
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ HAKKINDA

SİZİN İÇİN TÜRKİYE’DE EN UYGUN VE EKONOMİK ÜNİVERSİTEYİ BULALIM...

Eğitim ücretleri

Özel Üniversiteler  5.000-15.000 EURO / yıllık ;

Devlet Üniversiteleri  500-1.500 EURO / yıllık;

Ücretler üniversitelere, bölümlere ve illere göre değişmektedir. 

Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği ücretleri çok daha yüksektir.
(15.000 - 25.000 EURO / yıllık)
Detaylı bilgi için arayınız.

Konaklama ve yaşam şartları

Barınma ücretleri 100-300 EURO /aylık ve cep harçlığı (yol, yemek, 

eğlence) 50-100 EURO/aylık olup, bu miktar kişinin yaşam stan-

dartlarına ve okuyacağı ile göre değişebilir. Detaylar için arayınız. 

Üniversitelerde genel olarak bir çok sosyal aktiviteler vardır. Türkiye 

Avrupa gibi modern bir ülke olup Müslüman kültürü hakimdir.

TÜRKİYE’DE OKUMAK İSTİYORSANIZ BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN...

ISSA - TURKEY “TÜRKİYE’DEKİ DANIŞMANINIZ”

KALİTELİ VE 
EKONOMİK EĞİTİM,

GENİŞ BURS VE 
İŞ İMKANLARI,

EĞİTİM 
SÜRESİNCE 
GÜZEL BİR 
YAŞAM,

TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK, 
SOSYAL VE EĞİTİM 
VB. TÜM BRANŞTA 

/ Education.in.Turkey

www.issa.org.tr 

/ STADY_IN_TURKEY 

OKUMAK İÇİN TÜRKİYEYİ SEÇİN.

EDUCATION IN TURKEY

/ 0090 541 932 36 59 



VİZYON

Türkiye’ye gelen Uluslararası öğrencilerin sayısını artırmak.  Üniversitelerin yurt dışında tanıtımlarını yapmak.

MİSYON

Üniversitelerin yurt dışında tanıtımlarını yapmak. Uluslararası öğrenci hizmetleri için Türkiye’deki imkanları  
araştırmak, geliştirmek ve yurt dışında tanıtmak. Uluslararası öğrencileri için başta sağlık turizmi sektöründe 
olmak üzere iş imkanlarını araştırıp sunmak. Uluslararası öğrencilerin haklarını savunmak ve danışmanlık 
vermek.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 

1. Ülkemizde eğitim ve öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısını artırarak Türkiye’yi bölgesinde eğitim 
merkezi haline getirmek,

2. Ülkemizdeki eğitim - öğretim kurumlarının yurtdışında tanıtımını yapmak,
3. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de ki eğitimleri  sırasında sosyo - kültürel ve finansal olarak desteklemek,
4. Uluslararası öğrenci hizmetleri için  Türkiye’deki  imkanları  araştırmak, geliştirmek.
5. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında özellikle ülkemizde eksikliği olan alanlarda istihdamını 

sağlamak,
6. Mezuniyet sonrasında bu öğrenciler ile  ticari ve sosyo - kültürel olarak işbirliğinin devamını sağlamak,
7. Üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerinde katılım sağladığı sportif faaliyetlerde bulunmak.Sporla 

ilgili eğitimler ve turnuvalar düzenlemek,
8. Türkiye Mezunları ve uluslararası öğrencilere yönelik hizmet içi ve mesleki eğitimlere yönelik programlar ve 

faaliyetler düzenlemek,
9. Sağlık turizminin gelişmesine ve yurt dışında  tanıtılmasına katkıda bulunmak,
10. Sağlık turizmine hizmet veren kuruluşlara ileri düzeyde yabancı dil  konuşabilen personeller yetiştirmek.

TANITIM FAALİYETLERİMİZ

1. T.C Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile üniversitelerimizi yurt dışında tanıtıyoruz.
2. Bakanlık  belirli şartlarda Üniversitelerimizin yurt dışında tanıtımları için %100’e varan destekler veriyor.
 Bu konularda  dernek olarak üniversitelere danışmanlık veriyoruz.
3. Üniversitelere, yurtdışından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora için öğrenciler buluyoruz.
4. Erasmus ve Mevlana Programları kapsamında üniversitelerinize  öğrenciler temin ediyoruz.
5. Uluslararası  öğrencilere danışmanlık  veriyor, ülkemiz ve üniversitelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.

www.issa.org.tr

Adres: Necatibey Cad. No: 14/22 Sıhhiye - ANKARA TR-06430
Tel: 0090  312 419 07 68   •   Faks: +90 312 231 59 86   •   E-posta: issa@issa.org.tr 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HİZMETLERİ DERNEĞİ


