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SORULAR – CEVAPLAR
Bu harita, Türkiye’de lise ve üniversite eğitimi almak isteyen, eğitimine 
devam etmek isteyen gençler için hazırlanan bir eğitim yol haritasıdır. 

Eğitim yol haritası,

· Suriye’de bir liseye kayıt olmuş, 

· Suriye’de bir liseye kayıt olmamış, 

· Suriye’deki lise eğitimi kesintiye uğramış,

· Lise eğitimini Suriye’de tamamlamış,

· Suriye’de lise eğitimini bırakmış,

· Türkiye’de ilk kez lise eğitimi alacak,

· Türkiye’de liseye başlamış,

· Bir üniversitede lisans eğitimi almak isteyen gençlerin sorularını ve 
sorulara ilişkin yanıtları içermektedir.  

Hazırladığımız haritanın, bu sorulara sahip tüm Suriyeli gençlerin eğitimlerine 
devam etme yolundaki yürüyüşlerine rehber olmasını dileriz.
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3- Ortaöğretim Şubesini buldum. 
Ne diyeceğim? 

1- Suriye’de liseyi yarım 
bıraktım. Türkiye’de lise 
eğitimimi nasıl tamamlarım?

Lisede okuduğun son sınıfın not 
belgesine sahip olman gerekiyor. Bu 
belge elinde değilse, Suriye’de en son 
okuduğun il veya ilçenin milli eğitim 
müdürlüğü ile iletişime geçmelisin. 
Not belgenin imzalı halini faks ile 
sana göndermelerini istemelisin.

2- İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleriyle iletişime 
geçemem/geçemedim. Bu 
durumda ne yapmam gerekiyor?

Geçici koruma kimlik belgeni
almalı, Türkiye’de ikamet ettiğin 
İl veya İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gitmelisin. 
Müdürlükte “Ortaöğretim 
Şubesi”ni bulmalısın. 

Karar verildikten sonra seninle iletişime 
geçecek. 

“Liseye kaldığın sınıftan devam 
edebilirsin” derse, seni kayıt olman için 
bir devlet lisesine yönlendirecek. 

“Lise 1’den başlamalısın” derse, 
Türkiye’de lise eğitimine başlaman için 
gerekli belgeleri toplamanı isteyecek. 

Lise eğitimini tamamlamak istediğini 
ve not belgenin elinde olmadığını 
söyleyebilirsin. Bu, senin liseye 
başvuru talebin olacak. Ortaöğretim 
Şubesi, yaşına ve eğitim seviyene göre 
başvurunu değerlendirecek. Müdürlük, 
“Liseye kaldığı sınıftan devam edebilir” 
veya “Lise 1’den başlamalı” olarak iki 
şekilde karar verecek. 
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5- Diplomamı MEB’e onaylatmak için  
ne yapmalıyım? 

Öncelikle Yabancı Öğrenci Bilgi İşlem Sistemi 
(YÖBİS)’ne kayıtlı olup olmadığını kontrol 
etmelisin. Çünkü GEM’de eğitim gören herkes 
YÖBİS’e kayıtlı olmalı. GEM’den mezun olduktan 
sonra YOBİS’ten transkript belgeni almalısın. 
Belgen ile birlikte GEM’in bulunduğu ilçedeki 
Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM)’ne gitmelisin. 
HEM, diplomana onay verirse sana “Geçici 
Mezuniyet Belgesi” verecek. Geçici mezuniyet 
belgeni, orijinal diplomanı alana kadar diploma 
yerine kullanabilirsin. 

Örneğin, bir üniversiteye yerleştin. Fakat diploman 
hazır değil. Üniversite, kaydını yaparken geçici 
mezuniyet belgeni kabul edecek. Diplomanın aslı 
hazır olduğunda diplomanı üniversiteye vermelisin. 

Orijinal diplomanı almak için, İl/İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğünde bulunan “Açıköğretim Bürosu”na 
gitmelisin. Her müdürlükte açık öğretim işlemleri 
ile ilgilenen sorumlu bir kişi mutlaka bulunuyor. 
Sorumlu kişi, sana iki adet seçmeli ders seçtirtecek. 
İstediğin herhangi iki dersi seçebilirsin. Bu seçmeli 
derslerin sınavına gireceksin. Sınavda başarılı 
olursan MEB onaylı diplomanı alabileceksin.

4- Geçici eğitim 
merkezinden (GEM’den) 
mezun oldum. Mezuniyet 
belgem bir üniversiteye 
başvurmak için yeterli mi? 

Yeterli değil. Türkiye’de 
lise eğitimini tamamlamış 
tüm lise mezunlarına Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) 
onaylı diploma veriliyor. 
Üniversiteler de bu 
diplomaları kabul ediyor. 
Bu nedenle eğer mezuniyet 
diploman farklıysa 
elindeki diplomayı MEB’e 
onaylatman gerekiyor. 
Diploman onaylandığında, 
lise eğitimine Türkiye 
Cumhuriyeti liselerinde 
başlamış, eğitimini bu 
liselerde tamamlamış 
herhangi birinin diploması 
ile aynı (eş) diplomaya 
sahip oluyorsun. 
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6- Açıköğretim bürosuna ne 
zaman başvurmalıyım?

Açıköğretim bürosuna başvurular 
okulun bitiş tarihinden hemen 
sonra başlıyor. Açıköğretim 
sınavları ise Temmuz ayında 
yapılıyor. Bu işlemleri tek başına 
yapamazsın. Okul koordinatörü 
senin yerine yapıyor. 

 7- Geçici koruma 
kimlik belgem var. Liseye 
Türkiye’de başladım ve lise 
eğitimimi tamamladım/
tamamlayacağım. 
Mezuniyet belgem bir 
üniversiteye başvurmak için 
yeterli mi?

Yeterli. Lise eğitimini 
Türkiye’de tamamladıktan 
sonra MEB onaylı diplomaya 
sahip oluyorsun. Fakat 
üniversiteye yerleşmen 
için bu belge yeterli değil. 
Üniversiteye yerleşmek için 
Yabancı Öğrenci Sınavı 
(YÖS)’na girmelisin. Bu 
sınav ile ilgili detaylı bilgiyi 
15. sorunun yanıtında 
bulabilirsin.  

8- Liseyi Suriye’de tamamladım. 
Diplomam elimde. Diplomam 
geçerli mi? 

Hayır. Türkiye’de sadece Türkiye 
Cumhuriyeti MEB tarafından 
onaylı diplomalar geçerli. 
Diplomanı geçerli kılabilmek için 
denklik alman gerekiyor.  
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9- Diploma denkliğimi nasıl 
alabilirim?

Diplomana denklik almak 
için ilk olarak Gaziantep’te 
bulunan denklik ofisine bir posta 
göndermen gerekiyor: 

Posta zarfına konulacak belgeler: 
· Diplomanın orijinali veya 

onaylı mezuniyet belgen,
· 50 TL nakit harç ücreti 

(Güncel ücret ve alıcı kişi 
için yukarıdaki telefonu 
arayarak bilgi alabilirsin.)

Diploman en geç bir hafta 
içerisinde onaylanacak ve 
postada “Gönderici Adresi” 
alanına yazdığın adrese 
postalanacak. Gün boyunca 
ikamet ettiğin ev dışında bir 
yerdeysen (işte, okulda, bir 
kurumda vb.) gönderici adresine 
o yerin adresini yazabilirsin.  

Adres : İncilipınar Mh. 36003 No’lu 
Alınalan İş Merkezi Kat:4 No:4                    
Şehitkamil/Gaziantep

Alıcı :Yahya El Abdullah

10. Denklik için ilk aşamayı 
tamamladım ve Gaziantep Denklik 
Ofisine gönderdiğim zarf onaylı 
bir şekilde elime ulaştı. Şimdi ne 
yapmalıyım?

Gelen zarfı kesinlikle açmamalısın. 
Kapalı bir şekilde zarfı aldıktan sonra 
kimlik fotokopini yanına almalı, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Ankara 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bulunan 
Denklik Başvuru gişesine bu zarfı teslim 
etmelisin. Ardından müdürlüklerden 
denklik belgeni teslim alacağın zamana 
dair randevu almalısın. Randevu günü 
ve saatinde Müdürlüklerde bulunmalı, 
işlemleri takip etmelisin. 
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11- Üniversiteye gitmek istiyorum.     
Ne yapmam gerekiyor?

Suriyeli biri olarak çifte vatandaşsan (Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına da sahipsen),

Hem Türkiye’deki bir liseden mezun olan kişilerin girdiği 
sınavlara hem de YÖS’e girebilirsin. 

İlk seçenek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Kurumu (ÖSYM) tarafından iki aşamalı olarak yapılan, 
Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS’ye) başvuru 
yapmalısın. 

İkinci seçenek için ayrıntılı bilgileri okumaya devam ederek 
bulabilirsin. 

Geçici koruma kimlik belgesine sahipsen,

Öncelikle her üniversitenin geçici koruma kimlik belgesine 
sahip herkesi yurtdışından gelen öğrenci olarak kabul 
ettiğini bilmelisin. Yurtdışından gelen öğrencilerin üniversite 
eğitimi alabilmesi için “yurtdışından öğrenciler için dil ve 
akademik yeterlilik” standartları belirleniyor. Üniversiteler, 
bu standartlara göre değerlendirme yaparak Türkiye 
dışından gelen öğrencileri üniversitelerine kabul etme ya da 
etmeme kararı alıyor. 
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12- Akademik ve dil yeterliliklerini sağlamak için ne yapmalıyım? 

· Akademik yeterlilik için, öncelikle YÖS’e girmen ve sınavdan geçer  
bir not alman gerekiyor.  

· Dil yeterliliği için, bir üniversiteye başvurabilmek için üniversitenin 
Türkçe ya da İngilizce olan eğitim dilinde yetkin olduğunu 
kanıtlamalısın. Türkçe dil yeterliliğini TÖMER ve İstanbul Üniversitesi 
Dil Merkezi gibi kurumlardan aldığın sertifikalar ile İngilizce dil 
yeterliliğini IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan 
aldığın notu gösteren sertifikalar ile kanıtlayabilirsin. 

13-  Dil yeterliliğimi kanıtlamak için hangi 
düzeyde/puanda sertifika almalıyım? 

TÖMER, İstanbul Dil Merkezi gibi kurumların 
sınavlarından en az B2 düzeyinde sertifika 
alman gerekiyor. Ancak bu sertifikalar olmadan 
da üniversiteye kabul alabilirsin. Bu durumda, 
kabul aldığın üniversite bir yıl süre ile bir dil 
kursuna devam etmeni isteyebilir. 

IELTS veya TOEFL gibi sınavlar için puanını 
gösterir belge alıyorsun. Puanın üniversitenin 
belirlediği başvuru puanı ile aynı ya da daha 
fazla ise dil yeterliliğin vardır. 

       14- Bu yeterlilikleri        
sağlamam başvuru  
yapmam için yeterli mi? 

Bazı üniversitelerin 
belirlediği ek dil ve akademik 
yeterlilikler var. Bunun için 
üniversitelerin ilgili web 
sayfalarını inceleyerek, takip 
ederek, Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlıklarını arayarak bilgi 
alabilirsin. 
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15- YÖS nedir?

YÖS, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
bağlı herhangi bir üniversitede 
okumak isteyen tüm yabancı 
öğrencilerin girdiği bir 
sınavdır. Merkezi bir sınav 
sistemi değil. Bu nedenle 
YÖS, üniversiteler tarafından 
uygulanıyor. 

16- Bir üniversitenin YÖS sonucu 
diğer üniversitelere başvuruda 
geçerli midir? 

Evet. YÖS’e giren bir kişi, sınav 
sonucu ile hem o üniversiteye hem 
de sonucu kabul eden herhangi bir 
üniversiteye başvurabilir. YÖS uygulayan 
üniversiteler, web sayfalarından sınav 
sonuçlarını kabul eden üniversitelerin 
duyurusunu da yapıyor.  

17- YÖS’e nasıl 
hazırlanabilirim?

Yaşadığın il ve ilçedeki sivil 
toplum kuruluşları, belediye, 
Halk Eğitim Merkezleri ve İl/ 
İlçe Milli Eğitim Merkezleri 
ile görüşebilirsin. Seçenekleri 
değerlendirip, bir hazırlık 
olanağı yaratabilirsin.

18- YÖS’e hangi dilde 
hazırlanmalıyım?

Bazı üniversiteler (İstanbul Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi gibi) YÖS’ü Türkçe, 
İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça 
dillerinde uyguluyor. 

Ancak bu üniversiteler dışındaki bir 
üniversitenin Yabancı Öğrenci Sınavı’na 
girmek istiyorsan, sınava Türkçe 
hazırlanmalısın. 
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   19- YÖS’te ölçülen bilgiler      
 nelerdir?

YÖS, soyut düşünme, analitik 
düşünme, akıl yürütme gücü, 
sayısal beceriler, temel Matematik 
ve Geometri bilgi ve becerilerini 
ölçer. Üniversitelerin uygulamasına 
göre soru tipleri ve sayıları 
değişiyor.  Ancak ortalama olarak 
40 Mantık, 35 Matematik ve 5 
Geometri sorusundan oluşan bir 
sınavdır.

20- YÖS’e nasıl başvuru 
yapacağım? 

YÖS uygulayacak üniversiteler, 
Aralık-Mart ayları arasında web 
sayfalarından kayıt duyuruları 
yapıyor. Öncelikle bu tarihleri takip 
etmeli ve ön kayıt yaptırmalısın. 
Kaydın ardından sınav ücretini 
ödemelisin. Ücreti ödediğin sisteme 
yansıdıktan sonra sistem, kesin 
kaydını otomatik olarak yapıyor. 

2018 yılında YÖS uygulayan 
üniversitelerin listesini görmek için 
rehberin sonuna bakabilirsin. 

21- YÖS ücretli mi?

Evet. Her üniversite, 
düzenlediği YÖS için başvuru 
sırasında ücret alır.
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22- YÖS ücretleri ne kadar?

Her üniversitenin ücretleri farklı. 

Bazı üniversitelerin 2018 yılı için 
belirlediği YÖS ücretleri şöyle: 

Üniversitenin Adı
YÖS           

Başvuru 
Ücreti

İstanbul Üniversitesi 40 TL
Selçuk Üniversitesi 130 TL

19 Mayıs Üniversitesi 250 TL
Atatürk Üniversitesi 250 TL

Yıldız Teknik Üniversitesi 150 TL

23- YÖS sonucuna göre tercih 
yapabilmem için en az kaç puan 
almalıyım?

Tercih yapabilmek için en az 40 puan 
almalısın.
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Üniversitenin Adı İli

YÖS Sonucu 
Geçerlilik 

Süresi
İstanbul Üniversitesi İstanbul 1 yıl
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 2 yıl
19 Mayıs Üniversitesi Samsun 2 yıl

Atatürk Üniversitesi Erzurum 1 yıl
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 2 yıl
Marmara Üniversitesi İstanbul 2 yıl
Selçuk Üniversitesi Konya 2 yıl
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24- YÖS sonucunun geçerlilik süresi 
nedir?

Her üniversite, YÖS sonucu için geçerlilik 
süresini kendisi belirler. Bu süre 1 veya 
2 yıl arasında değişir. Süreyi öğrenmek 
için üniversite web sayfasına girmelisin. 
“Yönetmelik” ya da “kılavuz” yazan 
bölümü inceleyebilirsin. Sınavın geçerlilik 
süresini bu sayfalardan öğrenebilirsin. 

Bazı üniversitelerin YÖS sonucu geçerlilik 
süreleri şöyle: 



      25- YÖS sonucumu  
     aldım. Ne yapmam 
gerekiyor?  

Üniversitelerin tercih 
dönemlerini takip etmelisin. 
Tercihler Haziran-Temmuz 
aylarında açılıyor.

26- YÖS sonucum bir üniversiteye 
başvurmak için yeterli mi? 

Değil. Her üniversitenin başvuru 
koşulları farklılık gösterebilir. Örneğin 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi gibi üniversitelere yerleşmek 
için ESSAY/SAT sınavlarına da girmeli, 
bu sınavlardan da geçer notlar almalısın.

27- İstediğim üniversiteye 
yerleşmek için ne yapmam 
gerekiyor?  

Her bölüm, yurtdışından 
öğrenciler için kontenjan 
açar. İstediğin üniversitelerin 
senin için açtığı kontenjanları 
takip etmelisin. Kontenjan 
duyuruları, ilgili üniversitelerin 
web sayfalarında “Uluslararası 
Öğrenci Sınavı” bölümünden 
yapılıyor. 

28- Uluslararası Öğrenci Sınavı 
bölümünü bulduktan sonra ne 
yapmalıyım?

Örneğin İstanbul Üniversitesi için 
kontenjan bilgisine ulaşmak istiyorsun. 
“İstanbul Üniversitesi Uluslararası 
Öğrenci Sınavı”na giriş yapıp “Tercih” 
bölümüne tıklaman gerekiyor. Bu 
bölümü açtığında  “Kontenjan” başlığına 
bakmalısın. Böylece hangi bölümün kaç 
kişilik yurtdışından öğrenci kontenjanı 
açtığını detaylı bir şekilde öğrenebilirsin. 
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29- Yerleşmek istediğim 
bölümün yurtdışından öğrenciler 
için kontenjanı var. Şimdi ne 
yapmalıyım? 

Bölümün en son hangi puanla 
öğrenci aldığına, YÖS’ten aldığın 
puana, üniversitenin girmeni istediği 
diğer sınav sonuçlarına (varsa) 
bakarak tercihlerini yapabilirsin.

 30- YÖS’e girmeden 
üniversiteye yerleşmek 
mümkün mü?

Mümkün. Bazı üniversiteler, 

· Mavi kart sahipleri ve 
ortaöğretimini yurtdışında 
tamamlayanların mağdur 
olmalarının önlemesi 
amacıyla ortaöğretim 
mezuniyet derecesine göre de 
yerleştirme yapabiliyor.

· Yurtdışı öğrenci kabul 
koşullarında adı geçen 
sınav sonuçlarına göre 
yapılan yerleştirme sonunda 
kontenjanlar kalabiliyor. 
Bu durumda, boş kalan 
kontenjanlara lise mezuniyet 
ortalamasına göre yerleştirme 
yapabiliyor.

13



     32- Üniversiteye          
   yerleşirsem ücret  
ödeyecek miyim? 

Türkiye’deki hiçbir devlet 
üniversitesi, üniversiteye 
yerleşen öğrencilerden kayıt 
ücreti alamaz. Bir devlet 
üniversitesine yerleştiysen 
herhangi bir öğrenim ücreti 
(öğrenim harcı olarak karşına 
çıkabilir) ödemeyeceksin. 

Çünkü 2016 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
kararı ile devlet üniversitesine 
girmeye hak kazanmış 
Suriyelilerin öğrenim ücretleri, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından ödenmektedir. 

Eğer bir vakıf (özel) 
üniversitesine yerleştiysen 
öğrenim harcı ödemelisin. 

1. Ayrıntılı bilgiye, https://www.anadolu.
edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/
yabanci-uyruklu-ogrenci-basvurusu 
linkinden ulaşabilirsin.

Kabul edilen sınavları, https://www.
anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/
web/files/6-2018-anadoluyos-basvuru-
kosullari-06-03-2018.pdf linkinden 
öğrenebilirsin. 

     31- Açıköğretim Fakültesine 
(AÖF) başvurmak istiyorum. 
Nasıl başvuru yapabilirim?

Açıköğretim Fakültesi başvuruları 
Anadolu Üniversitesi’ne yapılıyor. 
Anadolu Üniversitesi’nin Önlisans/
Lisans programlarına yurtdışından 
gelen öğrencilerin başvuruları, 
Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme 
Sınavı, (ANADOLUYÖS)/
Uluslararası geçerliliği olan sınav 
sonuçları/diploma notu ile kabul 
ediliyor.1 
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İstanbul Üniversitesi’ne kesin 
kayıt hakkı kazananlardan istenen 
belgeler şunlar2: 

1. Lise Diploması: “Aslı 
Gibidir” noter onaylı 
diploma 

2. Denklik Belgesi: Lise 
diplomasının denklik 
belgesinin noter onaylı aslı

3. Pasaport-Kimlik Fotokopisi

4. YÖS Sonuç Belgesi

5. 1 Adet Fotoğraf

33- Uzaktan eğitim almak      
istiyorum. Nasıl alabilirim? 

Uzaktan eğitim almak için 
yükseköğretime geçiş koşullarını 
taşımalısın. Bu koşulları 9, 11, 12, 23 ve 
25. soruların cevaplarında bulabilirsin. 
Her üniversitenin koşulları farklı. Bu 
nedenle üniversitelerin web sayfalarını 
takip etmelisin. 

Örneğin İstanbul Üniversitesi’nden 
uzaktan eğitim almak istiyorsan İstanbul 
Üniversitesi’nin YÖS’üne girmelisin. 
Yeterli puanı aldıktan sonra üniversite 
tercih döneminde uzaktan eğitim 
tercihlerini yapmalısın. 

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 
Ağustos ayında kayıt yaptırıyorlar. Senden 
istedikleri belgeleri kargo ya da elden 
teslim edebilirsin. 

2. Ayrıntılı bilgi için, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin 
2017-2018 eğitim-öğretim yılı klavuzunu inceleyebilirsin: 
http://passthrough.fwnotify.net/download/084386/http://auzef.istanbul.edu.tr/
wp-content/uploads/sites/15/2017/08/3_YOS_KayitKilavuzu_17-18.pdf 15



       34-  Türkiye’deki üniversitelerde okumak için başvurabileceğim      
    burslar var mı?
Var. 
Türkiye Bursları: 
Türkiye Bursları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği 
ile verilen bir burs programıdır. Burs başvuruları, Türkiye Bursları  web 
sitesinden yapılmakta, elden başvuru kabul edilmemektedir.    
Başvuru tarihleri 1., 2. ve 3. dönem olmak üzere üç döneme ayrılıyor. 

2018 yılı Türkiye Burslarına başvuru koşullarına göre,

Başvurmak istediğin dönemde burs başvuru ve koşullarını öğrenmek için: 
· www.turkiyeburslari.gov.tr adresini ziyaret edebilir,  
· 0 850 455 0982 çağrı merkezini arayabilir, 
· info@turkiyeburslari.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsin. 

· 21 yaşından küçük olman  
(1 Ocak 1997 tarihinde veya bu 
tarihten sonra doğmuş), 

· %70 akademik başarı notuna, 
· Geçerli bir kimlik belgesine,
· Diploma veya geçici mezuniyet 

belgesine,
· Akademik transkripte,

· Yabancı dil belgelerine (eğer 
başvurulan program şart 
koşuyorsa),

· Uluslararası sınav sonuçlarına 
(eğer başvurulan program şart 
koşuyorsa),

· Ulusal sınav notuna (varsa),
· Bir adet referans mektubuna sahip 

olman gerekiyordu.
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Türkiye Burslarına ek olarak, 
başvurabileceğin burslar da bulunuyor.  
Bu burslar her yıl farklılık gösteriyor.  
Burslar ile üniversite öğrenim harcın 
ödenebilir, sağlık sigortan karşılanabilir, 
yurt ücretin ödenebilir, yaşam masraflarının 
tümü karşılanabilir, Türkçe dil eğitimi kursu 
ücretin ödenebilir. Her bursun sunduğu 
olanaklar farklı. 

Geçtiğimiz yıllarda Suriyeli gençler,

· HOPES (Suriyeliler için Yükseköğrenim Fırsatları) Projesi,
· DAFI (Albert Einstein Alman Akademik Mülteci Girişimi Fonu) 

Burs Programı,
· SPARK Burs Programı, 
· ASIL Vakfı Burs Programı kapsamında verilen burslardan faydalandı.
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35- Özel üniversiteye başvurunca, 
üniversitenin sağladığı 
kontenjandan burslu tercih 
yapabiliyor muyum?

Her özel üniversitenin öğrencilerine 
sunduğu “Burslu Kontenjanlar” 
bulunuyor. Üniversitelerin ilgili 
web sayfalarından ayrıntılı bilgiye 
ulaşabilirsin. 

36- Türkiye’de yaşayan Suriyeliler 
özelinde yükseköğretime geçiş 

ile ilgili yönetmeliklere nereden 
ulaşabilirim?

YÖK3’ün internet sayfasından 
ulaşabilirsin. İlgili yönetmelikler ve 

linkler şöyle:

3. YÖK, yükseköğretimi planlar, düzenler, yönetir, denetler, yükseköğretim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirir.

Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Ülkemizdeki 
Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş:

http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurtdisindan-ulkemizdeki-
yuksekogretim-kurumlarina-yatay-gecis

Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı:
http://www.yok.gov.tr/web/denklikbirimi

Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye’den Yapılabilecek Yatay Geçiş 
İşlemlerine İlişkin Esaslar:

http://www.yok.gov.tr/web/guest/ek_madde_2
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3. YÖK, yükseköğretimi planlar, düzenler, yönetir, denetler, yükseköğretim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirir.

37- Herhangi bir sorun yaşarsam nereye başvurmalıyım? 

Kurum Adı/ İlgili Bölüm Telefon Web sayfası

Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) 0312 298 7000 http://www.yok.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı
0312 413 2680 
0312 413 2681 
0312 413 1838

http://www.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü

0312 413 2114 
0312 413 2116 https://hbogm.meb.gov.tr/

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı 
(YTB)

0312 218 4000 https://www.ytb.gov.tr/

Yuva Derneği / Eğitim 
Bölümü 0216 325 0044 www.yuva.org.tr

19



2018 YILINDA YÖS UYGULAYAN ÜNİVERSİTELER 

Üniversite Adı
Üniversitelerin 

Dış İlişkiler Ofisleri
Üniversite 

Türü
İli

Ankara Üniversitesi AYÖS Devlet Ankara
http://ayos.ankara.edu.tr/?p=2134
Atatürk Üniversitesi  ATAYÖS Devlet Erzurum
http://oia.atauni.edu.tr/atayos/
Akdeniz Üniversitesi AKÜYÖS Devlet Antalya
https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/
Adnan Menderes Üniversitesi ADÜYÖS Devlet Aydın
http://www.akademik.adu.edu.tr/internationalstudents/default.asp?idx=32323534
Anadolu Üniversitesi ANADOLUYÖS Devlet Eskişehir
https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci-isleri/orgun-bilgi-ve-belgeler/yabanci-uyruklu-
ogrenci-
Alanya Alaaddin Keykubat 
Üniversitesi 

ALKÜYÖS Devlet Antalya 

https://www.alanya.edu.tr/duyuru/2018-uluslararasi-ogrenci-sinavi-alkuyos-2018
Balıkesir Üniversitesi BAUNYÖS Devlet Balıkesir
https://yos.balikesir.edu.tr/
Bahçeşehir  Üniversitesi BAUYÖS Özel İstanbul
https://bau.edu.tr/icerik/2952-ogrenci-isleri-yabanci-uyruklu-ogrenci
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Üniversite Adı
Üniversitelerin 

Dış İlişkiler Ofisleri
Üniversite 

Türü
İli
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Biruni Üniversitesi BİRUNİYÖS Devlet İstanbul
https://yos.biruni.edu.tr/

Başkent Üniversitesi - Özel Ankara 
http://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?page=1&birim=161&menu_id=56

Celal Bayar Üniversitesi  MCBÜYÖS Devlet Manisa
http://yos.cbu.edu.tr/basvuru/basvuru-islemleri.14578.tr.html
Cumhuriyet Üniversitesi  CÜYÖS Devlet Sivas
http://yos.cumhuriyet.edu.tr/
Çukurova  Üniversitesi ÇUÖS Devlet Adana
http://iso.cu.edu.tr/tur/registration.html
Dokuz Eylül  Üniversitesi  DEYÖS Devlet İzmir
http://www.deu.edu.tr/duyurular/2018-dokuz-eylul-universitesi-yurt-disindan-
ogrenci-kabul-sinavi-deyos-basvurulari/
Dumlupınar Üniversitesi DPÜYÖS Devlet Kütahya
http://yuob.dpu.edu.tr/index/sayfa/6371/dpuyos-2018-akademik-takvim
Düzce Üniversitesi  DÜYÖS Devlet Düzce
http://du-yos.duzce.edu.tr/secim.aspx
Ege Üniversitesi EGEYÖS Devlet İzmir
http://oidb.ege.edu.tr/files/guncel/egeyos2018klavuz.pdf
Erciyes Üniversitesi ERUYÖS Devlet Kayseri
http://www.eruyos.com



İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜYÖS Özel İstanbul
https://www.iku.edu.tr/9/680/ikuyos-2018.html

Gebze Teknik Üniversitesi  GTÜYÖS Devlet Kocaeli
http://www.gtu.edu.tr/icerik/2916/5763/gtu-yos.aspx
Giresun Üniversitesi  GULÖS Devlet Giresun
http://fso.giresun.edu.tr/
Harran Üniversitesi  HRÜYÖS Devlet Şanlıurfa
http://uok.harran.edu.tr/tr/duyuru/8934/2018-hru-yos-sinav-takvimi/
İstanbul Üniversitesi İÜYÖS Devlet İstanbul
http://yos.istanbul.edu.tr/

Üniversite Adı
Üniversitelerin 

Dış İlişkiler Ofisleri
Üniversite 

Türü
İli
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İstanbul Aydın Üniversitesi IAUYÖS Özel İstanbul
https://www.aydin.edu.tr/en-us/international/int/Pages/index.aspx

Erzurum Teknik Üniversitesi ETÜYÖS Devlet Erzurum
http://yos.erzurum.edu.tr/#/
Fırat Üniversitesi FÜYÖS Devlet Elazığ
http://yos.firat.edu.tr/tr/node/273
Galatasaray Üniversitesi  GSÜYÖS Devlet İstanbul
https://gsu.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-kabul/yurtdisindan-veya-yabanci-uyruklu-
ogrenci-kabulu
Gaziantep Üniversitesi - Devlet Gaziantep
http://iso.gantep.edu.tr/



İnönü Üniversitesi  İNÖNÜYÖS Devlet Malatya
http://yos.inonu.edu.tr/?p=167&lang=tr
Kastamonu Üniversitesi KÜYÖS Devlet Kastamonu
https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/uluslararasi-ogrenciler-international-
students
Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜYÖS Devlet Trabzon
http://yos.ktu.edu.tr/
Karabük Üniversitesi KBÜYÖS Devlet Karabük
http://yos.karabuk.edu.tr/index/duyurular
Marmara Üniversitesi MÜYÖS Devlet İstanbul
https://www.marmara.edu.tr/notice/muyos-2018-basvurulari-hakkinda/
Mersin Üniversitesi  MEÜYÖS Devlet Mersin
http://uluslararasi.mersin.edu.tr/idari/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/uluslararasi/
meuyos-2016/meuyos-2018/-basvuru/basvuru-islemleri

Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi

- Devlet Muğla

http://intstudent.mu.edu.tr/tr/duyuru/2018-uluslararasi-ogrenci-sinavi-35394
Namık Kemal Üniversitesi  NKÜYÖS Devlet Tekirdağ
http://uok.nku.edu.tr/

Üniversite Adı
Üniversitelerin 

Dış İlişkiler Ofisleri
Üniversite 

Türü
İliÜniversite Adı

Üniversitelerin 
Dış İlişkiler Ofisleri

Üniversite 
Türü

İli

23

İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Özel İstanbul
http://adayogrenci.medeniyet.edu.tr/tr/uluslararasi-ogrenciler



Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜYÖS Devlet İstanbul
http://www.ydok.yildiz.edu.tr/
Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜYÖS Devlet Van
http://yos.yyu.edu.tr/

Üniversite Adı
Üniversitelerin 

Dış İlişkiler Ofisleri
Üniversite 

Türü
İli
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMUYÖS Devlet Samsun
http://ise.omu.edu.tr/tr/haber/omu-yos-2018-online-basvurulari-2-otak-2018-
tarihinde-basliyor/21
Pamukkale Üniversitesi PAÜYÖS Devlet Denizli
http://www.pau.edu.tr/yurtdisi/tr/sayfa/akademik-takvim-16

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi

RTEÜYÖS Devlet Rize

http://yos.erdogan.edu.tr/
Selçuk Üniversitesi  SÜYÖS Devlet Konya
https://suyos.selcuk.edu.tr/
Süleyman Demirel  Üniversitesi  SDÜYÖS Devlet Isparta
http://yos.sdu.edu.tr/tr/basvuru/yos-basvuru-tarihleri-8737s.html
Uludağ  Üniversitesi  ULUYÖS Devlet Bursa
http://yos.uludag.edu.tr/duyuru-93-uluyos-2018
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Suriyeli Gençler için 
YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ YOL HARİTASI


