Azerbeycan’dan Türkiye’ye çok sayıda öğrenci 
alıyoruz. Fakat şimdi Azerbaycan hükümeti kendi 
ulusal sınav notlarının dikkate alınmasını istiyor. 
Bu ulusal sınav maalesef Azeri öğrencilerin bizim 
üniversitelerimizde eğitime başlamasının önünde 
bir engel teşkil etmeye başladı. YÖK Azerbaycan 
devleti nezdinde bu uygulamanın Türkiye için 
kaldırılması yönünde girişimde bulanacak mı?

Sn. Efe: 
Azerbaycan devlet sınavının dikkate alınması 
hususunda üniversitelerimize yazı yazdık. Şu anda 
biz sadece dikkate alınması hususunu belirttik. 
Azerbaycan hükümetine bu uygulamanın kaldırıl-
ması için bir yaz yazılmasını konusunu kurulu-
muzda ele alırız. 

Sn. Erhan: 
İstanbul Bilgi Üniversite’sinden deneyimli panelis-
timiz Serdar Apaydın’a dönmek istiyorum. 
Uluslararası öğrencilerin Lise denkliği konusun-
da, Türkiye’ye gelen adaylar bu denklik konusunda 
yeterince bilgiye sahipler mi? Mili Eğitim 
Müdürlüklerine gitmeye gerek var mı bu denk-
likleri alma konusunda.
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Sn. Serdar Apaydın:
Özellikle İstanbul’da öğrenci nüfusunun daha 
yoğun olduğu şehir olması sebebiyle çok ciddi 

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Çağrı Erhan 
moderatörlüğündeki panel oturumuna katılan 
konuşmacılar aşağıdaki konulara değindiler:

Moderatör Sn. Erhan:
Türk üniversitelerinin özellikle hedef ülkelerdeki 
tanınırlığı konusunda YÖK ve üniversiteler nasıl 
çalışmalar yapabilir?

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sn. Mustafa Efe: 
Biz hem görüşmelerimizi birebir devam ettiriy-
oruz, birçok ülke ile diğer görüşmelerimizde de 
masaya koyuyoruz. KEK toplantılarından yüksek 
düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına 
varıncaya kadar tamamını dile getiriyoruz. Irak’ta 
sadece 26 üniversitemiz tanınırken bu geçen yıl 
kasım ayında 85’e çıktı, şu anda da 126’ya çıktı 
görüşmelerimiz sonucunda. Ayrıca biz üniversi-
teler arasında işbirliği geliştirmeyi tavsiye ediy-
oruz; bu tanınmayı kolaylaştırıyor. Biraz önce 
gündeme gelen Bahar döneminde uluslararası 
öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına 
kayıtlarının yapılabilmesi konusunu uluslararası 
örneklerine de bakarak ele alacağız.
 
Sn. Erhan:
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkan-
lığının dünyanın her tarafından öğrenci almak için 
büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz ama özel-
likle bazı ülkelerden de yoğun miktarda öğrenci 
gelmiyor. Ciddi potansiyel gördüğümüz bazı ülkel-
erde bu haritayı çeşitlendirmek adına neler 
yapılabilir acaba? Afrika’da bilhassa Orta Doğu 
ülkelerinde bilhassa nasıl bir iş birliği yapabiliriz?

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkanlığından 
Sn. Sait Yusuf: 
171 ülkeden 156.000 başvuru aldık bu yıl; 
geçtiğimiz yıl 146.000 başvuru almıştık. Ama 
başvuru aldığımız ülkelerin ilk onu yaklaşık olmak 
üzere %80’ini oluşturuyor. Bazı ülkelerden çok 
yoğun başvurular var. Bazı ülkelerde arzu 
ettiğimiz başvuru yok. Ayrıca başvuran öğrencile-
rin kalitesini de yükseltmek hedefimiz. Biz hem 
başarılı öğrenciye ulaşabilmek hem de dünyaya 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde öğrenci arzı 
yüksek olan ülkelerdeki eğitim kurumlarına 
ulaşabilmek adına tanıtım programları hayata 

geçirdik. Önceliğimiz Hindistan, Rusya gibi ülkeler 
oldu. Biz her yıl yaklaşık 100 noktada bizzat 
uzmanlarımızın katılımıyla mülakatlar yapıyorduk. 
Bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan seçme yoluyla, 
çevrimiçi seçme yoluyla, büyükelçiliklerimizin 
seçme yoluyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Sahada 
gördüğümüz bir mesele Türk üniversitelerinin 
kendi aralarında eşgüdüm olmaması; devlet 
üniversiteleri çok sayıda sınav yapıyor. Buna bir 
çözüm getirilmesi gerekir. Bize başvuran adaylar 
arasında vakıf üniversitelerimizi tercih eden çok 
fazla aday var. Protokollerle vakıf üniversitelerim-
izin bize ayırdığı kontenjan miktarının arttırıl-
masını talep ediyoruz.

Sn Erhan:
Türkiye Maarif Vakfı’nın yeni kurmuş olduğu 
uluslararası bir öğrenci ajansı var. Türkiye’deki 
üniversitelere uluslararası öğrenci temininde 
Maarif Vakfı mevcut yapısıyla neler yapıyor, neler 
sağlayabilir? Türkiye’deki üniversitelerden beklentil-
eriniz neler?

Türkiye Maarif Vakfından Sn. Hamza Özdemir:
Türkiye Maarif Vakfı henüz 4. yılının içerisinde. 
Bugün itibariyle 40.000 civarında öğrencimiz var. 
2000 sayısını aşkın mezun öğrencimiz var. Şu anda 
bizim okullarımızdan mezun olan 800 civarında 
öğrenci Türkiye’de üniversite eğitimi görüyor.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği uluslar-
arası öğrenci hedefini de göz önünde bulundur-
arak Uluslararası Maarif ajansını kurduk. Sadece 
kendi mezunlarımızı değil bulunduğumuz ülkele-
rdeki tüm okullarda mezun olacak öğrencilerin 
yönünü Türkiye’ye çevirmek için bir çalışma 
yürütüyoruz. Örneğin Pakistan’da. Bu anlamda 
vakıf üniversitelerimizle biz çok yakın ilişki 
içerisindeyiz; düzenlediğimiz fuarlara katılan vakıf 
üniversiteleri bulunmakta. Üniversitelerimizin 
Türkiye’yi ve kendilerini tanıtmak için var olan 
hazırlıklarını iyileştirmeleri gerektiği kanaatindey-
im. Özellikle yeni nesil Z kuşağının anlayabileceği 
dil ve yöntemlerle tanıtım yapılmalı. Üniversiteler-
imizden çok dilde, özellikle Fransızca ve Arapça 
konuşulan ülkeler için tanıtım videoları ya da 
broşürleri istiyoruz. Devlet üniversitelerinin teker 
teker, arka arkaya kendi YÖS sınavlarını yapması 
sorun teşkil ediyor.

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İMMİB)
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tedir. Bu gençlerimiz lise eğitimlerinin tamamını 
Avrupa’da bulundukları ülkelerde aldıklarından 
ÖSYM sınavları yoluyla Türk üniversitelerine 
yerleşemiyor; ancak uluslararası öğrenci konten-
janından yerleşiyor. Mavi karta %10 sınırlamasını 
kaldırarak bu gençlerimizin Türk üniversitelerinde 
okumalarının önünü açmanızı diliyoruz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Sn. Ayşe Deniz Özkan: 
Dünyada en çok uluslararası öğrenci alan ve bu 
hareketlilikten en çok gelir elde eden ülkelere 
baktığımızda, İngiltere ve ABD gibi, yurtdışında 
uluslararası kampüslerinin, hedef ülkelerinde 
merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Biz de Türk 
üniversiteleri olarak bu konuda strateji geliştir-
meli ve yatırım yapmalıyız. YÖK bize bu konuda 
kaliteden ödün vermeden nasıl ilerleyebiliriz yol 
gösterici olabilir. Aynı şekilde pandemi ve buna 
benzer krizlerden ileride etkilenmemek için 
kaliteli çevrimiçi programlar geliştirmeliyiz ve 
online eğitime yatırım yapmalıyız diye düşünüyo-
rum.
 
YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Rahmi Er: 
Mavi karta uygulanan kontenjan sınırlanmasında 
lise eğitimlerini Türkiye’de görenlerle, tamamını 
yurtdışında gören öğrenciler arasında bir farklılık 
gözetilebilir. 

Uluslararası öğrenci kontenjanlarını kaldırarak 
üniversitelerimize bu konuda çok ciddi bir ivme 
kazandırdıklarını belirten Sn. Er önümüzdeki 
dönemde de bugün dile getirilen konular ve diğer 
farklı çalışmalarda da iyileştirme ve kolaylıklar 
getirmeye hazır olduklarını ancak YÖK olarak tüm 
üniversiteleri kapsayıcı uygulamalar ve kalitenin 
her zaman ön planda tutulduğu karalar almaya 
özen gösterildiğini belirtti. 

YÖK olarak tüm görüşleri aldıklarını ve dinle-
diklerini belirten Sn. Er, bunların değerlendiri-
leceğini ve mümkün mertebede üniversitelerim-
ize destek sağlanacağını ancak bazı konularda 
hassasiyetlerinin olduğunu ve bunun da anlaşıl-
ması gerektiğini vurguladı.

Katılımları ve değerlendirmeleri için başta HIB 
Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Aydın ve tüm üyelere 

ve tüm üniversite temsilcilerine teşekkür eden Sn. 
Er bu tür çalıştayların faydalı ve gerekli olduğunu 
belirtti.
 

sıkıntılar yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Malum lise 
sınavları Temmuz sonu Ağustos gibi sonuçları 
açıklanıyor. Dolayısıyla adayların Türkiye’ye 
gelmesi ve denklik işlemlerini İstanbul’da 
yapması okulun başlamasına çok yani bir tarihe 
tekabül ediyor. Geçen sene İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yaklaşık 40.000’e yakın başvuru 
geldiğini biliyoruz. Geçen sene eylül ayı itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda online başvuru 
alınması için çok önemli bir çalışması oldu. Fakat 
öğrencilerden aldığımız bilgiler, online başvuru 
formunu kullanmada teknik sorunlar olduğu. 
Aslında bu denklik belgesini yurtdışındaki dış 
temsilciliklerden de tedarik edilebilen belgeler. 
Fakat dış temsilciliklerimizdeki eğitim ataşelik 
pozisyonlarının hepsi dolu değil. Dolayısıyla 
oradan alıp gelme fırsatını kaybediyor öğrenciler. 
Bu yüzden Online denklik alma sistemin çok ciddi 
bir faydası olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtiçi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Tuğba Korkmaz: 
MEB online denklik sisteminin iyileştirilmesi, 
varsa teknik sorunların çözülmesi için çalışacağız. 

Sn. Erhan:
Yükseköğretim için ülkemizi tercih eden öğrencil-
erin coğrafi bağlamda çeşitliliğini nasıl buluyor-
sunuz? Bu kültürel çeşitliliği arttırmak için, Türki-
ye’nin ve Türkiye üniversitelerinin yeni pazarlara 
girmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Melike Üstün:
Ülkemiz uluslararası öğrenci temin sektörüne bu 
anlamda uzun yıllardır varlık gösteren ülkelere 
kıyasla daha geç denilebilecek dönemde girmiş 
olsa da, son on yıl içerisinde gösterilen çabalar ve 
yapılan büyük ataklar ile çeşitliliği de sayılar ile 
beraber ciddi anlamda arttırmıştır. Ancak bunun 
devamlılığı için Study in Turkey çatısı altında daha 
tekil bir marka olarak hep birlikte hareket 
etmemiz ve temsiliyeti sağlamamız gerekmekte-
dir. Şu anda da mevcut işleyişte tüm üniversiteler 
bu markanın ancak birlikte büyüyebileceğinin 
bilinci ile hedef ülke belirleme konusunda strate-
jik olarak ortak hareket etmektedirler. Bunu  HİB 
çatısı altında bulunan eğitim konseyi liderliğinde 

yapmaya çalışmaktayız. Hedef ülkeler belirleme, 
bu ülkelerdeki potansiyel tanıtım sahalarını ve 
fuarlarını tespit etme gibi çalışmalarda ortak 
hareket edilmektedir. Ancak bu çerçevenin 
genişlemesi ve study in turkey markasının 
kapsamının daha da büyümesi için Yükseköğretim 
Kurumumuz başta olmak üzere yurtdışı temsilci-
liklerin ve benzer kamu kuruluşlarının daha fazla 
desteği ve yol göstermesi önem arz etmektedir. 
Üniversitelerimizin yeni pazarları tek başına hede-
flemesi ve orada varlık göstermesi uzun soluklu 
bir sonuç veremeyecektir, bu denemelerden de 
genelde tekil üniversiteler faydalanabilmektedir 
sadece, ancak hedefleme ve harekete geçme 
anlamında da ortak paydada buluşulabilmesi 
daha kurumsal ve tek çatı altında hareket alanı 
oluşturmak ile gelecektir. 

Sn. Erhan:
Türkiye’de uygulanmakta olan uluslararası öğren-
ci kontenjanları ve ücretleri hakkında görüşleriniz 
nelerdir? 

Atılım Üniversitesi’nden Sn. Hasan Atasoy: 
Türkiye’de 2.5 Milyon kişinin her yıl mücadele 
ederek girdiği üniversitelerde öğrenim görmek 
için uluslararası öğrenciler de belirli bir evrensel  
başarı ölçütünü sağlayamıyorlarsa minimum bir 
ücret ödeyerek öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. 
Örneğin lisans programları yıllık taban öğrenim 
ücretleri 4.000 USD tıp ve benzeri programlar için 
10.000 USD olmalıdır. Bu taban ücret hem devlet 
hem de vakıf üniversiteleri için geçerli olmalıdır. 
Üniversitelerin uluslararası öğrenci hedefi öğrenci 
sayısı üzerinden değil getirdikleri öğrencilerden 
aldıkları hizmet ihracatı geliri üzerinden olmalıdır. 
Bu nedenle hedef 300.000 öğrenci değil, örneğin 2 
Milyar USD eğitim ihracatı geliri elde etmek 
olmalıdır.
 
KATILIMCI SORU VE YORUMLARI

Berlin Almanya’da Türk toplumundan bir sivil toplum örgütü 
temsilcisi:
Avrupa’daki Türk toplumundaki gençlerimiz 
bulundukları Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim 
görememekte, oradaki sistem en çalışkan ve 
başarılı gençlerimizi bile mesleki eğitime itmek-

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (HİB)

Sn. Erhan:
Her bir üniversitenin gidip kendi YÖS sınavını 
yapması gerçekten de çok anlamlı gelmiyor. 
Kaynak açısından, israfı manasına geliyor. Ama 
diğer taraftan illa bir YÖS sınavının bir ön koşul 
olarak konulmasını da kabul etmiyorum.  Sınav-
ların kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları ben çok 
yakından takip ettim. Dünyada trend ters yönde. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün 
üniversiteler SAT istemiyor; SAT olabilir ama 
benim için bir koşul değildir diyor. Dolayısıyla 
benim endişem şudur, eğer YÖS sınavı tekrar gelir 
de bürokrasi yarın öbür gün YÖS olmadan kimse 
öğrenci alamaz der ise o zaman çok ciddi bir 
sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Bunu peşin peşin 
önlemek durumundayız. Hele pandemi döne-
minde dünyanın pek çok üniversitesi GRE SAT gibi 
sınavları kabul kriteri olmaktan çıkardı. Örneğin 
California üniversiteleri, ki 26 tane üniversitesi ile 
dünyanın en büyük üniversite sistemi, 2020-21 
itibariyla GRE’yi ve SAT sınavını kabul şartı olarak 
kaldırdı. Şimdi biz bunlarla nasıl rekabet edeceğiz, 
eğer ki kendi kendimizin önüne böyle sınavlar 
getiriyor isek. Bir başka husus da tabi bütün bu 
işlerin koordinasyonu. Maarif Vakfı kendi 
mecrasında çalışıyor, YÖK kendi mecrasında 
çalışıyor. Türkiye’nin bir uluslararası öğrenci 
ajansı kurması lazım. Yani başka pek çok ülkede 
olduğu gibi, Fransa da İngiltere de olduğu gibi. 
Maarif Vakfı, YÖK, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcileri-
nin içinde yer alacağı ve üniversitelerin de temsil 
edileceği, bütün bunları koordine edecek uluslar-
arası öğrenci ajansı kurar isek eğer rekabet 
edebiliriz.  Yoksa çeşitli kurumların bu ajansmış 
gibi hareket etmesi bu koordinasyonu sağlamaz. 
Bunu devlet eliyle, cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
bizatihi kurulması gerekir düşüncesindeyim.

Sn. Aydın: 
YÖS konusunda, dünya başka bir tarafa gidiyor. 
Tekrar geriye dönemeyiz. Böyle bir sınav üniversi-
telerin önünde sadece bir engel oluşturur. Az önce 
Çağrı hocanın da söylediği gibi artık dünya bu tür 
kriterleri, bu tür yaklaşımları bir kenara bıraktılar. 
Zaten bu noktaya zor şartlarda geldik. Lütfen onun 
için bunun gündeme bile getirilmesini ben çok 
doğru bulmuyorum. YÖS sınavını kaldırdık. Her 

üniversite kendi kriterlerini ortaya koydu. Kendi 
kriterlerine göre hangi şartlara göre belirlerse 
ona göre öğrenci alır diyorum. 
Sn. Efe: YÖK olarak YÖS’ü kaldırdıktan sonra 
öğrenci sayısı arttığı hususu doğrudur.  YÖS 
konusunda biz elbette ki sınavlar getirerek Türki-
ye’ye öğrenci getirilişinin önünde bir engel 
oluşması gibi bir görüşümüz olamaz. Biz bilakis 
bu engelleri kaldırarak geldik ki bu sayı arttı. 
Türkiye’deki bütün üniversitelerimiz matura da 
kullanıyor, abitur da kullanıyor hepsine göre 
öğrenci alabiliyor, alabilir. SAT’A göre alabiliyor, 
GRE’ye göre alabiliyor ama hepsi kullanmıyor. 
Üniversiteler illa bu sınav sonucuna göre öğrenci 
alsın gibi bir zorlamanın akademik mantıkla veya 
akademinin özgürlüğüyle çok fazla da uyuşacağını 
zannetmiyorum.

Sn. Erhan:
Azerbeycan’dan Türkiye’ye çok sayıda öğrenci 
alıyoruz. Fakat şimdi Azerbaycan hükümeti kendi 
ulusal sınav notlarının dikkate alınmasını istiyor. 
Bu ulusal sınav maalesef Azeri öğrencilerin bizim 
üniversitelerimizde eğitime başlamasının önünde 
bir engel teşkil etmeye başladı. YÖK Azerbaycan 
devleti nezdinde bu uygulamanın Türkiye için 
kaldırılması yönünde girişimde bulanacak mı?

Sn. Efe: 
Azerbaycan devlet sınavının dikkate alınması 
hususunda üniversitelerimize yazı yazdık. Şu anda 
biz sadece dikkate alınması hususunu belirttik. 
Azerbaycan hükümetine bu uygulamanın kaldırıl-
ması için bir yaz yazılmasını konusunu kurulu-
muzda ele alırız. 

Sn. Erhan: 
İstanbul Bilgi Üniversite’sinden deneyimli panelis-
timiz Serdar Apaydın’a dönmek istiyorum. 
Uluslararası öğrencilerin Lise denkliği konusun-
da, Türkiye’ye gelen adaylar bu denklik konusunda 
yeterince bilgiye sahipler mi? Mili Eğitim 
Müdürlüklerine gitmeye gerek var mı bu denk-
likleri alma konusunda.
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Sn. Serdar Apaydın:
Özellikle İstanbul’da öğrenci nüfusunun daha 
yoğun olduğu şehir olması sebebiyle çok ciddi 
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Altınbaş Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Çağrı Erhan 
moderatörlüğündeki panel oturumuna katılan 
konuşmacılar aşağıdaki konulara değindiler:

Moderatör Sn. Erhan:
Türk üniversitelerinin özellikle hedef ülkelerdeki 
tanınırlığı konusunda YÖK ve üniversiteler nasıl 
çalışmalar yapabilir?

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sn. Mustafa Efe: 
Biz hem görüşmelerimizi birebir devam ettiriy-
oruz, birçok ülke ile diğer görüşmelerimizde de 
masaya koyuyoruz. KEK toplantılarından yüksek 
düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına 
varıncaya kadar tamamını dile getiriyoruz. Irak’ta 
sadece 26 üniversitemiz tanınırken bu geçen yıl 
kasım ayında 85’e çıktı, şu anda da 126’ya çıktı 
görüşmelerimiz sonucunda. Ayrıca biz üniversi-
teler arasında işbirliği geliştirmeyi tavsiye ediy-
oruz; bu tanınmayı kolaylaştırıyor. Biraz önce 
gündeme gelen Bahar döneminde uluslararası 
öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına 
kayıtlarının yapılabilmesi konusunu uluslararası 
örneklerine de bakarak ele alacağız.
 
Sn. Erhan:
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkan-
lığının dünyanın her tarafından öğrenci almak için 
büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz ama özel-
likle bazı ülkelerden de yoğun miktarda öğrenci 
gelmiyor. Ciddi potansiyel gördüğümüz bazı ülkel-
erde bu haritayı çeşitlendirmek adına neler 
yapılabilir acaba? Afrika’da bilhassa Orta Doğu 
ülkelerinde bilhassa nasıl bir iş birliği yapabiliriz?

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkanlığından 
Sn. Sait Yusuf: 
171 ülkeden 156.000 başvuru aldık bu yıl; 
geçtiğimiz yıl 146.000 başvuru almıştık. Ama 
başvuru aldığımız ülkelerin ilk onu yaklaşık olmak 
üzere %80’ini oluşturuyor. Bazı ülkelerden çok 
yoğun başvurular var. Bazı ülkelerde arzu 
ettiğimiz başvuru yok. Ayrıca başvuran öğrencile-
rin kalitesini de yükseltmek hedefimiz. Biz hem 
başarılı öğrenciye ulaşabilmek hem de dünyaya 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde öğrenci arzı 
yüksek olan ülkelerdeki eğitim kurumlarına 
ulaşabilmek adına tanıtım programları hayata 

geçirdik. Önceliğimiz Hindistan, Rusya gibi ülkeler 
oldu. Biz her yıl yaklaşık 100 noktada bizzat 
uzmanlarımızın katılımıyla mülakatlar yapıyorduk. 
Bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan seçme yoluyla, 
çevrimiçi seçme yoluyla, büyükelçiliklerimizin 
seçme yoluyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Sahada 
gördüğümüz bir mesele Türk üniversitelerinin 
kendi aralarında eşgüdüm olmaması; devlet 
üniversiteleri çok sayıda sınav yapıyor. Buna bir 
çözüm getirilmesi gerekir. Bize başvuran adaylar 
arasında vakıf üniversitelerimizi tercih eden çok 
fazla aday var. Protokollerle vakıf üniversitelerim-
izin bize ayırdığı kontenjan miktarının arttırıl-
masını talep ediyoruz.

Sn Erhan:
Türkiye Maarif Vakfı’nın yeni kurmuş olduğu 
uluslararası bir öğrenci ajansı var. Türkiye’deki 
üniversitelere uluslararası öğrenci temininde 
Maarif Vakfı mevcut yapısıyla neler yapıyor, neler 
sağlayabilir? Türkiye’deki üniversitelerden beklentil-
eriniz neler?

Türkiye Maarif Vakfından Sn. Hamza Özdemir:
Türkiye Maarif Vakfı henüz 4. yılının içerisinde. 
Bugün itibariyle 40.000 civarında öğrencimiz var. 
2000 sayısını aşkın mezun öğrencimiz var. Şu anda 
bizim okullarımızdan mezun olan 800 civarında 
öğrenci Türkiye’de üniversite eğitimi görüyor.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği uluslar-
arası öğrenci hedefini de göz önünde bulundur-
arak Uluslararası Maarif ajansını kurduk. Sadece 
kendi mezunlarımızı değil bulunduğumuz ülkele-
rdeki tüm okullarda mezun olacak öğrencilerin 
yönünü Türkiye’ye çevirmek için bir çalışma 
yürütüyoruz. Örneğin Pakistan’da. Bu anlamda 
vakıf üniversitelerimizle biz çok yakın ilişki 
içerisindeyiz; düzenlediğimiz fuarlara katılan vakıf 
üniversiteleri bulunmakta. Üniversitelerimizin 
Türkiye’yi ve kendilerini tanıtmak için var olan 
hazırlıklarını iyileştirmeleri gerektiği kanaatindey-
im. Özellikle yeni nesil Z kuşağının anlayabileceği 
dil ve yöntemlerle tanıtım yapılmalı. Üniversiteler-
imizden çok dilde, özellikle Fransızca ve Arapça 
konuşulan ülkeler için tanıtım videoları ya da 
broşürleri istiyoruz. Devlet üniversitelerinin teker 
teker, arka arkaya kendi YÖS sınavlarını yapması 
sorun teşkil ediyor.



tedir. Bu gençlerimiz lise eğitimlerinin tamamını 
Avrupa’da bulundukları ülkelerde aldıklarından 
ÖSYM sınavları yoluyla Türk üniversitelerine 
yerleşemiyor; ancak uluslararası öğrenci konten-
janından yerleşiyor. Mavi karta %10 sınırlamasını 
kaldırarak bu gençlerimizin Türk üniversitelerinde 
okumalarının önünü açmanızı diliyoruz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Sn. Ayşe Deniz Özkan: 
Dünyada en çok uluslararası öğrenci alan ve bu 
hareketlilikten en çok gelir elde eden ülkelere 
baktığımızda, İngiltere ve ABD gibi, yurtdışında 
uluslararası kampüslerinin, hedef ülkelerinde 
merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Biz de Türk 
üniversiteleri olarak bu konuda strateji geliştir-
meli ve yatırım yapmalıyız. YÖK bize bu konuda 
kaliteden ödün vermeden nasıl ilerleyebiliriz yol 
gösterici olabilir. Aynı şekilde pandemi ve buna 
benzer krizlerden ileride etkilenmemek için 
kaliteli çevrimiçi programlar geliştirmeliyiz ve 
online eğitime yatırım yapmalıyız diye düşünüyo-
rum.
 
YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Rahmi Er: 
Mavi karta uygulanan kontenjan sınırlanmasında 
lise eğitimlerini Türkiye’de görenlerle, tamamını 
yurtdışında gören öğrenciler arasında bir farklılık 
gözetilebilir. 

Uluslararası öğrenci kontenjanlarını kaldırarak 
üniversitelerimize bu konuda çok ciddi bir ivme 
kazandırdıklarını belirten Sn. Er önümüzdeki 
dönemde de bugün dile getirilen konular ve diğer 
farklı çalışmalarda da iyileştirme ve kolaylıklar 
getirmeye hazır olduklarını ancak YÖK olarak tüm 
üniversiteleri kapsayıcı uygulamalar ve kalitenin 
her zaman ön planda tutulduğu karalar almaya 
özen gösterildiğini belirtti. 

YÖK olarak tüm görüşleri aldıklarını ve dinle-
diklerini belirten Sn. Er, bunların değerlendiri-
leceğini ve mümkün mertebede üniversitelerim-
ize destek sağlanacağını ancak bazı konularda 
hassasiyetlerinin olduğunu ve bunun da anlaşıl-
ması gerektiğini vurguladı.

Katılımları ve değerlendirmeleri için başta HIB 
Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Aydın ve tüm üyelere 

ve tüm üniversite temsilcilerine teşekkür eden Sn. 
Er bu tür çalıştayların faydalı ve gerekli olduğunu 
belirtti.
 

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İMMİB)

PANEL 
KONUŞMALARI
sıkıntılar yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Malum lise 
sınavları Temmuz sonu Ağustos gibi sonuçları 
açıklanıyor. Dolayısıyla adayların Türkiye’ye 
gelmesi ve denklik işlemlerini İstanbul’da 
yapması okulun başlamasına çok yani bir tarihe 
tekabül ediyor. Geçen sene İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yaklaşık 40.000’e yakın başvuru 
geldiğini biliyoruz. Geçen sene eylül ayı itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda online başvuru 
alınması için çok önemli bir çalışması oldu. Fakat 
öğrencilerden aldığımız bilgiler, online başvuru 
formunu kullanmada teknik sorunlar olduğu. 
Aslında bu denklik belgesini yurtdışındaki dış 
temsilciliklerden de tedarik edilebilen belgeler. 
Fakat dış temsilciliklerimizdeki eğitim ataşelik 
pozisyonlarının hepsi dolu değil. Dolayısıyla 
oradan alıp gelme fırsatını kaybediyor öğrenciler. 
Bu yüzden Online denklik alma sistemin çok ciddi 
bir faydası olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtiçi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Tuğba Korkmaz: 
MEB online denklik sisteminin iyileştirilmesi, 
varsa teknik sorunların çözülmesi için çalışacağız. 

Sn. Erhan:
Yükseköğretim için ülkemizi tercih eden öğrencil-
erin coğrafi bağlamda çeşitliliğini nasıl buluyor-
sunuz? Bu kültürel çeşitliliği arttırmak için, Türki-
ye’nin ve Türkiye üniversitelerinin yeni pazarlara 
girmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Melike Üstün:
Ülkemiz uluslararası öğrenci temin sektörüne bu 
anlamda uzun yıllardır varlık gösteren ülkelere 
kıyasla daha geç denilebilecek dönemde girmiş 
olsa da, son on yıl içerisinde gösterilen çabalar ve 
yapılan büyük ataklar ile çeşitliliği de sayılar ile 
beraber ciddi anlamda arttırmıştır. Ancak bunun 
devamlılığı için Study in Turkey çatısı altında daha 
tekil bir marka olarak hep birlikte hareket 
etmemiz ve temsiliyeti sağlamamız gerekmekte-
dir. Şu anda da mevcut işleyişte tüm üniversiteler 
bu markanın ancak birlikte büyüyebileceğinin 
bilinci ile hedef ülke belirleme konusunda strate-
jik olarak ortak hareket etmektedirler. Bunu  HİB 
çatısı altında bulunan eğitim konseyi liderliğinde 

yapmaya çalışmaktayız. Hedef ülkeler belirleme, 
bu ülkelerdeki potansiyel tanıtım sahalarını ve 
fuarlarını tespit etme gibi çalışmalarda ortak 
hareket edilmektedir. Ancak bu çerçevenin 
genişlemesi ve study in turkey markasının 
kapsamının daha da büyümesi için Yükseköğretim 
Kurumumuz başta olmak üzere yurtdışı temsilci-
liklerin ve benzer kamu kuruluşlarının daha fazla 
desteği ve yol göstermesi önem arz etmektedir. 
Üniversitelerimizin yeni pazarları tek başına hede-
flemesi ve orada varlık göstermesi uzun soluklu 
bir sonuç veremeyecektir, bu denemelerden de 
genelde tekil üniversiteler faydalanabilmektedir 
sadece, ancak hedefleme ve harekete geçme 
anlamında da ortak paydada buluşulabilmesi 
daha kurumsal ve tek çatı altında hareket alanı 
oluşturmak ile gelecektir. 

Sn. Erhan:
Türkiye’de uygulanmakta olan uluslararası öğren-
ci kontenjanları ve ücretleri hakkında görüşleriniz 
nelerdir? 

Atılım Üniversitesi’nden Sn. Hasan Atasoy: 
Türkiye’de 2.5 Milyon kişinin her yıl mücadele 
ederek girdiği üniversitelerde öğrenim görmek 
için uluslararası öğrenciler de belirli bir evrensel  
başarı ölçütünü sağlayamıyorlarsa minimum bir 
ücret ödeyerek öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. 
Örneğin lisans programları yıllık taban öğrenim 
ücretleri 4.000 USD tıp ve benzeri programlar için 
10.000 USD olmalıdır. Bu taban ücret hem devlet 
hem de vakıf üniversiteleri için geçerli olmalıdır. 
Üniversitelerin uluslararası öğrenci hedefi öğrenci 
sayısı üzerinden değil getirdikleri öğrencilerden 
aldıkları hizmet ihracatı geliri üzerinden olmalıdır. 
Bu nedenle hedef 300.000 öğrenci değil, örneğin 2 
Milyar USD eğitim ihracatı geliri elde etmek 
olmalıdır.
 
KATILIMCI SORU VE YORUMLARI

Berlin Almanya’da Türk toplumundan bir sivil toplum örgütü 
temsilcisi:
Avrupa’daki Türk toplumundaki gençlerimiz 
bulundukları Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim 
görememekte, oradaki sistem en çalışkan ve 
başarılı gençlerimizi bile mesleki eğitime itmek-
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Sn. Erhan:
Her bir üniversitenin gidip kendi YÖS sınavını 
yapması gerçekten de çok anlamlı gelmiyor. 
Kaynak açısından, israfı manasına geliyor. Ama 
diğer taraftan illa bir YÖS sınavının bir ön koşul 
olarak konulmasını da kabul etmiyorum.  Sınav-
ların kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları ben çok 
yakından takip ettim. Dünyada trend ters yönde. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün 
üniversiteler SAT istemiyor; SAT olabilir ama 
benim için bir koşul değildir diyor. Dolayısıyla 
benim endişem şudur, eğer YÖS sınavı tekrar gelir 
de bürokrasi yarın öbür gün YÖS olmadan kimse 
öğrenci alamaz der ise o zaman çok ciddi bir 
sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Bunu peşin peşin 
önlemek durumundayız. Hele pandemi döne-
minde dünyanın pek çok üniversitesi GRE SAT gibi 
sınavları kabul kriteri olmaktan çıkardı. Örneğin 
California üniversiteleri, ki 26 tane üniversitesi ile 
dünyanın en büyük üniversite sistemi, 2020-21 
itibariyla GRE’yi ve SAT sınavını kabul şartı olarak 
kaldırdı. Şimdi biz bunlarla nasıl rekabet edeceğiz, 
eğer ki kendi kendimizin önüne böyle sınavlar 
getiriyor isek. Bir başka husus da tabi bütün bu 
işlerin koordinasyonu. Maarif Vakfı kendi 
mecrasında çalışıyor, YÖK kendi mecrasında 
çalışıyor. Türkiye’nin bir uluslararası öğrenci 
ajansı kurması lazım. Yani başka pek çok ülkede 
olduğu gibi, Fransa da İngiltere de olduğu gibi. 
Maarif Vakfı, YÖK, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcileri-
nin içinde yer alacağı ve üniversitelerin de temsil 
edileceği, bütün bunları koordine edecek uluslar-
arası öğrenci ajansı kurar isek eğer rekabet 
edebiliriz.  Yoksa çeşitli kurumların bu ajansmış 
gibi hareket etmesi bu koordinasyonu sağlamaz. 
Bunu devlet eliyle, cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
bizatihi kurulması gerekir düşüncesindeyim.

Sn. Aydın: 
YÖS konusunda, dünya başka bir tarafa gidiyor. 
Tekrar geriye dönemeyiz. Böyle bir sınav üniversi-
telerin önünde sadece bir engel oluşturur. Az önce 
Çağrı hocanın da söylediği gibi artık dünya bu tür 
kriterleri, bu tür yaklaşımları bir kenara bıraktılar. 
Zaten bu noktaya zor şartlarda geldik. Lütfen onun 
için bunun gündeme bile getirilmesini ben çok 
doğru bulmuyorum. YÖS sınavını kaldırdık. Her 

üniversite kendi kriterlerini ortaya koydu. Kendi 
kriterlerine göre hangi şartlara göre belirlerse 
ona göre öğrenci alır diyorum. 
Sn. Efe: YÖK olarak YÖS’ü kaldırdıktan sonra 
öğrenci sayısı arttığı hususu doğrudur.  YÖS 
konusunda biz elbette ki sınavlar getirerek Türki-
ye’ye öğrenci getirilişinin önünde bir engel 
oluşması gibi bir görüşümüz olamaz. Biz bilakis 
bu engelleri kaldırarak geldik ki bu sayı arttı. 
Türkiye’deki bütün üniversitelerimiz matura da 
kullanıyor, abitur da kullanıyor hepsine göre 
öğrenci alabiliyor, alabilir. SAT’A göre alabiliyor, 
GRE’ye göre alabiliyor ama hepsi kullanmıyor. 
Üniversiteler illa bu sınav sonucuna göre öğrenci 
alsın gibi bir zorlamanın akademik mantıkla veya 
akademinin özgürlüğüyle çok fazla da uyuşacağını 
zannetmiyorum.

Sn. Erhan:
Azerbeycan’dan Türkiye’ye çok sayıda öğrenci 
alıyoruz. Fakat şimdi Azerbaycan hükümeti kendi 
ulusal sınav notlarının dikkate alınmasını istiyor. 
Bu ulusal sınav maalesef Azeri öğrencilerin bizim 
üniversitelerimizde eğitime başlamasının önünde 
bir engel teşkil etmeye başladı. YÖK Azerbaycan 
devleti nezdinde bu uygulamanın Türkiye için 
kaldırılması yönünde girişimde bulanacak mı?

Sn. Efe: 
Azerbaycan devlet sınavının dikkate alınması 
hususunda üniversitelerimize yazı yazdık. Şu anda 
biz sadece dikkate alınması hususunu belirttik. 
Azerbaycan hükümetine bu uygulamanın kaldırıl-
ması için bir yaz yazılmasını konusunu kurulu-
muzda ele alırız. 

Sn. Erhan: 
İstanbul Bilgi Üniversite’sinden deneyimli panelis-
timiz Serdar Apaydın’a dönmek istiyorum. 
Uluslararası öğrencilerin Lise denkliği konusun-
da, Türkiye’ye gelen adaylar bu denklik konusunda 
yeterince bilgiye sahipler mi? Mili Eğitim 
Müdürlüklerine gitmeye gerek var mı bu denk-
likleri alma konusunda.
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Sn. Serdar Apaydın:
Özellikle İstanbul’da öğrenci nüfusunun daha 
yoğun olduğu şehir olması sebebiyle çok ciddi 

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Çağrı Erhan 
moderatörlüğündeki panel oturumuna katılan 
konuşmacılar aşağıdaki konulara değindiler:

Moderatör Sn. Erhan:
Türk üniversitelerinin özellikle hedef ülkelerdeki 
tanınırlığı konusunda YÖK ve üniversiteler nasıl 
çalışmalar yapabilir?

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sn. Mustafa Efe: 
Biz hem görüşmelerimizi birebir devam ettiriy-
oruz, birçok ülke ile diğer görüşmelerimizde de 
masaya koyuyoruz. KEK toplantılarından yüksek 
düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına 
varıncaya kadar tamamını dile getiriyoruz. Irak’ta 
sadece 26 üniversitemiz tanınırken bu geçen yıl 
kasım ayında 85’e çıktı, şu anda da 126’ya çıktı 
görüşmelerimiz sonucunda. Ayrıca biz üniversi-
teler arasında işbirliği geliştirmeyi tavsiye ediy-
oruz; bu tanınmayı kolaylaştırıyor. Biraz önce 
gündeme gelen Bahar döneminde uluslararası 
öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına 
kayıtlarının yapılabilmesi konusunu uluslararası 
örneklerine de bakarak ele alacağız.
 
Sn. Erhan:
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkan-
lığının dünyanın her tarafından öğrenci almak için 
büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz ama özel-
likle bazı ülkelerden de yoğun miktarda öğrenci 
gelmiyor. Ciddi potansiyel gördüğümüz bazı ülkel-
erde bu haritayı çeşitlendirmek adına neler 
yapılabilir acaba? Afrika’da bilhassa Orta Doğu 
ülkelerinde bilhassa nasıl bir iş birliği yapabiliriz?

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkanlığından 
Sn. Sait Yusuf: 
171 ülkeden 156.000 başvuru aldık bu yıl; 
geçtiğimiz yıl 146.000 başvuru almıştık. Ama 
başvuru aldığımız ülkelerin ilk onu yaklaşık olmak 
üzere %80’ini oluşturuyor. Bazı ülkelerden çok 
yoğun başvurular var. Bazı ülkelerde arzu 
ettiğimiz başvuru yok. Ayrıca başvuran öğrencile-
rin kalitesini de yükseltmek hedefimiz. Biz hem 
başarılı öğrenciye ulaşabilmek hem de dünyaya 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde öğrenci arzı 
yüksek olan ülkelerdeki eğitim kurumlarına 
ulaşabilmek adına tanıtım programları hayata 

geçirdik. Önceliğimiz Hindistan, Rusya gibi ülkeler 
oldu. Biz her yıl yaklaşık 100 noktada bizzat 
uzmanlarımızın katılımıyla mülakatlar yapıyorduk. 
Bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan seçme yoluyla, 
çevrimiçi seçme yoluyla, büyükelçiliklerimizin 
seçme yoluyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Sahada 
gördüğümüz bir mesele Türk üniversitelerinin 
kendi aralarında eşgüdüm olmaması; devlet 
üniversiteleri çok sayıda sınav yapıyor. Buna bir 
çözüm getirilmesi gerekir. Bize başvuran adaylar 
arasında vakıf üniversitelerimizi tercih eden çok 
fazla aday var. Protokollerle vakıf üniversitelerim-
izin bize ayırdığı kontenjan miktarının arttırıl-
masını talep ediyoruz.

Sn Erhan:
Türkiye Maarif Vakfı’nın yeni kurmuş olduğu 
uluslararası bir öğrenci ajansı var. Türkiye’deki 
üniversitelere uluslararası öğrenci temininde 
Maarif Vakfı mevcut yapısıyla neler yapıyor, neler 
sağlayabilir? Türkiye’deki üniversitelerden beklentil-
eriniz neler?

Türkiye Maarif Vakfından Sn. Hamza Özdemir:
Türkiye Maarif Vakfı henüz 4. yılının içerisinde. 
Bugün itibariyle 40.000 civarında öğrencimiz var. 
2000 sayısını aşkın mezun öğrencimiz var. Şu anda 
bizim okullarımızdan mezun olan 800 civarında 
öğrenci Türkiye’de üniversite eğitimi görüyor.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği uluslar-
arası öğrenci hedefini de göz önünde bulundur-
arak Uluslararası Maarif ajansını kurduk. Sadece 
kendi mezunlarımızı değil bulunduğumuz ülkele-
rdeki tüm okullarda mezun olacak öğrencilerin 
yönünü Türkiye’ye çevirmek için bir çalışma 
yürütüyoruz. Örneğin Pakistan’da. Bu anlamda 
vakıf üniversitelerimizle biz çok yakın ilişki 
içerisindeyiz; düzenlediğimiz fuarlara katılan vakıf 
üniversiteleri bulunmakta. Üniversitelerimizin 
Türkiye’yi ve kendilerini tanıtmak için var olan 
hazırlıklarını iyileştirmeleri gerektiği kanaatindey-
im. Özellikle yeni nesil Z kuşağının anlayabileceği 
dil ve yöntemlerle tanıtım yapılmalı. Üniversiteler-
imizden çok dilde, özellikle Fransızca ve Arapça 
konuşulan ülkeler için tanıtım videoları ya da 
broşürleri istiyoruz. Devlet üniversitelerinin teker 
teker, arka arkaya kendi YÖS sınavlarını yapması 
sorun teşkil ediyor.



HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (HİB)

tedir. Bu gençlerimiz lise eğitimlerinin tamamını 
Avrupa’da bulundukları ülkelerde aldıklarından 
ÖSYM sınavları yoluyla Türk üniversitelerine 
yerleşemiyor; ancak uluslararası öğrenci konten-
janından yerleşiyor. Mavi karta %10 sınırlamasını 
kaldırarak bu gençlerimizin Türk üniversitelerinde 
okumalarının önünü açmanızı diliyoruz. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Sn. Ayşe Deniz Özkan: 
Dünyada en çok uluslararası öğrenci alan ve bu 
hareketlilikten en çok gelir elde eden ülkelere 
baktığımızda, İngiltere ve ABD gibi, yurtdışında 
uluslararası kampüslerinin, hedef ülkelerinde 
merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Biz de Türk 
üniversiteleri olarak bu konuda strateji geliştir-
meli ve yatırım yapmalıyız. YÖK bize bu konuda 
kaliteden ödün vermeden nasıl ilerleyebiliriz yol 
gösterici olabilir. Aynı şekilde pandemi ve buna 
benzer krizlerden ileride etkilenmemek için 
kaliteli çevrimiçi programlar geliştirmeliyiz ve 
online eğitime yatırım yapmalıyız diye düşünüyo-
rum.
 
YÖK Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Rahmi Er: 
Mavi karta uygulanan kontenjan sınırlanmasında 
lise eğitimlerini Türkiye’de görenlerle, tamamını 
yurtdışında gören öğrenciler arasında bir farklılık 
gözetilebilir. 

Uluslararası öğrenci kontenjanlarını kaldırarak 
üniversitelerimize bu konuda çok ciddi bir ivme 
kazandırdıklarını belirten Sn. Er önümüzdeki 
dönemde de bugün dile getirilen konular ve diğer 
farklı çalışmalarda da iyileştirme ve kolaylıklar 
getirmeye hazır olduklarını ancak YÖK olarak tüm 
üniversiteleri kapsayıcı uygulamalar ve kalitenin 
her zaman ön planda tutulduğu karalar almaya 
özen gösterildiğini belirtti. 

YÖK olarak tüm görüşleri aldıklarını ve dinle-
diklerini belirten Sn. Er, bunların değerlendiri-
leceğini ve mümkün mertebede üniversitelerim-
ize destek sağlanacağını ancak bazı konularda 
hassasiyetlerinin olduğunu ve bunun da anlaşıl-
ması gerektiğini vurguladı.

Katılımları ve değerlendirmeleri için başta HIB 
Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Aydın ve tüm üyelere 

ve tüm üniversite temsilcilerine teşekkür eden Sn. 
Er bu tür çalıştayların faydalı ve gerekli olduğunu 
belirtti.
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sıkıntılar yaşadık geçtiğimiz yıllarda. Malum lise 
sınavları Temmuz sonu Ağustos gibi sonuçları 
açıklanıyor. Dolayısıyla adayların Türkiye’ye 
gelmesi ve denklik işlemlerini İstanbul’da 
yapması okulun başlamasına çok yani bir tarihe 
tekabül ediyor. Geçen sene İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yaklaşık 40.000’e yakın başvuru 
geldiğini biliyoruz. Geçen sene eylül ayı itibariyle 
Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda online başvuru 
alınması için çok önemli bir çalışması oldu. Fakat 
öğrencilerden aldığımız bilgiler, online başvuru 
formunu kullanmada teknik sorunlar olduğu. 
Aslında bu denklik belgesini yurtdışındaki dış 
temsilciliklerden de tedarik edilebilen belgeler. 
Fakat dış temsilciliklerimizdeki eğitim ataşelik 
pozisyonlarının hepsi dolu değil. Dolayısıyla 
oradan alıp gelme fırsatını kaybediyor öğrenciler. 
Bu yüzden Online denklik alma sistemin çok ciddi 
bir faydası olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtiçi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Tuğba Korkmaz: 
MEB online denklik sisteminin iyileştirilmesi, 
varsa teknik sorunların çözülmesi için çalışacağız. 

Sn. Erhan:
Yükseköğretim için ülkemizi tercih eden öğrencil-
erin coğrafi bağlamda çeşitliliğini nasıl buluyor-
sunuz? Bu kültürel çeşitliliği arttırmak için, Türki-
ye’nin ve Türkiye üniversitelerinin yeni pazarlara 
girmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Melike Üstün:
Ülkemiz uluslararası öğrenci temin sektörüne bu 
anlamda uzun yıllardır varlık gösteren ülkelere 
kıyasla daha geç denilebilecek dönemde girmiş 
olsa da, son on yıl içerisinde gösterilen çabalar ve 
yapılan büyük ataklar ile çeşitliliği de sayılar ile 
beraber ciddi anlamda arttırmıştır. Ancak bunun 
devamlılığı için Study in Turkey çatısı altında daha 
tekil bir marka olarak hep birlikte hareket 
etmemiz ve temsiliyeti sağlamamız gerekmekte-
dir. Şu anda da mevcut işleyişte tüm üniversiteler 
bu markanın ancak birlikte büyüyebileceğinin 
bilinci ile hedef ülke belirleme konusunda strate-
jik olarak ortak hareket etmektedirler. Bunu  HİB 
çatısı altında bulunan eğitim konseyi liderliğinde 

yapmaya çalışmaktayız. Hedef ülkeler belirleme, 
bu ülkelerdeki potansiyel tanıtım sahalarını ve 
fuarlarını tespit etme gibi çalışmalarda ortak 
hareket edilmektedir. Ancak bu çerçevenin 
genişlemesi ve study in turkey markasının 
kapsamının daha da büyümesi için Yükseköğretim 
Kurumumuz başta olmak üzere yurtdışı temsilci-
liklerin ve benzer kamu kuruluşlarının daha fazla 
desteği ve yol göstermesi önem arz etmektedir. 
Üniversitelerimizin yeni pazarları tek başına hede-
flemesi ve orada varlık göstermesi uzun soluklu 
bir sonuç veremeyecektir, bu denemelerden de 
genelde tekil üniversiteler faydalanabilmektedir 
sadece, ancak hedefleme ve harekete geçme 
anlamında da ortak paydada buluşulabilmesi 
daha kurumsal ve tek çatı altında hareket alanı 
oluşturmak ile gelecektir. 

Sn. Erhan:
Türkiye’de uygulanmakta olan uluslararası öğren-
ci kontenjanları ve ücretleri hakkında görüşleriniz 
nelerdir? 

Atılım Üniversitesi’nden Sn. Hasan Atasoy: 
Türkiye’de 2.5 Milyon kişinin her yıl mücadele 
ederek girdiği üniversitelerde öğrenim görmek 
için uluslararası öğrenciler de belirli bir evrensel  
başarı ölçütünü sağlayamıyorlarsa minimum bir 
ücret ödeyerek öğrenim görmeleri sağlanmalıdır. 
Örneğin lisans programları yıllık taban öğrenim 
ücretleri 4.000 USD tıp ve benzeri programlar için 
10.000 USD olmalıdır. Bu taban ücret hem devlet 
hem de vakıf üniversiteleri için geçerli olmalıdır. 
Üniversitelerin uluslararası öğrenci hedefi öğrenci 
sayısı üzerinden değil getirdikleri öğrencilerden 
aldıkları hizmet ihracatı geliri üzerinden olmalıdır. 
Bu nedenle hedef 300.000 öğrenci değil, örneğin 2 
Milyar USD eğitim ihracatı geliri elde etmek 
olmalıdır.
 
KATILIMCI SORU VE YORUMLARI

Berlin Almanya’da Türk toplumundan bir sivil toplum örgütü 
temsilcisi:
Avrupa’daki Türk toplumundaki gençlerimiz 
bulundukları Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim 
görememekte, oradaki sistem en çalışkan ve 
başarılı gençlerimizi bile mesleki eğitime itmek-

Sn. Erhan:
Her bir üniversitenin gidip kendi YÖS sınavını 
yapması gerçekten de çok anlamlı gelmiyor. 
Kaynak açısından, israfı manasına geliyor. Ama 
diğer taraftan illa bir YÖS sınavının bir ön koşul 
olarak konulmasını da kabul etmiyorum.  Sınav-
ların kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları ben çok 
yakından takip ettim. Dünyada trend ters yönde. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde bütün 
üniversiteler SAT istemiyor; SAT olabilir ama 
benim için bir koşul değildir diyor. Dolayısıyla 
benim endişem şudur, eğer YÖS sınavı tekrar gelir 
de bürokrasi yarın öbür gün YÖS olmadan kimse 
öğrenci alamaz der ise o zaman çok ciddi bir 
sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Bunu peşin peşin 
önlemek durumundayız. Hele pandemi döne-
minde dünyanın pek çok üniversitesi GRE SAT gibi 
sınavları kabul kriteri olmaktan çıkardı. Örneğin 
California üniversiteleri, ki 26 tane üniversitesi ile 
dünyanın en büyük üniversite sistemi, 2020-21 
itibariyla GRE’yi ve SAT sınavını kabul şartı olarak 
kaldırdı. Şimdi biz bunlarla nasıl rekabet edeceğiz, 
eğer ki kendi kendimizin önüne böyle sınavlar 
getiriyor isek. Bir başka husus da tabi bütün bu 
işlerin koordinasyonu. Maarif Vakfı kendi 
mecrasında çalışıyor, YÖK kendi mecrasında 
çalışıyor. Türkiye’nin bir uluslararası öğrenci 
ajansı kurması lazım. Yani başka pek çok ülkede 
olduğu gibi, Fransa da İngiltere de olduğu gibi. 
Maarif Vakfı, YÖK, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcileri-
nin içinde yer alacağı ve üniversitelerin de temsil 
edileceği, bütün bunları koordine edecek uluslar-
arası öğrenci ajansı kurar isek eğer rekabet 
edebiliriz.  Yoksa çeşitli kurumların bu ajansmış 
gibi hareket etmesi bu koordinasyonu sağlamaz. 
Bunu devlet eliyle, cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
bizatihi kurulması gerekir düşüncesindeyim.

Sn. Aydın: 
YÖS konusunda, dünya başka bir tarafa gidiyor. 
Tekrar geriye dönemeyiz. Böyle bir sınav üniversi-
telerin önünde sadece bir engel oluşturur. Az önce 
Çağrı hocanın da söylediği gibi artık dünya bu tür 
kriterleri, bu tür yaklaşımları bir kenara bıraktılar. 
Zaten bu noktaya zor şartlarda geldik. Lütfen onun 
için bunun gündeme bile getirilmesini ben çok 
doğru bulmuyorum. YÖS sınavını kaldırdık. Her 

üniversite kendi kriterlerini ortaya koydu. Kendi 
kriterlerine göre hangi şartlara göre belirlerse 
ona göre öğrenci alır diyorum. 
Sn. Efe: YÖK olarak YÖS’ü kaldırdıktan sonra 
öğrenci sayısı arttığı hususu doğrudur.  YÖS 
konusunda biz elbette ki sınavlar getirerek Türki-
ye’ye öğrenci getirilişinin önünde bir engel 
oluşması gibi bir görüşümüz olamaz. Biz bilakis 
bu engelleri kaldırarak geldik ki bu sayı arttı. 
Türkiye’deki bütün üniversitelerimiz matura da 
kullanıyor, abitur da kullanıyor hepsine göre 
öğrenci alabiliyor, alabilir. SAT’A göre alabiliyor, 
GRE’ye göre alabiliyor ama hepsi kullanmıyor. 
Üniversiteler illa bu sınav sonucuna göre öğrenci 
alsın gibi bir zorlamanın akademik mantıkla veya 
akademinin özgürlüğüyle çok fazla da uyuşacağını 
zannetmiyorum.

Sn. Erhan:
Azerbeycan’dan Türkiye’ye çok sayıda öğrenci 
alıyoruz. Fakat şimdi Azerbaycan hükümeti kendi 
ulusal sınav notlarının dikkate alınmasını istiyor. 
Bu ulusal sınav maalesef Azeri öğrencilerin bizim 
üniversitelerimizde eğitime başlamasının önünde 
bir engel teşkil etmeye başladı. YÖK Azerbaycan 
devleti nezdinde bu uygulamanın Türkiye için 
kaldırılması yönünde girişimde bulanacak mı?

Sn. Efe: 
Azerbaycan devlet sınavının dikkate alınması 
hususunda üniversitelerimize yazı yazdık. Şu anda 
biz sadece dikkate alınması hususunu belirttik. 
Azerbaycan hükümetine bu uygulamanın kaldırıl-
ması için bir yaz yazılmasını konusunu kurulu-
muzda ele alırız. 

Sn. Erhan: 
İstanbul Bilgi Üniversite’sinden deneyimli panelis-
timiz Serdar Apaydın’a dönmek istiyorum. 
Uluslararası öğrencilerin Lise denkliği konusun-
da, Türkiye’ye gelen adaylar bu denklik konusunda 
yeterince bilgiye sahipler mi? Mili Eğitim 
Müdürlüklerine gitmeye gerek var mı bu denk-
likleri alma konusunda.
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Sn. Serdar Apaydın:
Özellikle İstanbul’da öğrenci nüfusunun daha 
yoğun olduğu şehir olması sebebiyle çok ciddi 

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Çağrı Erhan 
moderatörlüğündeki panel oturumuna katılan 
konuşmacılar aşağıdaki konulara değindiler:

Moderatör Sn. Erhan:
Türk üniversitelerinin özellikle hedef ülkelerdeki 
tanınırlığı konusunda YÖK ve üniversiteler nasıl 
çalışmalar yapabilir?

YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sn. Mustafa Efe: 
Biz hem görüşmelerimizi birebir devam ettiriy-
oruz, birçok ülke ile diğer görüşmelerimizde de 
masaya koyuyoruz. KEK toplantılarından yüksek 
düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarına 
varıncaya kadar tamamını dile getiriyoruz. Irak’ta 
sadece 26 üniversitemiz tanınırken bu geçen yıl 
kasım ayında 85’e çıktı, şu anda da 126’ya çıktı 
görüşmelerimiz sonucunda. Ayrıca biz üniversi-
teler arasında işbirliği geliştirmeyi tavsiye ediy-
oruz; bu tanınmayı kolaylaştırıyor. Biraz önce 
gündeme gelen Bahar döneminde uluslararası 
öğrencilerin lisans ve önlisans programlarına 
kayıtlarının yapılabilmesi konusunu uluslararası 
örneklerine de bakarak ele alacağız.
 
Sn. Erhan:
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkan-
lığının dünyanın her tarafından öğrenci almak için 
büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz ama özel-
likle bazı ülkelerden de yoğun miktarda öğrenci 
gelmiyor. Ciddi potansiyel gördüğümüz bazı ülkel-
erde bu haritayı çeşitlendirmek adına neler 
yapılabilir acaba? Afrika’da bilhassa Orta Doğu 
ülkelerinde bilhassa nasıl bir iş birliği yapabiliriz?

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluk Başkanlığından 
Sn. Sait Yusuf: 
171 ülkeden 156.000 başvuru aldık bu yıl; 
geçtiğimiz yıl 146.000 başvuru almıştık. Ama 
başvuru aldığımız ülkelerin ilk onu yaklaşık olmak 
üzere %80’ini oluşturuyor. Bazı ülkelerden çok 
yoğun başvurular var. Bazı ülkelerde arzu 
ettiğimiz başvuru yok. Ayrıca başvuran öğrencile-
rin kalitesini de yükseltmek hedefimiz. Biz hem 
başarılı öğrenciye ulaşabilmek hem de dünyaya 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde öğrenci arzı 
yüksek olan ülkelerdeki eğitim kurumlarına 
ulaşabilmek adına tanıtım programları hayata 

geçirdik. Önceliğimiz Hindistan, Rusya gibi ülkeler 
oldu. Biz her yıl yaklaşık 100 noktada bizzat 
uzmanlarımızın katılımıyla mülakatlar yapıyorduk. 
Bu yıl pandemi dolayısıyla uzaktan seçme yoluyla, 
çevrimiçi seçme yoluyla, büyükelçiliklerimizin 
seçme yoluyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Sahada 
gördüğümüz bir mesele Türk üniversitelerinin 
kendi aralarında eşgüdüm olmaması; devlet 
üniversiteleri çok sayıda sınav yapıyor. Buna bir 
çözüm getirilmesi gerekir. Bize başvuran adaylar 
arasında vakıf üniversitelerimizi tercih eden çok 
fazla aday var. Protokollerle vakıf üniversitelerim-
izin bize ayırdığı kontenjan miktarının arttırıl-
masını talep ediyoruz.

Sn Erhan:
Türkiye Maarif Vakfı’nın yeni kurmuş olduğu 
uluslararası bir öğrenci ajansı var. Türkiye’deki 
üniversitelere uluslararası öğrenci temininde 
Maarif Vakfı mevcut yapısıyla neler yapıyor, neler 
sağlayabilir? Türkiye’deki üniversitelerden beklentil-
eriniz neler?

Türkiye Maarif Vakfından Sn. Hamza Özdemir:
Türkiye Maarif Vakfı henüz 4. yılının içerisinde. 
Bugün itibariyle 40.000 civarında öğrencimiz var. 
2000 sayısını aşkın mezun öğrencimiz var. Şu anda 
bizim okullarımızdan mezun olan 800 civarında 
öğrenci Türkiye’de üniversite eğitimi görüyor.  
Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği uluslar-
arası öğrenci hedefini de göz önünde bulundur-
arak Uluslararası Maarif ajansını kurduk. Sadece 
kendi mezunlarımızı değil bulunduğumuz ülkele-
rdeki tüm okullarda mezun olacak öğrencilerin 
yönünü Türkiye’ye çevirmek için bir çalışma 
yürütüyoruz. Örneğin Pakistan’da. Bu anlamda 
vakıf üniversitelerimizle biz çok yakın ilişki 
içerisindeyiz; düzenlediğimiz fuarlara katılan vakıf 
üniversiteleri bulunmakta. Üniversitelerimizin 
Türkiye’yi ve kendilerini tanıtmak için var olan 
hazırlıklarını iyileştirmeleri gerektiği kanaatindey-
im. Özellikle yeni nesil Z kuşağının anlayabileceği 
dil ve yöntemlerle tanıtım yapılmalı. Üniversiteler-
imizden çok dilde, özellikle Fransızca ve Arapça 
konuşulan ülkeler için tanıtım videoları ya da 
broşürleri istiyoruz. Devlet üniversitelerinin teker 
teker, arka arkaya kendi YÖS sınavlarını yapması 
sorun teşkil ediyor.



YÖS sınavının uluslararası öğrenci kabulü için tekrar tesis edilmesi, uluslararası öğrenci başvuru-
larını ve kabullerini azaltacağından, HİB Eğitim Komitesi üyesi üniversitelerin bir bölümü ve Vakıf 
Üniversitelerinin büyük çoğunluğu YÖS’ün tekrar ihdas edilmesine karşıdır. 

Uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerdeki akademik takvim ve mezuniyet tarihi farklılıkları 
sebebiyle önlisans ve lisans programlarına sadece güz döneminde kabul verilmesi Türk üniversi-
telerinin dünyadaki rekabet gücünü azalttığından, önlisans ve lisans programlarına bahar döne-
minde de kabul verilmesi için mevzuat değişikliği YÖK’ten beklenmektedir. Bu yıla mahsus 15 
Aralık tarihine kadar uzatılan kayıt son tarihinin de önümüzdeki yıllarda uygulanması faydalı 
olacaktır. 

Mavi kart sahibi/ çift uyruklu Türk vatandaşlarından “lise eğitimlerinin tamamını yurtdışında okuyan 
öğrencilerin” Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Eğitim Fakültesi gibi programlar da dahil olmak üzere 
uluslararası öğrenci kontenjanından %10 kısıtı olmadan faydalanabilmesi için mevzuat değişikliği 
YÖK’ten beklenmektedir.

Azerbaycan hükümeti nezdinde Türk üniversitelerine başvuran Azerbaycan Vatandaşı öğrencilerin 
TQDK sınavı puanının değerlendirilmesi yönündeki uygulamalarının kaldırılması için girişimde 
bulunulması YÖK ve Dışişleri Bakanlığı’ndan beklenmektedir

Türk üniversitelerinin özellikle bazı hedef ülkelerdeki tanınma sorunları için YÖK’ten destek 
beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan özellikle hedef ülkelerde bulunan yurtdışındaki temsilciliklerde eğitim 
ataşesi bulundurulması ve Türkiye’de uluslararası öğrencisi sayısı fazla İstanbul gibi büyük illerdeki 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan lise denklik başvurularının online yapılabilmesi için destek 
beklenmektedir. 

Türk yükseköğretim siteminin dünyadaki rekabet gücünü arttırmak için, Aile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığından başarılı uluslararası öğrencilere yarı zamanlı çalışma izni ve mezuniyet 
sonrası en az 1 yıl süreyle çalışma izni verilmesi için mevzuat değişikliği beklenmektedir.

Eğitim hizmetleri ihracatında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında sağlıklı bir rekabet ortamının 
sağlanması ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak için uluslararası öğrenci eğitim ücretlerinde 
taban fiyat uygulamasına geçilmesi son derece önemlidir.

Covid-19 salgını sebebiyle en fazla uluslararası öğrenci aldığımız yüksek lisans programlarımızda 
kayıtlarda ciddi oranda düşüş olmasından endişelenilmektedir. Yüksek lisans başvurularında bulu-
nan uluslararası öğrencilere uygulanan kotanın kaldırılması kayıtlarımızda hissedilir bir artış 
sağlayacaktır. 

Covid-19 salgını kapsamında uluslararası öğrencilere lise diploması denklik süreci için tanınan 6 
aylık sürenin, bir 6 ay daha uzatılması faydalı olacaktır.

Bu yıl zaten zor geçen kayıt döneminde ilk 400’deki yurtdışı üniversitelerde online eğitim alarak 
sonrasında yatay geçiş yapma hakkı verilmesi kararının tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.
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KAMU PAYDAŞLARINDAN 
BEKLENTİLER
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16 Temmuz 2020 tarihinde Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) organizasyonunda çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen “COVID-19 sonrası Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Temininde Yeni Stratejiler 
Çalıştayı”na 54 kurumdan 117 sektör temsilcisi katılmıştır. Sn. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başta 
olmak üzere kamu paydaşlarının üst düzeyde ve geniş katılım gösterdiği etkinlikte, yükseköğretim kurum-
ları uluslararası öğrenci temininde karşılaştıkları sorunları, çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmak 
fırsatı bulmuştur. 

Çalıştayda yer alan değerli konuşmacıların, moderatör ve panelistlerin yorumlarının geniş bir özeti ve Türk 
yükseköğretim kurumlarının kamu kurumlarından bekledikleri destek ve düzenlemelerin listesi bu rapor-
da yer almaktadır. Çalıştay raporu HİB tarafından çalıştay katılımcıları ve kamu paydaşlarıyla paylaşılmaktadır. 
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