




مهمترین نشانه بین المللی شدن هر دانشگاه در جهان، تعداد دانشجوی خارجی مشغول به 
تحصیل در آن دانشگاه  و ملیت این دانشجویان است. هر جوان میخواهد در بهترین دانشگاه با 
استانداردهای بین المللی ، تحصیل کند . جستجوی علم در بهترین مراکز و در دوردست ها در 

طول تاریخ به یک قائده تبدیل شده .  در طول تاریخ خصوصا در فرهنگ اسالمی بسیاری از عالمان 
دور از وطن خود در کشورهای دیگری که مرکز علم و عرفان بوده به تحصیل پرداخته اند. 

در صد سال اخیر تعداد دانشجویان  خارجی باسرعت افزایش یافته و امروز در جهان از پنج میلیون 
گذشته است. این بخش برای هر کشور از نظر سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی به بخش مهمی تبدیل 

شده ودرآمد ساالنه آن به حدود 001 میلیارد دالر آمریکا رسیده.
آناتولی در طول تاریخ با تاریخ ،موقعیت جغرافیایی سیاسی و  دانشمندانی که در خود پرورش داده 
،  به یک قطب علمی و تحصیلی تبدیل شده است. امروز ترکیه تقریبا با دویست دانشگاه و بیش از 

صد هزار دانشجوی بین المللی از نود و پنج کشورمختلف ، در منطقه در شرایط یک قطب علمی 
قراردارد .

دانشجویان  به دالیل زیر ترکیه را برای تحصیل ترجیح میدهند :
ترکیه یک کشور مسلمان مدرن است که با سیاست جمهوریت اداره میشود .

ترکیه با تاریخ ، آب و هوا و طبیعت زیبایی که دارد ، محلی برای یک زندگی اقتصادی است . 
در دانشگاه های ترکیه همه رشته های دانشگاهی اروپا موجود است و انتخابهای  زیادی وجود دارد 

.
در ترکیه علیرغم داشتن استاندارهای دانشگاهی اروپا ، هزینه تحصیل بسیار مناسب است . هزینه 
دانشگاه های خصوصی ترکیه ارزانتر از دانشگاه های اروپا ؛ تحصیل در بعضی دانشگاه های دولتی 

ترکیه خیلی ارزان ودربعضی دیگر مجانی است.
برای تحصیل دانشجویان خارجی در ترکیه امکانات مختلفی جهت دریافت بورسیه تحصیلی 

درنظرگرفته شده . 
در این کتاب درباره ترکیه و دانشگاه های آن اطالعات مختصری پیدا خواهید کرد. عالوه بر این ، 

اطالعات دقیق دانشگاه هایی که عضو انجمن ما هستند در قسمتی جداگانه وجود دارد. 
در قسمت آخر این کتاب فهرست دانشگاه های ترکیه و اطالعات دسترسی به  آنها وجود دارد. 

این کتاب هرساله بروزرسانی شده و به زبانهای مختلف چاپ و پخش میشود . 
محتویات کتاب به زبانهای مختلف همیشه در آدرس www.issa.gov.tr در دسترس میباشد . 

در دانشگاههایی با استانداردهای اروپا در ترکیه با تاریخ و طبیعت زیبا و زندگی پرهیجان ، منتظر 
شما جوانان هستیم . 

با احترام 

پیش گفتار

Education in Turkey
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 درباره دانشگاههای عضو ما

ISSA TURKEY درباره

مشاور دانشجویان بین المللی در ترکیه



در سال 1966 در منطقه بیشهر در قونیه به دنیا آمد. مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان را 
در منطقه ماناوگات در پایتخت توریستی کشور ، آنتالیا به اتمام رساند. در سال 1993 از دانشگاه 

آتاتورک  در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. در سال های 1993-1996 به عنوان مسئول قسمت 
دیالیز در بیمارستان ارزروم مشغول به کار بود . در سال 1996از بخش عمومی کناره گیری کرد 

و در ارزروم اولین بیمارستان خصوصی در شرق را تاسیس نمود.  در طول ده سال به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و  پزشک ارشد در این بیمارستان اشتغال داشت . از سال 1998  برای هموطنان 

مقیم و مشغول به کار در خارج از کشور که برای مرخصی به کشور مراجعه میکردند ، امکان 
دریافت خدمات در بیمارستان های خصوصی را فراهم کرده . بدینوسیله از سال 1998 توریسم 

سالمتی در ترکیه بنیانگذاری شد . در سال 2005 از اشتغال در  بیمارستان ارزروم کناره گرفته و 
در آنکارا با ارائه خدمات مشاوره توریسم سالمتی و مراقبت های پزشکی در خانه به کار خود ادامه 
داد . بعد ار اقامت در انکارا، به ارائه خدمات توریسم سالمتی، مراقبت از سالمندان و مراقبت های 
پزشکی در خانه سرعت بخشید .  در سال 2005 انجمن توریسم سالمتی ترکیه را تاسیس نمود.  
دکتر آیدین، در سال 2009  با باز گشت به بخش عمومی در مدت زمان کوتاهی  اول به عنوان  

مدیر آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی آنکارا و سپس بعنوان مشاور مدیر بهداشت و درمان آنکارا ، 
تا سال 2010 به خدمت مشغول بود .

در اواسط سال 2010  در وزارت بهداشت بعنوان مدیر هماهنگ کننده توریسم سالمتی منسوب 
شد . حضور فعال و تاثیرات زیادی  در برنامه ریزی استراتژی عملکرد وزارت بهداشت در حوزه 

توریسم سالمتی  و در تدوین برنامه توسعه ده ساله توریسم سالمتی جمهوری ترکیه ، داشته .  در 
سال 2012  با تاسیس اداره توریست سالمتی ، به عنوان نخستین موسس ، به ریاست این اداره 

منسوب شد .

دکتر آیدین،  در سال 2014 از این وظیفه کناره گیری کرد . ازآن تاریخ  تصمیم به ادامه کار در 
زمینه  توریسم سالمتی و تحصیلی با ایجاد مراکزغیر دولتی گرفت . با این هدف انجمن بین المللی 

خدمت رسانی به بیماران و انجمن بین المللی خدمات دانشجویی را تاسیس کرد. در این اواخر به 
فعالیت های مربوط به معرفی دانشگاه های ترکیه در خارج از کشور و جذب دانشجوی خارجی ، در 

بخش خصوصی ، سرعت بخشیده .

دکتر دورسون آیدین که هنوز در وزارت بهداشت به عنوان پزشک مشغول به کار است ، متاهل و 
پدر سه فرزند است .او به  زبان های انگلیسی و عربی مسلط است .   

درباره ریاست مجموعه ، دکتر دورسون آیدین



انجمن بین المللی خدمات دانشجویی نخستین بنیاد غیر دولتی است که به منظور معرفی دانشگاه 
های ترکیه در خارج از کشور تاسیس شده. انجمن ما در سال 2015 در آنکارا تاسیس شده و آغاز 

به فعالیت شده است. 

چشم انداز: برای افزایش تعداد دانشجویان خارجی در ترکیه معرفی کردن دانشگاه های ترکیه در 
خارج از کشور.

هدف : معرفی کردن دانشگاه ها در خارج از کشور. برای دانشجویان خارجی امکانات در ترکیه را 
پژوهش کردن، گستریش دادن و معرفی کردن در خارج از کشور. برای دانشجویان خارجی امکانات 
شغل را پژوهش کردن و ارائه به آنها دادن. حقوق دانشجویان خارجی را دفاع کردن و به آنها کمک 

کردن. 

 ،YÖK» فعالیت ها در2015 : انجمن ما از تاریخ تاسیس، زیارت به » موسسه آموزش عالی
وزارت اقتصادی و بسیاری از دانشگاه ها کرده و از فعالیت هایش بخث شده است. شرکت به 

نمایشگاه ها مربوط به دانشجویان خارجی در ترکیه و در خارج از کشورکرده. درباره کمک های 
وزارت اقتصادی ترکیه به بسیاری از دانشگاه خدمات مشاوری داده است. از روز اول بسیاری از 

دانشگاه عضو انجمن ما شده است.

تاریخ اول تاسیس : در ایران و قزاقستان با جزییات کامل چهار نمایشگاه مختلف برپاشده است. 
انجمن ما که با شکل معرفی مختلف ادامه به فعالیت هایش می دهد، غیر از با هدف دانشجویان 
خارجی در دانشگاه های ترکیه، در خارج ار کشور برای تامین کردن همکاری بین دانشگاه های 
ترکیه و خارجی و نماینده کارگاه مختلف برپا می کند. درآخر هر برنامه معرفی، زیارت به بنیاد 

تحصیلی، سفیرکبیر، بنیاد غیردولتی و انستیتو یونس امره می کند.

در سال 2018 با هر برنامه معرفی دانشگاه های برجسته ترکیه را معرفی خواهیم کرد. به دانشگاه 
هایی که عضو انجمن ما هستند، در تهیه پرونده معرفی به وزارت اقتصاد و پیگیری آن، مشاوره 

رایگان داده خواهد شد.همچنین در فعالیت های ما در خارج از کشور بروشورهای معرفی رایگان را 
پراکنده خواهیم شد.

درباره انجمن ما



منظور و هدف ما

1. تبدیل ترکیه به قطب علمی منطقه با افزایش تعداد دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در این کشور.

2. معرفی مراکز علمی و آموزشی ترکیه در خارج از کشور.

3. ارائه امتیازاتی از لحاظ اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی به دانشجویان خارجی در طول تحصیل در ترکیه 

4. بررسی و گسترش امکاناتی که در ترکیه برای دانشجویان خارجی وجود دارد

5. فراهم کردن امکان اشتغال برای دانشجویان خارجی در ترکیه، خصوصا در رشته های مورد نیاز در کشور.

6. فراهم کردن امکان ادامه همکاری با دانشجویان خارجی بعد از فارغ التحصیلی از نظر سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی.

7. برگزاری فعالیتهای ورزشی با حضور دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه. برگزاری برنامه های 
آموزشی و مسابقات و ورزشی

8. برگزاری فعالیتها و برنامه هایی برای آموزش شغلی ، دانشجویان خارجی و فارغ التحصیالن در ترکیه 

9. کمک به گسترش توریزم سالمتی )پزشکی( و معرفی آن در خارج از کشور 

10. تربیت پرسنلی با توانایی باال در صحبت به زبانهای خارجی جهت ارائه خدمات در مراکزتوریزم سالمتی

فعالیت های معرفی ما

1. دانشگاه های ترکیه را در خارج از کشور با کمک های وزارت اقتصاد ترکیه معرفی میکنیم.

2. وزارت اقتصاد ترکیه برای معرفی شدن دانشگاه های ترکیه در خارج از کشور با شرایط مشخصی تا %70 
کمک مالی میکند. )انجمن ما در این مورد به دانشگاهها مشاوره میدهد (

3. برای دانشگاه های ترکیه  دانشجویان خارجی در مقطع  فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری پیدا 
میکنیم.

4. از طریق برنامه های موالنا و اراسموس برای دانشگاه های ترکیه دانشجو تامین میکنیم.

5. به دانشجویان خارجی خدمات مشاوره و اطالع رسانی درمورد ترکیه و دانشگاه های آن ارائه میدهیم . 



ترکیه توجه دانشجویان خارجی را به خود جلب می کند

دانشجویانی که به منظور تحصیل به کشورهای دیگر میروند، با هزینه هایی که برای تحصیل و 
زندگی خود میپردازند سهم مهمی در اقتصاد کشوری که در آن تحصیل میکنند ، دارند ؛ عالوه بر 

این امکان بین المللی شدن و رسیدن دانشگاهها به سطح فرهنگی قابل قبولی را فراهم میکنند . 
تعداد دانشجویان خارجی در ترکیه که در دهه  1980 کمتر از 1 میلیون نفر بود ، در سال 2000 به 

بیش از 2 میلیون رسید و در سال 2014 از 5 میلیون گذشت . با توجه به  گزارشات وزارت توسعه 
ترکیه و پیش بینی یونسکو، انتظار میرود این تعداد در سال 2020به 8 میلیون برسد . برای ادامه 

حضور و افزایش سهم خود در این بخش، تالش برای معرفی دانشگاههای ترکیه در خارج از کشور 
وبین المللی شدن آنها بسیار مهم است. در این دنیای در حال پیشرفت این بازار بزرگ تحصیالت 

عالی در حال حاضر درآمدی معادل 100 میلیارد دالر آمریکا ایجاد میکند ، انتظار میرود درآمد 
بازاری که دانشجویان بین المللی ایجاد میکنند در سال 2020 به 300 میلیارد دالر برسد . 

هدف ترکیه در سال 2023، 180 هزار دانشجوی خارجی و درآمدی معادل  7.2 میلیارد دالر آمریکا

با استناد بر اطالعات سازمان آموزش عالی )YÖK( ، در سال 2014 ، دانشجویان خارجی در حال 
تحصیل در ترکیه شامل 33431 دانشجوی پسر و 14752 دانشجوی دختر بودند . با این حساب 
تعداد دانشجویان خارجی با افزایشی معادل 38% نسبت به سال قبل به 48183 رسیده . انتظار 

میرود این عدد در سال تحصیلی2014-2015 به 70 هزار برسد . 

با توجه به گزارش وزارت توسعه ترکیه ، از سال تحصیلی 2013 -2014 سهم ترکیه با 48183 
دانشجوی بین المللی در بازار جهانی 0,9درصد بوده . انتظار میرود با برنامه دهم توسعه سهم ترکیه 

در بازار جهانی دانشجویان بین المللی در پایان سال 2018 به 1,5 درصد و تعداد کل دانشجویان 
بین المللی به 100 هزار برسد . رساندن این عدد در سال 2023 به 180 هزار دانشجو و درآمدی 

معادل 7,2 میلیارد دالر آمریکا هدف ما است . 

بیشترین دانشجویان خارجی ترکیه از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ایران هستند 

با نگاهی به تعداد دانشجویان خارجی در سال 2014 ترکمن ها با 6941 دانشجو در ردیف اول دیده 
میشوند .  آذربایجان با 6901 دانشجو ، ایران با 4343 دانشجو و جمهوری قبرس ترک شمالی 

با 4003 دانشجو بعد از ترکمن ها دیده میشوند . همچنین 1231 دانشجو از بلغارستان ، 1143 
دانشجو از آلمان ، 1099 دانشجو از یونان ، 956 دانشجو از مغولستان و 812 دانشجو از افغانستان 

به ترکیه آمده . دانشگاه استانبول با 3051 دانشجوی خارجی ، اولین دانشگاهی است که دانشجویان 
خارجی ترجیح میدهند پس از آن به ترتیب دانشگاه مارمارا با 2146 و دانشگاه آنادولو با 2078 

دانشجو در ردیفهای دوم و سوم قرار میگیرند . 

دانشجویان خارجی در ترکیه بیشتر رشته های پزشکی ، داروسازی ، مدیریت و مهندسی را ترجیح 
میدهند . 

ترکیه قطب علمی می شود 



شهرهایی که بیشتر جهت تحصیل ترجیح داده میشوند استانبول، آنکارا، ازمیر، قونیه و ارزوروم 

از سال تحصیلی 2014-2013، 80 در صد دانشجویان خارجی در دانشگاههای دولتی و 20 در صد 
دانشجویان خارجی هم در دانشگاههای خصوصی مشغول به تحصیل هستند . نزدیک به 60 در صد 

دانشجویان خارجی در دانشگاههای مستقر در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر ، قونیه و ارزوروم 
تحصیل میکنند . 

وضعیت در سراسر جهان

ترکیه با داشتن 5.439.300 تعداد دانشجو و 141674 نیروی فعال در زمینه تحصیالت تکمیلی ، از 
لحاظ تعداد دانشجویان 128 مین کشور جهان است ؛ همچنین این تعداد دانشجو بیشتر از جمعیت 

11 کشور اروپایی است .

ایاالت متحده آمریکا با بیشترین تعداد دانشجوی خارجی در موقعیت یک قطب جاذبه مهم از %18 
کل دانشجویان تحصیالت تکمیلی بین المللی در جهان ، میزبانی میکند . انگلستان )10 در صد( ، 

استرالیا )7 در صد( ، آلمان )7 در صد( و فرانسه )6.8 در صد( به ترتیب بعد از ایاالت متحده آمریکا 
قرار دارند. تقریبا نیمی از دانشجویان خارجی در این 5 کشور تحصیل میکنند. 

جمهوری خلق چین کشور که بیشترین تعداد دانشجو را جهت تحصیل به کشورهای دیگر 
میفرستد در موقعیت کشور منبع دانشجویان بین المللی قراردارد . 15.3 درصد دانشجویان بین 

المللی در دنیا از چین هستند . هند )5.5 در صد( ، کره )3.5در صد( ، آلمان )2,8 در صد( و 
ترکیه )2 در صد( بع ترتیب بعد از چین قرار دارند. دانشجویانی که از این 5 کشور برای تحصیالت 

تکمیلی به کشورهای دیگر میروند تقریبا 30 درصد دانشجویان بین المللی دنیا را تشکیل میدهند . 
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تحصیل در ترکیه

» تعداد دانشجوی بین المللی در ترکیه را 
افزایش می دهیم «



درباره تحصیل در ترکیه

تحصیل در دانشگاه های ترکیه 

ترکیه محل تالقی شرق و غرب

محل تالقی شرق و غرب ، ترکیه با موقعیتی استراتژیک ، تقریبا گذشته ای 20 هزارساله دارد . 
باتوجه به اینکه در آسیا و اروپا قراردارد دارای اقلیم و جغرافیای وسیعی است . )قرارگرفتن ترکیه 

در آسیا و اروپا باعث شده اقلیم و جغرافیای وسیعی داشته باشد . ( . ترکیه با توجه به اینکه از سه 
جهت به دریا متصل است ، همیشه مرکز مهمی برای تجارت ابریشم و ادویه جات است . در ترکیه 

امکان برخورد با فرهنگ های مختلف وجود دارد .

ترکیه که از سال 1923 تاکنون یک جمهوری مستقل است ، کشوری مسلمان مدرن با اقتصادی 
لیبرال است که با کشورهای اروپایی ارتباطات مهم تجاری دارد. کودتایی که در مقابله با دموکراسی 

در تاریخ 51 جوالی 2016 اجرا شد پس از مجادله مردمی با پیروزی ، شکست داده شد.

مجادله دموکراسی مردم ترکیه سرمشق همه دنیا شد. اتفاقاتی که در بعضی مناطق ترکیه رخ 
میدهد، گذرا است و کشور به سرعت درحال توسعه میباشد. جمعیت ترکیه 78ملیون و 741 هزار 

نفر است )آمار سال 2015( که حدودا نیمی از آن در در 10 استان بزرگ که مورد توجه دانشجویان 
خارجی است ، سکونت دارند  . 

چراترکیه 

دانشجویان در دانشگاههای ترکیه فرصت تجربه همزمان مدرنیته و عرف را دارند. تدریس در بعضی 
از دانشگاهها به زبان انگلیسی است و در دانشگاههای دیگر امکان آموزش زبان انگلیسی برای 

دانشجویان فراهم است . مهمتر از همه اینکه کیفیت باالی آموزش شما را برای آینده آماده می 
کند . 

• آموزش با استانداردهای باال با کادر آموزشی با کیفیت دانشگاههای ترکیه فرصت کسب اطالعات و 
تجربیاتی که لزوم آنها در دنیا حس میشود را پیدا میکنید . 

• مدارج شناخته شده در سطح بین المللی مدارج دریافتی از دانشگاههای ترکیه در تمام دنیا 
شناخته شده اند )برای اطالعات بیشتر درخصوص معادل سازی مدارک به مراجع مرتبط در کشور 

خود مراجعه کنید( 

• کمپ های مدرن و با کیفیت کتابخانه ها و آزمایشگاههای با کیفیت جهت دسترسی آسان به 
اطالعات و انجام تحقیقات را در کمپ های ما خواهید یافت.

با امکانات فرهنگی و ورزشی و جمعیتهای دانشجویی از دانشجو بودن در ترکیه لذت خواهید برد.

• ثروت فرهنگی تنوع ، ثروت است. در نقطه تالقی آسیا و اروپا ، ترکیه ، فرهنگ غنی غرب و شرق 
را درکنار هم خواهیدیافت. 

• آموزش امن و اقتصادی ترکیه کشوری است که در آن امکان دریافت آموزش باکیفیت ، به قیمت 



تحصیل در ترکیه

مناسب را خواهید داشت. هزینه های آموزش و تحصیل از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی 
کمتر است. 

• محیطی گرم و دوستانه  ترکیه که جمعیتی جوان دارد )31 درصد جمعیت کشور بین 21تا 23 
سال دارند(،  از جوانان با صمیمیت استقبال میکند . مردم ترک عرفا مردمی مهمان نواز هستند . 

آموزش عالی در ترکیه 

آموزش عالی در ترکیه، حداقل دو سال آموزش بعد از دبیرستان را شامل میشود. مراکز آموزش 
عالی ، دانشگاه ، دانشکده ، انستیتو ، مدرسه عالی ، کنسرواتوار و مراکز آموزش عالی حرفه ای 

هستند که مدارج فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا اعطا میکنند. 

سیستم آموزش عالی در ترکیه ، از 105 دانشگاه دولتی و 65 دانشگاه خصوصی تشکیل میشود 
و در سال های اخیر تعداد کل دانشجویان دانشگاهها از حدود 6 میلیون فراتر رفته است . تعداد 

دانشجویان خارجی که در ترکیه تحصیل میکنند به 100 هزار نزدیک شده است . 

شرایط قبولی در دوره لیسانس

اگر میخواهید در یک دانشگاه در ترکیه درمقطع لیسانس تحصیل کنید، الزم است مستقیما به 
دانشگاه مربوطه مراجعه کنید.

در ترکیه هر دانشگاه با شرایطی که خودش مشخص کرده دانشجو میپذیرد. این شرایط معموال 
شامل موارد زیر هستند : 

داشتن یک مدرک دیپلم از مدرسه ای معادل یک دبیرستان ترک بعد از گذراندن جمعا 11 یا 12 
سال آموزش ابتدایی و متوسطه )همچنین ارائه برگه نشان دهنده ریز نمرات الزم است(.

دریافت امتیاز الزم از یک آزمون شناخته شده در سطح بین المللی )...,ACT ,SAT ,GCE( و یا 
آزمون ورودی بعضی از کشورها )سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، چین( و یا آزمونYOS )دانشجویان 

خارجی( که در ترکیه برگزار میشود . اما دانشگاههای خصوصی عموما بجای آزمون YÖS بعضی 
شرایط خاص دارند. دانشگاهها شرایط قبولی خود را در وب سایت هایشان اعالم می کنند . برای 

اطالعات بروز به وبسایت دانشگاهها مراجعه کنید. 

)YÖS( آزمون دانشجویان خارجی

YÖS یک آزمون ارزیابی است که از دو تست تشکیل شده. یکی از این تست ها "مهارت یادگیری 
پایه" است با هدف سنجش میزان قدرت تفکر انتزاعی داوطلبان است. این تست، در کمترین میزان 
بر پایه زبان برگزار میشود بهمین دلیل سوالها هم به زبان ترکی و هم به زبان انگلیسی مطرح شده. 

"تست زبان ترکی" با هدف سنجش سطح درک متون نوشته شده به زبان ترکی برگزار میشود. 
برای پذیرش داشجویان در دانشگاه برمبنای امتیاز آزمون مهارت یادگیری پایه انجام میشود. 

اما در سالهای اخیر بعضی از دانشگاهها نتیجه آزمون زبان ترکی را هم مدنظر قرار میدهند. اما 
دانشگاههای خصوصی عموما بجای آزمون YÖS بعضی شرایط خاص دارند.



زبان آموزشی در دانشگاه ها 

داوطلبان الزم است مدارکی مبنی بر تسلط به زبان آموزشی دانشگاهی )عموما انگلیسی و ترکی( 
که میخواهند در آن ثبت نام کنند ارائه کنند . به دانشجویانی که در دانشگاه پذیرفته میشوند اما 

شروط الزم برای زبان را ندارند از طرف دانشگاه یک سال کالس آموزش زبان درنظر گرفته میشود 
. همچنین برای دانشجویان خارجی در دانشگاه ها درس زبان ترکی ارائه میشود . در ترکیه تعداد 

کمی دانشگاه که به زبان فرانسه تدریس میکنند وجود دارد. 

زندگی در ترکیه 

ترکیه برای دانشجویان محیطی گرم و مهمانپذیر است. تعداد زیادی از دانشگاه به دانشجویان 
خارجی درطول دوره عادت به زندگی در ترکیه به آنها مشاوره و خدمات ارائه میدهند . 

اقامت

تقریبا همه پردیس های دانشگاهی دارای امکانات اقامتی متعددی هستند. اجاره خانه با دانشجویان 
دیگر هم گزینه ای دیری برای اقامت است مخصوصا در شهرهای بزرگ .

تغذیه

در تمام دانشگاهها انواع خوردنی های مختلف با کیفیت خوب و قیمت مناسب موجود است . 
گزینه دیگر برای خوردن غذا نیز کافی شاپ ها و رستورانهای اطراف پردیس هستند . در کنار این 

میتوانید شخصا آشپزی کردن را انتخاب کنید.

هزینه و مصارف زندگی

برای دانشجویان خارجی هزینه زندگی با درنظر گرفتن تفاوت آن بر اساس نوع زندگی تخمینا 
ماهانه حداقل 400 - 300 دالر آمریکا میباشد. درهرترم هزینه کتاب و مصارف اداری تقریبا 150 - 

100 دالر آمریکا میباشد . 

شهریه دوره های آموزش عالی هر سال تغییر میکند . شهریه دانشجویان خارجی بر اساس نوع دوره 
و زبان مورد استفاده در آموزش متغیر است . شهریه دانشگاه های دولتی ساالنه حدود 1800 - 

250دالر آمریکا و دانشگاههای خصوصی 61000 - 6000 دالر آمریکا میباشد . اما در دانشگاه های 
خصوصی شهریه ساالنه دانشکده های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و حقوق حدود 25000 - 

20.000 دالر آمریکا میباشد . 

الزامات قانونی برای دانشجویان خارجی 

ویزای دانشجویی

دانشجویان خارجی قبل از آمدن به ترکیه الزم است بهمراه برگه قبولی در دانشگاه با مراجعه به 
نزدیکترین سفارت ترکیه در کشور خود یک ویزای معتبر دانشجویی دریافت کنند . این ویزا برای 

ثبت نام در دانشگاه الزم است . 
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اجازه اقامت 

همه دانشجویان خارجی ، موظف به دریافت اجازه اقامت از شعبه اتباع خارجی اداره امنیت استانی 
که در آن حضور دارند هستند. برطبق قانون ، دانشجویان خارجی بعد از ورود به ترکیه موظفند 
طی یک ماه اجازه اقامت بگیرند. اجازه اقامت هرسال با ارائه مدرک دانشجویی تمدید میشود . 

بیمه درمانی

موارد مربوط به بیمه درمانی دانشجویان خارجی که در ترکیه تحصیل یکنند با تغییرات ایجاد 
شده در قانون بیمه درمانی عمومی و بیمه اجتماعی به شماره 5510 اجرایی میشود. با تغییرات 

ایجاد شده در ماده 06 قانون شماره 5510 در تاریخ 2013/05/29 ، به اجرای اجباری بیمه 
درمانی عمومی برای دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در کشورمان پایان داده شد. با توجه 

به تغییرات جدید دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ترکیه، درصورت اعالم درخواست 
ظرف مدت سه ماه از تاریخ اولین ثبت نام میتوانند تحت پوشش بیمه درمانی عمومی قراربگیرند. 

کسانیکه در این مدت درخواست خود را اعالم نکنند احکام بیمه درمانی عمومی طی دوره تحصیل 
برای آنها اجرا نخواهد شد. هزینه بیمه دولتی ماهانه حدود 25 یورو است و دانشجویان خارجی 

که این بیمه را دریافت کنند مانند اتباع ترک امکان دریافت خدمات درمانی درتمام بیمارستانهای 
دولتی و خصوصی را بطور رایگان دارند . 

به دانشجویان توصیه میشود که حداقل از یک بیمه درمانی مناسب و معتبر در ترکیه که مصارف 
درمانی آنها را پوشش دهند استفاده کنند . تامین هرگونه هزینه درمانی یا بیمارستانی دانشجویان 

خارجی که هیچ بیمه درمانی ندارند ، بعهده خود آنها میباشد. 

زندگی اجتماعی 

تحصیل در ترکیه ، فرصت بزرگی برای دریافت آموزشی با کیفیت است اما در اینجا چیزهایی بیش 
از این هم میتوانید پیدا کنید. ترکیه دارای مکانهای فرهنگی و تاریخی زیادی برای گردش و بازدید 
است . اگر به هنر عالقمندید میتوانید به تئاتر ، سینما  ، کنسرت ، اوپرا ، نمایش باله و رقص های 
مدرن بروید؛ از نمایشگاههای مجسمه ، نقاشی و عکس هنرمندان ارزشمند ما دیدن کنید و یا در 

جشنواره ها شرکت کنید. 

امکانات ورزشی 

در ترکیه چهار فصل با همه خصوصیات دیده میشوند ، به همین دلیل از شنا تا رفتینگ ، قایقرانی 
و اسکی انواع متعدد امکانات ورزشی وجود دارد . همچنین شانس شرکت در برنامه های متنوع 

تفریحی و ورزشی مانند فوتبال ، بسکتبال ، والیبال ، تنیس ، کوهنوردی، تیراندازی ، مسابقات سه 
گانه ، کاراته ، پاراگالیدر، تنیس روی میز ، هندبال ، واتر پولو، تکواندو و دوی مقاومت را داشته 

باشید . 



مراحل ثبت نام دانشجو 

شرایط پذیرش دانشجوی خارجی :

الف ( اصول کلی : 

 14/f پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاههای داوطلب با تایید اداره آموزش عالی براساس ماده
قانون 6287 که در تاریخ 2011/04/11 در روزنامه رسمی شماره 16282 به چاپ رسیده ، 

امکانپذیر شده . 

ب ( شرایط داوطلبان : 

A  ( با شرط داشتن دیپلم یا محصل سال آخر دبیرستان : 

داشتن تابعیت کشور دیگری بجز ترکیه  .1

کسانیکه با تولد در ترکیه ، تابعیت ترک بدست آورده اند و از وزارت کشور اجازه خروج   .2
از تابعیت ترکیه را گرفته اند 

تبعه کشورهای دیگر که بعدا تابعیت ترکیه را بدست آورده اند / دو تابعیتی ها   .3

کسانیکه تبعه ترکیه هستند و کل مقطع تحصیلی راهنمایی را در کشور دیگری بجز   .4
جمهوری قبرص ترک ، درخارج از ترکیه تحصیل کرده اند )کسانیکه در کشور دیگر در مدارس 

ترک زبان تحصیل کرده اند نیز شامل میشوند(

تبعه جمهوری قبرص ترک که در آنجا ساکن است و مقطع راهنمایی را در آنجا به   .5
اتمام رسانده و نتیجه آزمون GCE AL را دارد و در بین سالهای 2005 تا 2010 در کشورهای 

دیگر در کالج یا دبیرستان ثبت نام و تحصیل کرده اند و نتیجه آزمون GCE AL را دارند یا برای 
دریافت این نتیجه ثبت نام آنها قبول 

شده



 درباره دانشگاههای عضو ما

B ( از داوطلبان : 

دارای تابعیت ترکیه و مقطع راهنمایی را در ترکیه یا در جمهوری قبرص ترک گذرانده   .1

دارای تابعیت جمهوری قبرص ترک )مقطع راهنمایی را در آنجا به اتمام رسانده و   .2
نتیجه آزمون GCE AL را دارد و در بین سالهای 2005 تا 2010 در کشورهای دیگر در کالج 

یا دبیرستان ثبت نام و تحصیل کرده اند و نتیجه آزمون GCE AL را دارند یا برای دریافت این 
نتیجه ثبت نام آنها قبول شده(

کسانیکه بر طبق ماده 2 بند A ، با تولد در ترکیه تبعه ترکیه و دوتابعتی هستند )کل   .3
مقطع تحصیلی راهنمایی را در کشور دیگری بجز جمهوری قبرص ترک ، درخارج از ترکیه تحصیل 

کرده اند /کسانیکه در کشور دیگر در مدارس ترک زبان تحصیل کرده اند نیز شامل میشوند(

دوتابعیتی هایی که یکی از آنها تبعه جمهوری قبرص ترک است )مقطع راهنمایی را   .4
در آنجا به اتمام رسانده و نتیجه آزمون GCE AL را دارد و در بین سالهای 2005 تا 2010 در 
کشورهای دیگر در کالج یا دبیرستان ثبت نام و تحصیل کرده اند و نتیجه آزمون GCE ALرا 

دارند یا برای دریافت این نتیجه ثبت نام آنها قبول شده (

تبعه های ترک و دو تابعیتی هایی که با تولد تابعیت اول آنها ترک است و در مدارس   .5
خارجی تحت پوشش سفارتخانه های موجود در ترکیه دبیرستان را تمام کرده اند ، پذیرفته 

نمیشوند 

نکته : 

در ترکیه شرایط ثبت نام ، مدارک مورد نیاز ، تاریخ ثبت نام و هزینه تحصیل درهر   -
دانشگاه میتواند متفاوت باشد ، بهمین دلیل برای بدست آوردن اطالعات دقدق و بروز وب سایت 

های دانشگاهها را دنبال کنید . 

در دانشگاههای ترکیه عموما به زبان ترکی تدریس میشود ، در بعضی دانشگاههای   -
خصوصی تدریس به زبان انگلیسی وجود دارد ، تعداد خیلی محدودی دانشگاه و رشته ای که به 

زبانهای عربی ، فرانسه و روسی تدریس شوند نیز وجود دارد 

برای بدست آوردن اطالعات دقیق و بروز درخصوص تحصیل در ترکیه با انجمن ما   -
ارتباط برقرار کنید . 



تابلو 1:  بیکنت، دانشگاه خصوصی، هزینه های تحصیل در 2018\2017  »دوالر آمریکا \ سال«
2.500 برنامه های فوق دیپلم )دو سال(                                  

5.000 برنامه های لیسانس )چهار سال(                                 
6.300 دانشکده حقوق )لیسانس(                                           

15.000 تحصیل غیر حضوری )لیسانس(                                          
15.000 تحصیل غیر حضوری )فوق دیپلم(                                       

3000 $ )1 سال( برنامه های فوق لیسانس بدون پایان نامه                 

6000 $ )2 سال همراه با پایان نامه( برنامه های فوق لیسانس همراه با پایان نامه                   

16.100 $ / )چهار سال( برنامه های دکتری )4 سال(                                      

 تابلو 2: بیرونی، دانشگاه خصوصی، هزینه ها »لیر ترکیه \ سال«
23.000 دانشکده طب                                                       
20.000 دانشکده دندان پزشکی                                               
15.000 دانشکده دارو سازی                                                   
8.000 دانشکده علوم سالمتی                                            
8.000 دانشکده علوم تربیتی                                        

تابلو 3: دانشگاه آتیلیم، هزینه ها  )دالر آمریکا \ سال(
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده مدیریت                                 
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده مهندسی                                 
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده فنی و اتدبیات                     
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده حقوق                                   
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده هرنهای زیبا، طراحی و معماری                    
11.000 برنامههای لیسانس در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری                     

برای هزینه های رشته های دیگر به وبسایت مراجعه کنید

هزینه های تحصیل در دانشگاه ها

دانشگاه های خصوصی
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تابلو 4: هزینههای دانشجوی خارجی در برنامههای لیسانس
2013 - 2014 2014 - 2015

بیشترین بیشترین  کمترین    کمترین 

دانشکده طب   591 15.544 591 77.720

دانشکده دندان پزشکی و داروسازی        494 5.607 494 28.035

دانشکده دامپزشکی           386 4.267 386 21.335

دانشکده مهندسی و معماری      387 3.057 387 15.285

دانشکده دریایی             316 3.848 316 19.240

دانشکده هرنهای زیبا            316 3.848 316 19.240

دانشکده حقوق            313 2.310 313 11.550

دانشکده اقتصادی و مدیریت                  313 2.310 313 11.550

دانشکده زبان و تاریخ و جغرافیا    284 2.053 284 10.265

دانشکده الهیت             284 2.053 284 10.265

دانشکده توریزم  284 2.053 284 10.265

دانشکده غیر حضوری    71 198 71 990

کنسرواتوار دولتی      589 8.535 589 42.675

مدرسه عالی گردشگری و مدیریت \ خدمات 
سالمتی \ صنعت هواپیمایی کشوری    

190 1.539 190 7.695

دانشگاه های دولتی



(Миллион) 

(Milyon) 

آمارهای دانشگاه

گرافیک 1: تحول دراز مدت تعداد دانشجویان خارجی در دنیا

گرافیک 2: تعداد دانشگاه در ترکیه از دیدگاه سال ها

دولتی خصوصی

میلیون

تعداد
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تابلو 5: نسبت شاخه های بیشتر توسط دانشجویان خارجی در کل بخش ها ترجیع داده می شود 
)2010(

 و 
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طب
م 

عل

زی
ور

شا
ک
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اخ

شن
نا کل

االیت متحده 
آمریکا 15,3 6,6 32,7 2,1 18,4 17,5 0,8 6,6 100

آلمان 24,9 6,4 27,1 1,7 21,6 16,3 1,5 0,5 100

استرالیا 8,7 10 55,6 2,0 11,1 11,6 0,9 0,1 100

اتریش 23,1 8,1 39,5 1,4 13,6 11,8 2,0 0,3 100

بلژیک 15,4 29,6 11,2 1,3 10,7 5,7 4,9 21,2 100

انگلستان 15,9 8,9 43,2 2,1 14,9 13,7 0,8 0,6 100

فرانسه 19,2 8,0 40,3 1,7 13 17,4 0,3 0 100

هلند 14,8 17,2 49,2 9,3 3,9 3,4 1,2 1,0 100

اسپانیا 16,4 26,0 32,6 5,1 9,5 7,2 1,2 1,9 100

سوئد 13,4 9,0 23,8 1,3 34,5 17,2 0,7 0,1 100

سویس 21,2 7,4 33,6 2,5 15,9 17 0,7 1,7 100

ایتالیا 18,1 16,3 30,2 1,6 17 4,8 1,2 10,9 100

ژاپن 27,5 2,1 38,4 2,2 15 1,2 2,1 11,5 100

نروژ 32,0 11,5 28,5 4,4 4,7 12 2,3 4,7 100

لهستان 17,0 30,2 36,7 4,7 5,1 5,3 0,9 0,1 100

شیلی 12,8 14,2 37,2 7,1 14 11,1 3,6 0 100

ترکیه 22,3 14,4 35,5 2,7 14,5 8,1 2,5 N 100

نیوزیلند 14,5 6,6 39,5 6,8 7,0 19,1 1,3 5,2 100



گرافیک 3: تغییر در دانشجویان بین المللی در ترکیه )2002-2015(

گرافیک  4: توزیع دانشجویان بین المللی در هر شهر )2014-2013(

آمار های دانشجو

سایر موسسات آموزشی

توزیع دانشجویان بین المللی  ) تعداد (

دانشگاه ها
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تابلو 6: 20 دانشگاه برتر با توجه به تعداد دانشجویان بین المللی

تعداد دانشجویان 
بین المللی

تعداد کل 
دانشجویان

نسبت 
دانشجویان بین 

المللی سهمیه شهر

استانبول 14.072 584.959 2,41 29,21

انکارا 8.371 261.365 3,20 17,37

ازمیر 2.869 146.138 1,96 5,95

قونیه 1.520 100.792 1,51 3,15

ارزوروم 1.424 103.795 1,37 2,96

ادرنه 1.329 35.218 3,77 2,76

اسکی شهر 1.257 57.968 2,17 2,61

قیرصیه 1.194 54.085 2,21 2,48

بورسیه 1.135 54.859 2,07 2,36

غازی آنتپ 951 38.092 2,50 1,97

سامسون 938 37.000 2,54 1,95

ساکاریا 927 69.632 1,33 1,92

اسپارتا 922 61.015 1,51 1,91

ترابزون 854 53.328 1,60 1,77

کجا الی 786 70.594 1,11 1,63

بالیک اسیر 612 35.934 1,70 1,27

عشاق 602 15.620 3,85 1,25

قیرقالرلی 465 16.202 2,87 0,97

آنتالیا 444 45.680 0,97 0,92

چاناق قعله 348 32.991 1,05 0,72



تابلو 7: کشورهایی که بیشترین تعداد دانشجویان را به ترکیه می فرستند 2014-2015  

ردیف کشور تعداد 
دانشجویان ردیف کشور تعداد 

دانشجویان
1. آذربایجان 10.638 11. نیجریه 1.176

2. ترکمنستان 9.092 12. پاکستان 1.127

3. سوریه 5.560 13. چین 1.088

4. ایران 5.302 14. جمهور ترکی قربس شاملی 1.069

5. افغانستان 3.672 15. فدراسیون روسیه 825

6. عراق 3.033 16. روسیه 1.048

7. یونان 1.826 17. بلغارستان 1.011

8. قرقیزستان 1.819 18. فلسطین 976

9. قزاقستان 1.799 19. لیبی 957

10. کوسووا 1.237 20. سومالی 915

TDV و MEB تابلو 8: تعداد دانشجویان بورس تحصیلی با توجه به داده های

پروژه - موسسه سال ها
مشروط 

تخصیص 
یافته

تعداد 
دانشجویان 

ثبت شده
تعداد فارغ 
التحصیالن

تعداد 
دانشجویان

بورس تحصیلی دولتی 1992-2010 42.318 31.037 8.914 6.255

بورس تحصیلی دولتی 

و وزارتی
1960-2010 - 9.773 6.238 2.424

بورس تحصیلی وقف 

دیانت ترکیه
1992-2011 - 3.115 839 1.342

جمع 44.195 15.991 10.021
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تابلو 9: برنامه مبادله اراسموس
2004-2005 2012-2013

کشور ها خروجی واردی خروجی واردی
چک 35 12 576 210

آملان 326 96 1.987 1467

اسپانیا 32 1 817 327

فرانسه 104 37 607 520

اتالیا 83 9 1.042 402

لیتوانی 4 3 580 206

مجارستان 15 10 585 89

لهیستان 72 21 2.577 517

پرتغال 32 9 549 139

رومانی 0 0 322 122

جمع 734 206 9.849 4.094

جمع ر سال های اخیر)2004-2014( 74.231 23.109

تابلو 10: برنامه مبادله فارابی
2013-2014 2014-2015

دانشجویان ورودی 319 646

دانشجویان خروجی 126 268

پرسنل آموزشی ورودی 128 422

پرسنل آموزشی خروجی 313 764



تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل )2017-2016(

تعداد کل

دانشگاه های دولتیدانشگاه های خصوصی

مرد: 3.592.440

مرد: 3.886.107

مرد: 293.667

زن: 3.037.521

زن: 3.312.880

جمع: 6.629.961

جمع: 7.198.987

جمع: 569.026

زن: 275.359



تحصیل در ترکیه
ترکیه « در  املللی  بین  دانشجویان  » مشاور 

ISSA دانشگاه های عضو 



3 www.issa.org.tr

دانشگاههای خصوصی درباره ما
اسکودار توروس شهر استانبول   آیدین استانبول حسن کالیونجو دوغوش بیرونی بزم عالم بیکنت آتیلیم اسم

استانبول مرسین استانبول استانبول غازی آنتپ استانبول استانبول استانبول استانبول آنکارا شهر
2011 و خصوصی 2009 و خصوصی 2008 و خصوصی 2003 و خصوصی 2008 و خصوصی 1997 و خصوصی 2014 و خصوصی 2010 و خصوصی 1997 و خصوصی 1996 و خصوصی تاریخ تاسیس

ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی زبان آموزشی

www.uskudar.edu.tr www.toros.edu.tr www.sehir.edu.tr www.aydin.edu.tr www.hku.edu.tr www.dogus.edu.tr www.biruni.edu.tr www.bezmialem.edu.tr www.beykent.edu.tr www.atilim.edu.tr وب سایت

international@uskudar.edu.tr info@toros.edu.tr admissions@sehir.edu.tr international@aydin.edu.tr iro@hku.edu.tr intstud@dogus.edu.tr intoffice@ biruni.edu.tr iro@bezmialem.edu.tr
international@beykent.
edu.tr

ic@atilim.edu.tr ایمیل
www.faceboİok.com/
UskudarUniversitesi

www.facebook.com/
TorosUniversity/

www.facebook.com/

sehir.iro

www.facebook.com/
IAUKampus

www.facebook.com/
hkunv

www.facebook.com/
DogusUniversity

www.facebook.com/
biruniedu

www.facebook.com/
bezmialemvakifunv

www.facebook.com/
beykentunv

www.facebook.com/
AtilimUniv

فیسبوک

twitter.com/uskudaruni
www.linkedin.com/
in/toros-universitesi-
31b80153

twitter.com/irosehir twitter.com/IAUKampus twitter.com/hkunv twitter.com/DogusUniv twitter.com/biruniedu twitter.com/bezmialem twitter.com/beykentunv twitter.com/atilimuniv توییتر

13444 »1343 مرد +9111 زن«  3719 »1936مرد+1783 زن«  4848 »2695مرد+2153 زن«  
38637 

»20924مرد + 17713زن«  
7728 

»4020مرد +3708 زن«  
6542 

»3923مرد + 2619 زن« 

6513 
»2230 مرد + 4283 زن«  

 3037 

2207 زن «  
 + 

»830 مرد
31894

 »13760
زن

+18134
مرد

«
9108 »5476 مرد + 

3632 زن«  
تعداد کل دانشجویان

129 »49 مرد +80 زن«   9 »5 مرد+4 زن «  629 »440مرد +189 زن«  
2836

»1877 مرد+959 زن«  
155 

»124مرد+ 31 زن«   
84 

» 52مرد + 32 زن«   
123 

»55 مرد + 68 زن« 
70 »28 مرد + 42 زن« 

638 

398 مرد +240 زن 

611

»مرد 362 + زن249«  

تعداد دانشجویان 
خارجی

13 »اراسموس«   10»اراسموس«  67 »اراسموس«  
 1

55 » اراسموس53 + یباراف 

+ انالوم 1 «  
0 41 اراسموس  7 اراسموس 0

90  اراسموس 75 + فارابی 10 

+ موالنا 5  

اراسموس40
تعداد دانشجویان 

مهمان

دانشگاههای دولتی درباره ما
عشاق    اردو    اوندوکوز مایس حاجی بکتاش ولی کاستامونو فیرات جمهوریت بارتین بالیکسیر آهی اوران اسم

عشاق اردو سامسون نوشهر کاستامونو االزیغ سیواس بالیکسیر بارتین قرشهر شهر

2006 و دولتی  2006 و دولتی  1975 و دولتی 7 200 و دولتی 2006 و دولتی 1975 و دولتی 1974 و دولتی  2008 و دولتی 1992 و دولتی 2006 و دولتی  تاریخ تاسیس

ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی زبان آموزشی

www.usak.edu.tr www.odu.edu.tr www.omu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.firat.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.bartin.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.ahievran.edu.tr وب سایت

usak@usak.edu.tr ise@odu.edu.tr ise@omu.edu.tr
internationaloffice@
nevsehir.edu.tr 

internationalstudent2015@
kastamonu.edu.tr

info@firat.edu.tr disiliskiler@cumhuriyet.edu.tr oidb@bartin.edu.tr
erasmus@balikesir.
edu.tr

intoffice@ahievran.edu.tr ایمیل
 www.facebook.com/
universiteusak

www.facebook.com/
orduniversitesi2006

www.facebook.com/
ondokuzmayis1975

www.facebook.com/
NevsehirHaciBektasVeliUni

web.facebook.com/
frtbasinyayin

web.facebook.com/
Cumhuriyetunivkurumsal

www.facebook.com/
bartinedu

www.facebook.com/
balikesir.edu.tr

www.facebook.com/
kirsehirahievran

فیسبوک

twitter.com/universiteusak
twitter.com/
Orduniversitesi 

twitter.com/omurektorluk twitter.com/nevsehir_uni twitter.com/firatresmihesap twitter.com/cumunivkurumsal twitter.com/bartinedu twitter.com/balikesiruni twitter.com/ahibasin توییتر

29729 
 زن13655« 

»مرد 16074+

20059

»11612 مرد + 8447زن«  

54350

»24943 مرد + 26407زن« 

17825

»9045 مرد + 8780زن«  

26911 

»14986 مرد +11925زن«  

41224

»26146 مرد +15078زن« 

54678 

»29179 مرد + 25499زن« 

14239 
»7800 مرد + 

6439زن« 

36780
»21577 مرد + 

15203زن«  

»9931 مرد +  19169

9238زن«  

تعداد کل 
دانشجویان

2368 
زن610« 

»مرد 1758+ 

50

»38 مرد +12زن«  

2465 

»1652 مرد +813زن« 

281

»231 مرد +50زن« 

1428

»1043 مرد +385زن«  

521 

»407 مرد +114زن«    175»112 مرد + 63زن«  
97 

»74 مرد +23زن«  

742 
»548 مرد + 

194زن«   

113 

»78 مرد +35زن«    

تعداد 
دانشجویان 

خارجی
55 

» اراسموس 15 + فارابی 40« 
6

»فارابی«

195
»اراسموس47

+ 122فارابی +26 موالنا« 
9 فارابی

32 »2اراسموس + 21 فارابی + 
9 موالنا « 

138 

»68اراسموس+70 فارابی« 
30 

»30 فارابی« 
4 

»2اراسموس+2 فارابی« 
54

» اراسموس11 +40 فارابی 
+ 3موالنا « 

44 
» اراسموس6 +فارابی38« 

تعداد 
دانشجویان 

مهمان



 درباره دانشگاههای عضو ما

تحصیل در ترکیه2

ISSA TURKEY دانشگاههای عضو 
دانشگاههای خصوصی درباره ما

اسکودار توروس شهر استانبول   آیدین استانبول حسن کالیونجو دوغوش بیرونی بزم عالم بیکنت آتیلیم اسم
استانبول مرسین استانبول استانبول غازی آنتپ استانبول استانبول استانبول استانبول آنکارا شهر

2011 و خصوصی 2009 و خصوصی 2008 و خصوصی 2003 و خصوصی 2008 و خصوصی 1997 و خصوصی 2014 و خصوصی 2010 و خصوصی 1997 و خصوصی 1996 و خصوصی تاریخ تاسیس
ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی زبان آموزشی

www.uskudar.edu.tr www.toros.edu.tr www.sehir.edu.tr www.aydin.edu.tr www.hku.edu.tr www.dogus.edu.tr www.biruni.edu.tr www.bezmialem.edu.tr www.beykent.edu.tr www.atilim.edu.tr وب سایت

international@uskudar.edu.tr info@toros.edu.tr admissions@sehir.edu.tr international@aydin.edu.tr iro@hku.edu.tr intstud@dogus.edu.tr intoffice@ biruni.edu.tr iro@bezmialem.edu.tr
international@beykent.
edu.tr

ic@atilim.edu.tr ایمیل
www.faceboİok.com/
UskudarUniversitesi

www.facebook.com/
TorosUniversity/

www.facebook.com/

sehir.iro

www.facebook.com/
IAUKampus

www.facebook.com/
hkunv

www.facebook.com/
DogusUniversity

www.facebook.com/
biruniedu

www.facebook.com/
bezmialemvakifunv

www.facebook.com/
beykentunv

www.facebook.com/
AtilimUniv

فیسبوک

twitter.com/uskudaruni
www.linkedin.com/
in/toros-universitesi-
31b80153

twitter.com/irosehir twitter.com/IAUKampus twitter.com/hkunv twitter.com/DogusUniv twitter.com/biruniedu twitter.com/bezmialem twitter.com/beykentunv twitter.com/atilimuniv توییتر

13444 »1343 مرد +9111 زن«  3719 »1936مرد+1783 زن«  4848 »2695مرد+2153 زن«  
38637 

»20924مرد + 17713زن«  
7728 

»4020مرد +3708 زن«  
6542 

»3923مرد + 2619 زن« 

6513 
»2230 مرد + 4283 زن«  

 3037 

2207 زن «  
 + 

»830 مرد
31894

 »13760
زن

+18134
مرد

«
9108 »5476 مرد + 

3632 زن«  
تعداد کل دانشجویان

129 »49 مرد +80 زن«   9 »5 مرد+4 زن «  629 »440مرد +189 زن«  
2836

»1877 مرد+959 زن«  
155 

»124مرد+ 31 زن«   
84 

» 52مرد + 32 زن«   
123 

»55 مرد + 68 زن« 
70 »28 مرد + 42 زن« 

638 

398 مرد +240 زن 

611

»مرد 362 + زن249«  

تعداد دانشجویان 
خارجی

13 »اراسموس«   10»اراسموس«  67 »اراسموس«  
 1

55 » اراسموس53 + یباراف 

+ انالوم 1 «  
0 41 اراسموس  7 اراسموس 0

90  اراسموس 75 + فارابی 10 

+ موالنا 5  

اراسموس40
تعداد دانشجویان 

مهمان

دانشگاههای دولتی درباره ما
عشاق    اردو    اوندوکوز مایس حاجی بکتاش ولی کاستامونو فیرات جمهوریت بارتین بالیکسیر آهی اوران اسم

عشاق اردو سامسون نوشهر کاستامونو االزیغ سیواس بالیکسیر بارتین قرشهر شهر

2006 و دولتی  2006 و دولتی  1975 و دولتی 7 200 و دولتی 2006 و دولتی 1975 و دولتی 1974 و دولتی  2008 و دولتی 1992 و دولتی 2006 و دولتی  تاریخ تاسیس

ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی زبان آموزشی

www.usak.edu.tr www.odu.edu.tr www.omu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.firat.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.bartin.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.ahievran.edu.tr وب سایت

usak@usak.edu.tr ise@odu.edu.tr ise@omu.edu.tr
internationaloffice@
nevsehir.edu.tr 

internationalstudent2015@
kastamonu.edu.tr

info@firat.edu.tr disiliskiler@cumhuriyet.edu.tr oidb@bartin.edu.tr
erasmus@balikesir.
edu.tr

intoffice@ahievran.edu.tr ایمیل
 www.facebook.com/
universiteusak

www.facebook.com/
orduniversitesi2006

www.facebook.com/
ondokuzmayis1975

www.facebook.com/
NevsehirHaciBektasVeliUni

web.facebook.com/
frtbasinyayin

web.facebook.com/
Cumhuriyetunivkurumsal

www.facebook.com/
bartinedu

www.facebook.com/
balikesir.edu.tr

www.facebook.com/
kirsehirahievran

فیسبوک

twitter.com/universiteusak
twitter.com/
Orduniversitesi 

twitter.com/omurektorluk twitter.com/nevsehir_uni twitter.com/firatresmihesap twitter.com/cumunivkurumsal twitter.com/bartinedu twitter.com/balikesiruni twitter.com/ahibasin توییتر

29729 
 زن13655« 

»مرد 16074+

20059

»11612 مرد + 8447زن«  

54350

»24943 مرد + 26407زن« 

17825

»9045 مرد + 8780زن«  

26911 

»14986 مرد +11925زن«  

41224

»26146 مرد +15078زن« 

54678 

»29179 مرد + 25499زن« 

14239 
»7800 مرد + 

6439زن« 

36780
»21577 مرد + 

15203زن«  

»9931 مرد +  19169

9238زن«  

تعداد کل 
دانشجویان

2368 
زن610« 

»مرد 1758+ 

50

»38 مرد +12زن«  

2465 

»1652 مرد +813زن« 

281

»231 مرد +50زن« 

1428

»1043 مرد +385زن«  

521 

»407 مرد +114زن«    175»112 مرد + 63زن«  
97 

»74 مرد +23زن«  

742 
»548 مرد + 

194زن«   

113 

»78 مرد +35زن«    

تعداد 
دانشجویان 

خارجی
55 

» اراسموس 15 + فارابی 40« 
6

»فارابی«

195
»اراسموس47

+ 122فارابی +26 موالنا« 
9 فارابی

32 »2اراسموس + 21 فارابی + 
9 موالنا « 

138 

»68اراسموس+70 فارابی« 
30 

»30 فارابی« 
4 

»2اراسموس+2 فارابی« 
54

» اراسموس11 +40 فارابی 
+ 3موالنا « 

44 
» اراسموس6 +فارابی38« 

تعداد 
دانشجویان 

مهمان



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه آتیلیم
www.atilim.edu.tr

» اقدام،  پیشرفت،  تحول «
شهر: آنکارا

تاریخ تاسیس و نوع: 1996 و خصوصی
زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
www.atilim.edu.tr :وب سایت

ic@atilim.edu.tr, info@atilim.edu.tr :ایمیل
www.facebook.com/AtilimUniv :فیسبوک

twitter.com/atilimuniv  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »5476 مرد + 3632 زن « 9108

تعداد دانشجویان بین المللی: :  »362 مرد + 249 زن « 611
تعداد دانشجویان مهمان: 40

ملیت دانشجویان:
افغانستان، آلمان، ایاالت متحده، آلبانی، اتریش، آذربایجان، بنگالدش، امارات متحده عربی، جزایر، 

چاد، دانمارک، انتر، فلسطین، فرانسه، گابن، غنا، جمهوری آفریقای جنوبی، هند، هلند، عراق، 
جمهوری اسالمی ایران، کامرون، قطار، قزاقستان، کنگو، جمهوری ترک قبرس شمالی، لسوتو، لیبی، 

لبنان، مالی، مصر، نیجریه، پاکستان، رومانی،  روسیه، داغستان، سومالی، سودان، سوریه، عربستان 
سعودی، تونس، ترکمنستان، اردن، زامبیا، سوئد، لیبریا، آنگوال، بلژیک، بروندی

مقطع لیسانس:
دانشکده فنی و ادبیات

دانشکده  هنرهای زیبا و معماری 
دانشکده حقوق

دانشکده مدیریت
دانشکده مهندسی

دانشکده علوم پزشکی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

7 www.issa.org.tr



 درباره دانشگاههای عضو ما

شهر: استانبول
تاریخ تاسیس و نوع: 1997 و خصوصی

زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
www.beykent.edu.tr :وب سایت

 international@beykent.edu.tr:ایمیل
www.facebook.com/beykentunv :فیسبوک

twitter.com/beykentunv  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »18134 مرد + 13760 زن « 31894

تعداد دانشجویان بین المللی: »398 مرد + 240 زن « 638   
تعداد دانشجویان مهمان: : » اراسموس 75 + فارابی 10 + موالنا 5 « 90 

ملیت دانشجویان:
افغانستان، آلمان، آلبانی، آذربایجان، بحرین، بالروس، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، مغرب،  

فلسطین، فرانسه، گابن، گرجستان ، هلند، عراق، کانادا، قره باغ، قزاقستان، قیرغیزستان، کره، 
کوزوو، جمهوریت ترکی قبرس شمالی، لیبی، مقدونیه، مصر، مولدووا،  نروژ،  نیجریه، جمهوری 

آفریقای مرکزی، رومانی، روسی، سومالی، سوریه، ترکمنستان، اکراین، یونان، جمهوری خلق چین، 
ازبکستان، اردون، جمهوری اسالمی ایران، سویس، شیلی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بورکینافاسو، 

جزایر، جیبوتی، اریتره، ساحل عاج، گینه، کامرون، کنیا، کنگو، لبنان، پاکستان، پاپوآ گینه نو، 
ایاالت مستقل ساموآ، تاجیکستان، تانزانیا، تونس، اوگاندا، یمن، چاد، ایتالیا

مقطع لیسانس:
دانشکده فنی و ادبیات
دانشکده  هنرهای زیبا

دانشکده حقوق
دانشکده اقتصاد

دانشکده علوم ارتباطات
دانشکده مهندسی و معماری

دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

دانشگاه بیکنت
www.beykent.edu.tr 

» در شهر آموزشی، بیکنت استانبول، منتظر شما هستیم«

تحصیل در ترکیه6



 درباره دانشگاههای عضو ما

www. bezmialem.edu.tr

دانشگاه اوقاف بزم عالم

» دانشگاه پیشرو در علم پزشکی در ترکیه«

شهر: استانبول
تاریخ تاسیس و نوع: 2010 و خصوصی

زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
www.bezmialem.edu.tr :وب سایت

  iro@bezmialem.edu.tr:ایمیل
www.facebook.com/bezmialemvakifunv :فیسبوک

twitter.com/bezmialem  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »830 مرد + 2207 زن « 3037 

تعداد دانشجویان بین المللی: »28 مرد + 42 زن « 70   
تعداد دانشجویان مهمان: »اراسموس« 7 

ملیت دانشجویان:
ایاالت متحده، کوزوو، یونان، فرانسه، بلغارستان، جمهوری اسالمی ایران، عراق، سوریه، قزاقستان، 

فلسطین، افغانستان، اردون، سومالی، آذربایجان، تاجیکستان
مقطع لیسانس:
دانشکده پزشکی

دانشکده  داروسازی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده علوم پزشکی

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

9 www.issa.org.tr



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه بیرونی
www.biruni.edu.tr

» آینده علم «

شهر: استانبول
تاریخ تاسیس و نوع: 2014 و خصوصی

زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
 www.biruni.edu.tr:وب سایت
 intoffice@biruni.edu.tr:ایمیل

web.facebook.com/biruniedu :فیسبوک
twitter.com/biruniedu  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »2230 مرد + 4283 زن « 6513
تعداد دانشجویان بین المللی: »55 مرد + 68 زن « 123  

تعداد دانشجویان مهمان: 0
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آلمان، جزایر، عراق، مصر، سوریه، ترکمنستان، یونان، جمهوری خلق چین، جمهوری 
اسالمی ایران، ایاالت متحده، اتریش، آذربایجان، بنگالدش، بلغارستان، مغرب، فلسطین، هلند، 

کامرون، لبنان، مقدونیه، مولداوی، اردن 
مقطع لیسانس:
دانشکده پزشکی

دانشکده  داروسازی
دانشکده علوم پزشکی
دانشکده علوم پزشکی
دانشکده علوم تربیتی

دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه8



 درباره دانشگاههای عضو ما

www.dogus.edu.tr

شهر: استانبول
تاریخ تاسیس و نوع: 1997 و خصوصی

زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
 www.dogus.edu.tr:وب سایت

 intstud@dogus.edu.tr:ایمیل
www.facebook.com/DogusUniversity :فیسبوک

twitter.com/DogusUniv  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »3923 مرد + 2619 زن « 6542

تعداد دانشجویان بین المللی: »52 مرد + 32 زن « 84  
تعداد دانشجویان مهمان: »اراسموس«  41

ملیت دانشجویان:
افغانستان، استرالیا، آذربایجان، مغرب، گمبیا، هلند، عراق، قزاقستان، کلمبیا، مجارستان، مصر، 

جمهوری آفریقای مرکزی، روسیه، سومالی، سوریه، تانزانیا، ترکمنستان، جمهوری اسالمی ایران، 
سویس،  ایتالیا، آلمان، بنگالدش، برزیل، بلغارستان، امارات متحده عربی، کانادا، لیبی، مالی، نیجر، 

نیجریه، پاکستان، فدراسیون سنت کیتس و نویس، سنگال، صربستان، سودان
مقطع لیسانس:

دانشکده فنی و ادبیات
دانشکده  اقتصاد و مدیریت

دانشکده مهندسی
دانشکده هنر

دانشکده حقوق
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

دانشگاه دوغوش

» در مرکز علم و دانش، دانشگاه دوغوش منتظر شما هستیم «

11 www.issa.org.tr



 درباره دانشگاههای عضو ما

www.hku.edu.tr

شهر: غازی آنتپ
تاریخ تاسیس و نوع: 2008 و خصوصی

زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی
 www.hku.edu.tr :وب سایت

  iro@hku.edu.tr :ایمیل
www.facebook.com/hkunv :فیسبوک

twitter.com/hkunv  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »4020 مرد + 3708 زن « 7728

تعداد دانشجویان بین المللی: »124 مرد +31 زن « 155  
تعداد دانشجویان مهمان:0 

ملیت دانشجویان:
افغانستان، ایاالت متحده، آلمان، آلبانی، بنگالدش، بلغارستان، اندونزی، مغرب، فرانسه، فنالند، هند، 
هلند، عراق، انگلستان، جمهوری اسالمی ایران، کانادا، قزاقستان، کنیا، قیرغیزستان،  کنگو، کویت، 

لبنان، مصر، موریتانی، نجریه، جمهوری آفریقای مرکزی، ازبکستان، صربستان، سومالی، سوریه، 
تانزانیا، تاجیکستان، ترکمنستان، اردن، اتریش، دانمارک، فیلیپین، سنگال

مقطع لیسانس:
دانشکده علوم تربیتی

دانشکده  هنرهای زیبا و معماری
دانشکده حقوق

دانشکده مهندسی
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی 

دانشکده ارتباطات
دانشکده علوم پزشکی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

دانشگاه حسن کالیونجو

» یک دانشگاه جهانی، در جاده ابریشم «

تحصیل در ترکیه10



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه آیدین استانبول
www.aydin.edu.tr

» برای آینده ای روشن«
شهر: استانبول

تاریخ تاسیس و نوع: 2003 و خصوصی
زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی

www.aydin.edu.tr :وب سایت
  international@aydin.edu.tr :ایمیل

 www.facebook.com/IAUKampus :فیسبوک
twitter.com/IAUKampus  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »20924 مرد + 17713 زن « 38637 
تعداد دانشجویان بین المللی: »1877 مرد + 959 زن « 2836  

تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 53 + فارابی 1 + موالنا 1 « 55
ملیت دانشجویان:

افغانستان، ایاالت متحده، آلمان، آلبانی، استرالیا،  آذربایجان، بنگالدش، بالروس، بلژیک، بروندی،  بوسنی 
هرزگوین، بلغارستان، اندونزی، جزایر، اتیوپی، مغرب، فرانسه، فلسطین، فیلیپین،  گامبیا، غنا، جمهوری 

آفریقای جنوبی، گرجستان، فنالند، کامرون، هند، هلند، عراق، قره داغ، انگلستان، جمهوری اسالمی ایران، 
کانادا، قزاقستان، کنیا، قیرغیزستان،  کنگو، کلومبیا، کوزوو، جمهوری ترک قبرس شمالی، لبنان، لیبریا،  

کویت، لبنان، مصر، موریتانی، نجریه، جمهوری آفریقای مرکزی ، ازبکستان، صربستان، سومالی، سوریه، تانزانیا، 
تاجیکستان، ترکمنستان، اردن، مقدونیه، ماالوی، مالزی، مولدووا، مریتانی، مغولستان، نجر، پاکستان، رومانی، 

روسیه،  تایالند، تونس، اکراین، یمن، عربستان سعودی، یونان، جمهوری خلق چین، سودان، آنگوال، اتریش، 
برزیل، ایرلند شمالی، مکزیک، قبرس جنوبی، کویت، مالی، نپال، لهستان، رواندا، جزایر سلیمان، سویس

مقطع لیسانس:
دانشکده فنی و ادبیات          دانشکده  هنرهای زیبا 

دانشکده حقوق                   دانشکده مهندسی
دانشکده اقتصاد و مدیریت      دانشکده ارتباطات
دانشکده علوم تربیتی            دانشکده معماری

دانشکده دندانپزشکی            دانشکده علوم پزشکی
دانشکده پزشکی

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

www.sehir.edu.tr
دانشگاه شهر استانبول

» بیا و دانش را جستجو کن «
شهر: استانبول

تاریخ تاسیس و نوع: 2008 و خصوصی
زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی

www.sehir.edu.tr :وب سایت
  admissions@sehir.edu.tr  :ایمیل

www.facebook.com/sehir.iro :فیسبوک
twitter.com/irosehir  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »2695 مرد + 2153 زن « 4848
تعداد دانشجویان بین المللی: »440 مرد + 189 زن « 629 

تعداد دانشجویان مهمان: »اراسموس« 67
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آلمان، آلبانی، آذربایجان، بالروس،  بوسنی هرزگوین، بلغارستان، مغرب، فرانسه، 
فلسطین، گابون، لیتوانیا، شیلی، نروژ، هلند، عراق، جمهوری اسالمی ایران، قزاقستان، 

قیرغیزستان، کره، کوزوو، مصر، جمهوری آفریقای مرکزی، ازبکستان، صربستان، سومالی، سوریه، 
ترکمنستان، اردن، مقدونیه، سویس، رومانی، روسیه، اکراین، یونان، جمهوری خلق چین، ایاالت 

متحده، استرالیا، بنین، بورکینافاسو، فیلیپین، موریتانی، مولدووا، مجارستان، لیبریا، لیبی، میانمار، 
جمهوری ترک قبرس شمالی، الئوس، کلمبیا، کانادا، قره داغ، فنالند، غنا، عربستان سعودی، 

سنگاپور، نیجریه، سریالنکا، اسرئیل، زیمبابوه 
مقطع لیسانس:

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشکده ارتباطات

دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
دانشکده مدیریت

دانشکده حقوق
دانشکده علوم اسالمی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه12



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه توروس
www.toros.edu.tr 

» فرا تر از آموزشی در بطن زندگی «
شهر: مرسین

تاریخ تاسیس و نوع: 2009 و خصوصی
زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی

www.toros.edu.tr :وب سایت
  info@toros.edu.tr :ایمیل

www.facebook.com/TorosUniversity :فیسبوک
www.linkedin.com/in/toros-universitesi-31b80153  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: » 1936 مرد + 1783 زن « 3719 
تعداد دانشجویان بین المللی: »5 مرد + 4 زن « 9   

تعداد دانشجویان مهمان: »اراسموس« 10 
ملیت دانشجویان:

آذربایجان، سوریه، جمهوری اسالمی ایران، آلمان
مقطع لیسانس:

دانشکده هنرهای زیبا و معماری
دانشکده مهندسی

دانشکده اقتصاد و مدیریت  و علوم اجتماعی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه اسکودار
www.uskudar.edu.tr

» قدم دیگری برای درک انسانها«
شهر: استانبول

تاریخ تاسیس و نوع: 2011 و خصوصی
زبان آموزشی: ترکی و انگلیسی

www.uskudar.edu.tr :وب سایت
  international@uskudar.edu.tr :ایمیل

www.facebook.com/UskudarUniversitesi :فیسبوک
twitter.com/uskudaruni  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »9111 مرد + 4331 زن « 13442
تعداد انشجویان بین المللی: »49 مرد + 80 زن « 129 

تعداد دانشجویان مهمان: »اراسموس« 13
ملیت دانشجویان:

آلبانی، آذربایجان، دانمارک، اتیوپی، فلسطین،غنا، قزاقستان، کنیا، جمهوری ترک قبرس شمالی، 
ملدووا، جمهوری آفریقای مرکزی، سوریه، ترکمنستان، یونان، جمهوری خلق چین، ازبکستان، 

جمهوری اسالمی ایران، افغانستان، آلمان، اتریش، بلغارستان، جیبوتی، مغرب، گابون، گرجستان، 
کویت، مصر، پاکستان، روسیه، صربستان، سومالی، یمن

مقطع لیسانس:
دانشکده ارتباطات

دانشکده  علوم اجتماعی
دانشکده مهندسی و علوم طبیعی

دانشکده علوم پزشکی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه14



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه آهی اوران
www.ahievran.edu.tr

» دانشگاهی نوآور در ترکیه مدرن«
شهر: قرشهر

تاریخ تاسیس و نوع: 2006 و دولتی
زبان آموزشی: ترکی

www.ahievran.edu.tr :وب سایت
  intoffice@ahievran.edu.tr :ایمیل

www.facebook.com/kirsehirahievran :فیسبوک
twitter.com/ahibasin  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »9931 مرد + 9238 زن « 19169
تعداد دانشجویان بین المللی: »78 مرد + 35 زن « 113  

تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 6 + فارابی 38 « 44
ملیت دانشجویان:

آذربایجان ، قیرغیزستان، اتیوپی، مالزی، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، آلمان، بلغارستان، 
بورکینافاسو، بوروندی، فرانسه، عراق، کنگو، سومالی، سوریه، تایالند، اوگاندا، سویس

مقطع لیسانس:
دانشکده فنی و ادبیات                        دانشکده  هنرهای زیبا
دانشکده پزشکی                               دانشکده علوم تربیتی

دانشکده اقتصاد و مدیریت                   دانشکده مهندسی و معماری
دانشکده کشاورزی                             دانشکده علوم پزشکی

مدرسه عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه بالیکسیر
www.balikesir.edu.tr

» معاصر در تحصیل، علم، هنر «
شهر: بالیکسیر

تاریخ تاسیس و نوع: 1992 و دولتی
زبان آموزشی: ترکی 

www.balikesir.edu.tr :وب سایت
  erasmus@balikesir.edu.tr :ایمیل

www.facebook.com/balikesir.edu.tr :فیسبوک
twitter.com/balikesiruni  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »21577 مرد + 15203 زن « 36780
تعداد انشجویان بین المللی: »548 مرد + 194 زن « 742   

تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 11 + فارابی 40 + موالنا 3 « 54
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آلمان، االلت متحده، آلبانی، اتریش، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، ارالند 
شمالی، جزایر، جیبوتی، اندونزی، مغرب، فرانسه، فلسطین، غنا، جمهوری آفریقای جنوبی، 

گرجستان، عراق، قزاقستان، کنیا، قیرغیزستان، کنگو، کوزوو، جمهوری ترک قبرس شمالی، لبنان، 
مالزی، ملدووا، مریتانی، مغولستان، جمهوری آفریقای مرکزی، پاکستان، روسیه،  چچنستان، 

صربستان، سومالی، سوریه، تانزانی، ترکمنستان، یمن، یونان، جمهوری خلق چین، ازبکستان، اردن، 
جمهوری اسالمی ایران، بنگالدش، بورما، گینه، اکراین، زامبیا

مقطع لیسانس:
دانشکده  هنرهای زیبا دانشکده فنی و ادبیات  

دانشکده اقتصاد و مدیریت  دانشکده پزشکی  
دانشکده معماری دانشکده مهندسی  

دانشکده علوم تربیتی دانشکده الهیات  
دانشکده دامپزشکی دانشکده گردشگری  

مدرسه عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه16



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه بارتین
www.bartin.edu.tr

» برای فرداهای روشن «
شهر: بارتین

تاریخ تاسیس و نوع: 2008 و دولتی
زبان آموزشی: ترکی 

www.bartin.edu.tr :وب سایت
  oidb@bartin.edu.tr :ایمیل

www.facebook.com/bartinedu :فیسبوک
twitter.com/bartinedu  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: » 7800 مرد + 6439 زن « 14239
تعداد دانشجویان بین المللی: :  »74 مرد + 23 زن « 97   

تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 2 + فارابی 2 « 4
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، مفرب، فلسطین، عراق، قیرغیزستان، جمهوری ترک قبرس 
شمالی، سومالی، سوریه، تاجکستان، ترکمنستان، جمهوری اسالمی ایران، آلمان

مقطع لیسانس:
دانشکده فنی

دانشکده ادبیات
دانشکده اقتصاد و مدیریت 

دانشکده مهندسی
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده جنگال داری
دانشکده علوم اسالمی

مدرسه عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه جمهوریت
www.cumhuriyet.edu.tr

» از عرف به آینده «
شهر: سیواس

تاریخ تاسیس و نوع: 1974 و دولتی
زبان آموزشی: ترکی 

www.cumhuriyet.edu.tr :وب سایت
  disiliskiler@cumhuriyet.edu.tr :ایمیل

web.facebook.com/Cumhuriyetunivkurumsal :فیسبوک
twitter.com/cumunivkurumsal   :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »29179 مرد + 25499 زن « 54678
تعداد دانشجویان بین المللی: »112 مرد + 63 زن « 175 

تعداد دانشجویان مهمان: » فارابی 30 « 30
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آذربایجان، عراق، قیرغیزستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، آلمان، ایاالت متحده، 
بلغارستان، اندونزی، گینه، هلند، پاکستان، سومالی، تاجیکستان

مقطع لیسانس:
دانشکده ادبیات دانشکده فنی  

دانشکده مهندسی دانشکده اقتصاد و مدیریت  
دانشکده پزشکی دانشکده علوم تربیتی  

دانشکده ارتباطات دانشکده الهیات  
دانشکده دندانپزشکی دانشکده معماری  
دانشکده هنرهای زیبا دانشکده دامپروری  

دانشکده فناوری دانشکده علوم پزشکی  
مدرسه عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی کنسرواتوار دولتی  

 دانشکده حقوق   دانشکده گردشگری
دانشکده داروسازی

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه18



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه فیرات
www.firat.edu.tr 

» در ستاره تابان دانش، االزیغ منتظر شما هستیم «
شهر: االزیغ

تاریخ تاسیس و نوع: 1975 و دولتی
زبان آموزشی: ترکی 

www.firat.edu.tr :وب سایت
   info@firat.edu.tr :ایمیل

web.facebook.com/frtbasinyayin :فیسبوک
twitter.com/firatresmihesap  :توییتر

تعداد کل دانشجویان: »26146 مرد + 15078زن « 41224
تعداد دانشجویان بین المللی: »407 مرد + 114 زن « 521  

تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 68 + فارابی 70 « 138
ملیت دانشجویان:

افغانستان، آلمان، ایاالت متحده ، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، فلسطین، گرجستان، گینه، عراق، کانادا، کنیا، 
قیرغیزستان، مصر، مزامبیک، مغولستان، نیجریه، پاکستان، سومالی، سوریه، تایالند، ترکمنستان، یمن، اردن، 

جمهوری اسالمی ایران، اتریش، جمهوری آفریقای جنوبی، هلند، مالی، رواندا
مقطع لیسانس:

دانشکده فنی دانشکده پزشکی  
دانشکده اقتصاد و مدیریت  دانشکده دندانپزشکی  

دانشکده علوم تربیتی دانشکده مهندسی  
دانشکده فناوری دانشکده الهیات  
دانشکده معماری دانشکده ارتباطات  

دانشکده دامپزشکی دانشکده علوم پزشکی  
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم ورزشی  

دانشکده علوم آبزی کنسرواتوار دولتی  
دانشکده علوم فنی

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه کاستامونو
www.kastamonu.edu.tr

» دانشگاهی که از فارغ التحصیل شدن در آن احساس غرور 
خواهید کرد «

شهر: کاستامونو
تاریخ تاسیس و نوع: 2006 و دولتی

زبان آموزشی: ترکی 
www.kastamonu.edu.tr :وب سایت

  internationalstudent2015@kastamonu.edu.tr :ایمیل
فیسبوک: 

توییتر:  
تعداد کل دانشجویان: »14986 مرد + 11925 زن « 26911 

تعداد دانشجویان بین المللی: »1043 مرد + 385 زن « 1428
تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 2 + فارابی 21 + موالنا 9 « 32

ملیت دانشجویان:
افغانستان، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، اندونزی، فرانسه، فلسطین، گامبیا، گینه، عراق، قزاقستان، 

کنیا، قیرغیزستان، کوزوو، لیبی، مصر، پاکستان، روسیه، سومالی، سوریه، عربستان سعدی، 
تاجیکستان، ترکمنستان، اوگاندا، اکراین، یمن، یونان، چاد، جمهوری خلق چین، ازبکستان، اردن، 

آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جزایر، مغرب، گینه، کامرون، مولدووا، جمهوری اسالمی ایران
مقطع لیسانس:

دانشکده فنی و ادبیات دانشکده پزشکی   
دانشکده اقتصاد و مدیریت  دانشکده هنرهای زیبا   

دانشکده علوم تربیتی دانشکده مهندسی و معماری  
دانشکده جنگل داری دانشکده الهیات   
دانشکده علوم پزشکی دانشکده ارتباطات   

دانشکده دامپزشکی دانشکده علوم آبزی   
دانشکده گردشگری   

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

تحصیل در ترکیه20



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه حاجی بکتاش ولی نوشهر
www.nevsehir.edu.tr

» دانشگاهی که تاریکی جهل را با نور علم از بین می برد «
شهر : نوشهر

تاریخ تاسیس و نوع : 2007 و دولتی
زبان آموزشی : ترکی

 www.nevsehir.edu.tr : وب سایت
 internationaloffice@nevsehir.edu.tr : ایمیل

www.facebook.com/NevsehirHaciBektasVeliUni : فیسبوک
twitter.com/nevsehir_uni : توییتر

تعداد کل دانشجویان : »9045 مرد + 8780 زن « 17825 
تعداد دانشجویان خارجی :  »231 مرد + 50 زن « 281   

تعداد دانشجویان مهمان : » فارابی « 9
ملیت دانشجویان :

افغانستان، آلمان، آذربایجان، هلند، قزاقستان، قیرغیزستان،کوزوو، لیبی، مولدووا، مغولستان، روسیه، 
سومالی، سوریه، ترکمنستان، اکراین، جمهوری حلق چین، ازبکستان، جمهوری اسالمی ایران

مقطع لیسانس :
دانشکده فنی و ادبیات
دانشکده علوم تربیتی
دانشکده هنرهای زیبا

دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشکده الهیات

دانشکده گردشگری
دانشکده مهندسی و معماری

مقطع فوق دیپلم :
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

شهر: سامسون
تاریخ تاسیس و نوع: 1975 و دولتی

زبان آموزشی: ترکی 
www.omu.edu.tr :وب سایت

  ise@omu.edu.tr :ایمیل
 www.facebook.com/ondokuzmayis1975 :فیسبوک

twitter.com/omurektorluk  :توییتر
تعداد کل دانشجویان: »24943 مرد + 26407 زن « 54350

تعداد دانشجویان بین المللی: »1652 مرد + 813 زن « 2465 
تعداد دانشجویان مهمان: » اراسموس 47 + فارابی 122 + موالنا 26 « 195

ملیت دانشجویان:
افغانستان، آلمان، آلبانی، آذربایجان، بانگالدش، بنین، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، بورکنا فاسو، بروندی، 

ایرالند شمالی، جزایر، اندونزی، اتییوپی، مغرب،  پیلیپین، فلسطین، گابون، غنا، جمهوری آفریقای جنوبی، 
گرجستان، گینه، هائیتی، هلند، عراق، کامرون، قزاقستان، کنیا، قیرغیزستان، کنگو، کوزوو، جمهوری ترک 

قبرس شمالی، لبنان، لیبریا، لیبی، مجارستان، مقادونی، ماالوی، مالزی، مالی، مصر، ملدووا، موریتانی، 
مغولستان، نجر، نجریه، جمهوری آفریقای مرکزی، پاکستان، رواندا، روسیه، چچنستان، سنگال، صربستان، 

سومالی، سودان، سوریه، سنگاپور، تاجیکستان، تانزانی، تایالند، تونس، ترکمنستان، اگاندا، اکراین، یمن، یونان، 
زامبیا، چاد، جمهوری خلق چین، ازبکستان، اردن، جمهوری اسالمی ایران، سویس، ایاالن متحده، اتریش، 

بلژیک، فراسه، هند، کامبوج، کلمبیا، سریالنکا، توگو، ویتنام، ایتالیا
مقطع لیسانس:

دانشکده دندانپزشکی دانشکده فنی و ادبیات  دانشکده پزشکی 
دانشکده علوم تربیتی دانشکده مهندسی  دانشکده اقتصاد و مدیریت  

دانشکده ارتباطات دانشکده کشاورزی  دانشکده الهیات 
دانشکده دامپزشکی دانشکده علوم پزشکی  دانشکده معماری 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده علوم ورزشی 
دانشکده گردشگری دانشکده مدیریت  دانشکده حقوق 

دانشکده هوانوردی و علوم فضایی  کنسرواتوار دولتی  دانشکده هنرهای زیبا 
دانشکده معماری دریایی و مهندسی اقیانوس

مقطع فوق دیپلم: 
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «

دانشگاه اوندوکوز مایس
www.omu.edu.tr

» دانشکده تحسین شده «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه اردو
www.odu.edu.tr 

شهر: اردو
تاریخ تاسیس و نوع: 2006 و دولتی

زبان آموزشی: ترکی 
www.odu.edu.tr :وب سایت

   ise@odu.edu.tr :ایمیل
www.facebook.com/orduniversitesi2006 :فیسبوک

 twitter.com/Orduniversitesi  :توییتر
تعداد کل دانشجوی: »11612 مرد + 8447 زن « 20059

دانشجوی بین المللی: »38 مرد + 12 زن « 50 
تعداد دانشجوی مهمانی: » فارابی « 6

ملیت دانشجویان:
افغانستان، آذربایجان، بنگالدش، فلسطین، عراق، قیرغیزستان، صربستان، روسیه، سوریه، 

ترکمنستان، اکراین، یمن، جمهوری اسالمی ایران، آلمان، اتریش
مقطع لیسانس:

دانشکده فنی و ادبیات دانشکده پزشکی  
دانشکده اقتصاد و مدیریت  دانشکده دندانپزشکی  

دانشکده الهیات دانشکده علوم تربیتی  
دانشکده علوم پزشکی دانشکده کشاورزی  
دانشکده هنرهای زیبا دانشکده گردشگری  

دانشکده موسیقی و هنرهای نمایشی دانشگاه علوم دریایی  
مقطع فوق دیپلم: 

» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاه عشاق

www.usak.edu.tr

» دانشگاهی معتبر در پرتو علم و عقل «
شهر : عشاق

تاریخ تاسیس و نوع : 2006 و دولتی
زبان آموزشی : ترکی

 www.usak.edu.tr : وب سایت
 usak@usak.edu.tr : ایمیل

www.facebook.com/universiteusak : فیسبوک
twitter.com/universiteusak : توییتر

تعداد کل دانشجویان : »16074 مرد + 13655 زن « 29729 
تعداد دانشجویان خارجی :  »1758 مرد + 610 زن « 2368   

تعداد دانشجویان مهمان : » اراسموس 15 + فارابی 40 « 55
ملیت دانشجویان :

افغانستان، آلمان، آلبانی، اتریش، آذربایجان، بنگالدش، بلژیک، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، جزایر، جیبوتی، 
اکوادور، اندونزی، اتیوپی، مغرب، فرانسه، ساحل عاج، فلسطین، جمهوری آفریقای جنوبی، گرجستان، گینه، 

هلند، عراق، کامرون، قزاقستان، کنیا، قیرغیزستان، کنگو، کوزوو، لبنان، ماالگازی، ، مقادونی، ماالوی، مالزی، 
مالی، مصر، مغولستان، نیجر، پاکستان، روسیه، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، تاجیکستان، تانزانی، 

تایالند، توگو، تونس، ترکمنستان، اگاندا، اکراین، یمن، یونان، زامبیا، چاد، جمهوری خلق چین، ازبکستان، 
اردن، جمهوری اسالمی ایران، سویس، مالی 

مقطع لیسانس :
دانشکده علوم تربیتی دانشکده پزشکی  

دانشکده مهندسی دانشکده ارتباطات  
دانشکده فنی و ادبیات دانشکده دندانپزشکی  
دانشکده علوم ورزشی دانشکده علوم اسالمی  

دانشکده معماری دانشکده هنرهای زیبا  
دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشکده کشاورزی و علوم طبیعی 

مقطع فوق دیپلم :
» برای اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه کنید «
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دانشگاههای دولتی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.ibu.edu.tr بولو دانشگاه آبانت ایزت بایسال 1.

www.agu.edu.tr قیصریه دانشگاه ابدوهلل گول 2.

www.adanabtu.edu.tr آدانا دانشگاه علوم و فناوری آدانا 3.

www.adiyaman.edu.tr آدیمان دانشگاه  آدیمان 4.

www.adu.edu.tr آیدین دانشگاه آدنان مندرس 5.

www.aku.edu.tr آفیون دانشگاه آفیون کجا تپه 6.

www.agri.edu.tr آغری دانشگاه ابراهیم چچن آغری 7.

www.ahievran.edu.tr قرشهر دانشگاه آهی اوران 8.

www.akdeniz.edu.tr آنتالیا دانشگاه آکدنیز 9.

www.aksaray.edu.tr آق سرای دانشگاه آق سرای 10.

www.alanya.edu.tr آالنیا دانشگاه عالالدین کیکوبات آالنیا 11.

www.amasya.edu.tr آماسیا دانشگاه آماسیا 12.

www.anadolu.edu.tr اسکی شهر دانشگاه آنادولو 13.

www.ankara.edu.tr آنکارا دانشگاه آنکارا 14.

www.asbu.edu.tr آنکارا دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا 15.

www.ybu.edu.tr آنکارا دانشگاه ییلدیریم بیازید آنکارا 16.

www.ardahan.edu.tr آردهان دانشگاه آرداهان 17.

www.artvin.edu.tr آرتوین دانشگاه آرتوین 18.

www.atauni.edu.tr ارزروم دانشگاه آتاتورک 19.

www.balikesir.edu.tr بالیکسیر دانشگاه بالیکسیر 20.

www.bandirma.edu.tr باندیرما دانشگاه اونیدی ایلول باندیرما 21.

www.bartin.edu.tr بارتین دانشگاه بارتین 22.

www.batman.edu.tr باتمان دانشگاه باتمان 23.

www.bayburt.edu.tr بایبورت دانشگاه بایبورت 24.

www.bilecik.edu.tr بیلجیک دانشگاه شیح ادب علی بیلجیک 25.

www.bingol.edu.tr بینگول دانشگاه بینگول 26.

فهریست اسامی دانشگاه های ترکیه
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاههای دولتی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.beu.edu.tr بیتلیس دانشگاه ارن بیتلیس 27.

www.boun.edu.tr استانبول دانشگاه بغاز ایچی 28.

www.bozok.edu.tr یوزگات دانشگاه بوزوک 29.

www.btu.edu.tr بورسیه دانشگاه فنی بورسا 30.

www.beun.edu.tr زنگولداغ دانشگاه بلند اجویت 31.

www.cumhuriyet.edu.tr سیواس دانشگاه جمهوریت 32.

www.comu.edu.tr چاناق قعله دانشگاه اونسکیز مارت چاناق قعله 33.

www.karatekin.edu.tr چانکیری دانشگاه کاراتکین چانکیری 34.

www.cu.edu.tr آدانا دانشگاه چکوراوا 35.

www.dicle.edu.tr دیار بکر دانشگاه دیجله 36.

www.deu.edu.tr ازمیر دانشگاه دغوز ایلول 37.

www.dumlupinar.edu.tr ازمیر دانشگاه دوملوپینار 38.

www.duzce.edu.tr دوزجه دانشگاه دوزجه 39.

www.ege.edu.tr ازمیر دانشگاه اگه 40.

www.erciyes.edu.tr قیصریه دانشگاه ارجییس 41.

www.erzincan.edu.tr ارزینجان دانشگاه ارزینجان 42.

www.erzurum.edu.tr ارزروم دانشگاه فنی ارزروم 43.

www.ogu.edu.tr اسکی شهر دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهر 44.

www.firat.edu.tr االزیغ دانشگاه فیرات 45.

www.gsu.edu.tr استانبول دانشگاه قاالتاسارای 46.

www.gazi.edu.tr آنکارا دانشگاه غازی 47.

www.gantep.edu.tr غازی آنتپ دانشگاه غازی آنتپ 48.

www.gop.edu.tr توقات دانشگاه غازی عثمان پاشا 49.

www.gtu.edu.tr کجا ایلی دانشگاه فنی گبزه 50.

www.giresun.edu.tr گره سون دانشگاه گره سون 51.

www.gumushane.edu.tr گوموش خانه دانشگاه گوموش خانه 52.

www.hacettepe.edu.tr آنکارا دانشگاه حاجت تپه 53.

www.hu.edu.tr حککاری دانشگاه حککاری 54.
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دانشگاههای دولتی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.harran.edu.tr شانلی اورفه دانشگاه حرران 55.

www.hitit.edu.tr چوروم دانشگاه حتیت 56.

www.igdir.edu.tr ایغدیر دانشگاه ایدیر 57.

www.inonu.edu.tr ملطیه دانشگاه اینونو 58.

www.iste.edu.tr ایسکندرون دانشگاه فنی ایسکندرون 59.

www.medeniyet.edu.tr استانبول دانشگاه مدنیت استانبول 60.

www.itu.edu.tr استانبول دانشگاه فنی استانبول 61

www.istanbul.edu.tr استانبول دانشگاه استانبول 62.

www.idu.edu.tr ازمیر دانشگاه دموکراسی ازمیر 63.

www.ikc.edu.tr ازمیر دانشگاه کاتیپ چلبی ازمیر 64.

www.iyte.edu.tr ازمیر انستیتوی فناوری عالی ازمیر  65.

www.kafkas.edu.tr قارس دانشگاه قفقاس 66.

www.ksu.edu.tr قهرمان مرعش دانشگاه سوتچم ایمام قهرامان 
مرعش 67.

www.karabuk.edu.tr قره بوک دانشگاه قارابوک 68.

www.ktu.edu.tr ترابزون دانشگاه فنی قارادنیز 69.

www.kmu.edu.tr قره مان دانشگاه  کارامان اغلو محمد بی 70.

www.kastamonu.edu.tr کاستامونو دانشگاه کاستامونو 71.

www.kku.edu.tr قیریق قعله دانشگاه کیریکقاله 72.

www.klu.edu.tr قرقلرایلی  دانشگاه قرقلرایلی 73.

www.kilis.edu.tr کیلیس دانشگاه یدی آرالیک کیلیس 74.

www.kocaeli.edu.tr کجا ایلی دانشگاه کجا ایلی  75.

www.cbu.edu.tr مانی سا دانشگاه جالل بایار مانی سا 76.

www.artuklu.edu.tr ماردین دانشگاه آرتوکلوی ماردین 77.

www.marmara.edu.tr استانبول دانشگاه مارماره 78.

www.mehmetakif.edu.tr بوردور دانشگاه محمد آکیف ارسوی 79.

www.mersin.edu.tr مرسین دانشگاه مرسین 80.

www.msgsu.edu.tr استانبول دانشگاه هنرهای زبیا معمار سینان 81.

29 www.issa.org.tr



 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاههای دولتی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.mu.edu.tr موغله دانشگاه سیتکی کوچ مان مفال 82.

www.munzur.edu.tr تونچ ایلی دانشگاه منزور 83.

www.mku.edu.tr ختای دانشگاه مصطفی کمال 84.

www.alparslan.edu.tr موش دانشگاه آلپ ارسالن موش 85.

www.nku.edu.tr تکیر داغ دانشگاه نامیک کمال 86.

www.konya.edu.tr قونیه دانشگاه نجمدین ارباکبن 87.

www.nevsehir.edu.tr نوشهر دانشگاه حواجی بکتاش ولی نوشهر 88.

www.omu.edu.tr سامسون دانشگاه اوندوکوز مایس 89.

www.odu.edu.tr اردو دانشگاه اردو 90.

www.metu.edu.tr انکارا دانشگاه فنی ارتادوغو 91.

www.osmaniye.edu.tr اوسمانیه دانشگاه کورکوت آتا اوسمانی یه 92.

www.ohu.edu.tr نیغده دانشگاه عمر حالیس دمیر 93

www.pau.edu.tr دنیزلی دانشگاه پاموکقعله 94.

www.erdogan.edu.tr ریزه دانشگاه رجب تایب اردوغان 95.

www.sbu.edu.tr استانبول دانشگاه علوم پزشکی 96.

www.sakarya.edu.tr سقاریه دانشگاه سقاریه 97.

www.selcuk.edu.tr قونیه دانشگاه سلجوک 98.

www.siirt.edu.tr سعرد دانشگاه سعرد 99.

www.sinop.edu.tr سینوپ دانشگاه سینوپ 100.

www.sdu.edu.tr اسپارتا دانشگاه سلیمان دمیرل 101.

www.sirnak.edu.tr شرناک دانشگاه شرناک 102.

www.trakya.edu.tr ادیرنه دانشگاه تراکیا 103.

www.tau.edu.tr استانبول دانشگاه ترک و آلمان 104.

www.uludag.edu.tr بورسیه دانشگاه اولوداغ 105.

www.usak.edu.tr عشاق دانشگاه عشاق 106.

www.yalova.edu.tr یالوا دانشگاه یالوا 107

www.yildiz.edu.tr استانبول دانشگاه فنی ییلدیز 108.

www.yyu.edu.tr وان دانشگاه یوزونجو ییل 109
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دانشگاههای خصوصی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.acibadem.edu.tr استانبول دانشگاه  آجی بادام 1.

www.ahep.edu.tr آالنیا دانشگاه حمدوهلل امین پاشا آالنیا 2.

www.akev.edu.tr آنتالیا دانشگاه آکو آنتالیا 3.

www.atilim.edu.tr انکارا دانشگاه آتیلیم 4.

www.avrasya.edu.tr ترابزون دانشگاه آوراسیا 5.

www.bahcesehir.edu.tr استانبول دانشگاه باغچه شهر 6.

www.baskent.edu.tr انکارا دانشگاه باشکنت 7.

www.beykent.edu.tr استانبول دانشگاه بیکنت 8.

www.beykoz.edu.tr استانبول دانشگاه بیکوز 9.

www.bezmialem.edu.tr استانبول دانشگاه اوقاف بزم عالم 10.

www.biruni.edu.tr استانبول دانشگاه بیرونی 11.

www.cag.edu.tr مرسین دانشگاه چاغ 12.

www.cankaya.edu.tr انکارا دانشگاه چانکایا 13.

www.dogus.edu.tr استانبول دانشگاه دوغوش 14.

www.fsm.edu.tr استانبول دانشگاه اوقاف فاتح سلطان محمد 15.

www.halic.edu.tr استانبول دانشگاه حالیچ 16.

www.hku.edu.tr غازی آنتپ دانشگاه حسن کالیونجو 17.

www.isikun.edu.tr استانبول دانشگاه ایشیک 18.

www.bilkent.edu.tr انکارا دانشگاه بیلکنت 19.

www.arel.edu.tr استانبول دانشگاه آرل استانبول 20.

www.aydin.edu.tr استانبول دانشگاه آیدین استانبول 21.

www.bilgi.edu.tr استانبول دانشگاه بیلگی استانبول 22.

www.istanbulbilim.edu.tr استانبول دانشگاه بیلیم استانبول 23.

www.esenyurt.edu.tr استانبول دانشگاه اسنیورت استانبول 24.

www.gedik.edu.tr استانبول دانشگاه گدیک استانبول 25.

www.gelisim.edu.tr استانبول دانشگاه گلیشیم استانبول 26.

www.kemerburgaz.edu.tr استانبول دانشگاه کمر بورغاز استانبول 27.
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 درباره دانشگاههای عضو ما

دانشگاههای خصوصی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.iku.edu.tr استانبول دانشگاه کولتور استانبول 28.

www.medipol.edu.tr استانبول دانشگاه مدیپول استانبول 29.

www.rumeli.edu.tr استانبول دانشگاه روملی استانبول 30.

www.izu.edu.tr استانبول دانشگاه صباح الدین زاعم استانبول 31.

www.sehir.edu.tr استانبول دانشگاه شهر استانبول 32.

www.ticaret.edu.tr استانبول دانشگاه تجارت استانبول 33.

www.yeniyuzyil.edu.tr استانبول دانشگاه ینی یوزییل استانبول 34.

www.29mayis.edu.tr استانبول دانشگاه 29 مایس استانبول 35.

www.istinye.edu.tr استانبول دانشگاه استینیه 36.

www.ieu.edu.tr ازمیر دانشگاه اکونومی ازمیر 37.

www.khas.edu.tr استانبول دانشگاه قادر خاص 38.

www.ku.edu.tr استانبول دانشگاه کوچ 39.

Www.gidatarim.edu.tr قونیه دانشگاه گیدا و تاریم قونیه 40.

www.karatay.edu.tr قونیه دانشگاه قره تای 41.

www.maltepe.edu.tr استانبول دانشگاه مال تپه 42.

www.mef.edu.tr استانبول MEF دانشگاه 43.

www.nisantasi.edu.tr استانبول دانشگاه نشان تاشی 44.

www.nny.edu.tr قیصریه دانشگاه نوح ناجی یازگان 45.

www.okan.edu.tr استانبول دانشگاه اوکان 46.

www.ozyegin.edu.tr استانبول دانشگاه اوزیغین 47.

www.pirireis.edu.tr استانبول دانشگاه پیر رئیس 48.

www.sabanciuniv.edu استانبول دانشگاه سابانجی 49.

www.sanko.edu.tr غازی آنتپ دانشگاه سانکو 50.

Kuruluş Aşamasında استانبول دانشگاه بیلیم و مدنیت سمرقند 51.

www.tedu.edu.tr آنکارا TED دانشگاه 52.

www.etu.edu.tr آنکارا TOBB دانشگاه اکونومی و تکنولوزی 53.

www.toros.edu.tr مرسین دانشگاه توروس 54.
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دانشگاههای خصوصی
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.thk.edu.tr آنکارا دانشگاه ترک هوا کورومو 55.

www.ufuk.edu.tr آنکارا دانشگاه افق 56.

www.antalya.edu.tr آنتالیا دانشگاه الوسالرآراسی آنتالیا 57.

www.uskudar.edu.tr استانبول دانشگاه اوسکودار 58.

www.yasar.edu.tr ازمیر دانشگاه یاشار 59.

www.yeditepe.edu.tr استانبول دانشگاه یدی تپه 60.

مدارس عالی فنی و حرفه ای
وب سایت شهر دانشگاه ها ردیف

www.adiguzel.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای آدی 
گوزل آتاشهر  1.

www.avrupa.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای اوروپا 2.

www.beykoz.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای 
لوزیستیک بیکوز 3.

www.faruksarac.edu.tr بورسیه مدرسه عالی فنی و حرفه ای فاروک 
ساراچ 4.

www.kavram.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای کاورام 
استانبول 5.

www.sisli.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای شیشلی 
استانبول 6.

www.kapadokya.edu.tr نوشهر مدرسه عالی فنی و حرفه ای 
کاپادوکیا 7.

www.plato.edu.tr استانبول مدرسه عالی فنی و حرفه ای پالتو 8.

منابع: 
1. تبدیل دانشگاه های ترکیه به مرکز جاذبه برای دانشجویان بین المللی در قالب بین المللی شدن 

تحصیالت عالیه )گزارش پروژه تحقیقاتی وزارت توسعه جمهوری ترکیه(
2. رشد، کیفیت و بین المللی شدن : یک نقشه راه برای تحصیالت عالی ترکیه )YÖK - موسسه 

آموزش عالی ترکیه- گوکان چتین کایا(
۳. وب سایت موسسه آموزش عالی ترکیه www.yok.gov.tr و وب سایت های دانشگاه های زیر 

مجموعه آن.
4. آمار ارائه شده مربوط به سال تحصیلی 2018-2017 می باشد.
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وزارتخانههای مهم و وبسایت آنها

www.meb.gov.trوزارت آموزش و پروریش ترکیه

www.sanayi.gov.trوزارت علم، صنعت و فناوری ترکیه

www.mfa.gov.trوزارت امور خارجه ترکیه

www.csgb.gov.trوزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه

www.osym.gov.trریاست مرکز سنجش، انتخاب و جاسازی ترکیه

www.tubitak.gov.trسازمان پژوهشهای علم و فناوری ترکیه

www.tuba.gov.trفرهنگستان علوم ترکیه

www.ytb.gov.trریاست ترکها و جمعیت قوم و خویش در خارج از کشور

آژانس ملی ترکیه

بنیاد معارف ترکیه

www.ua.gov.tr

www.yee.org.trانستیتوی یونس امره

DEİK شورای شغل اقتصاد آموزش و پروریشwww.deik.org.tr

www.turkiyemaarif.org
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» برای تحصیل در ترکیه با ما تماس بگیرید «

ISSA TURKEY

برای 
تحصیل با 

استانداردهای 
اروپایی در ترکیه 

منتظر شام 
هستیم... دانشگاه 

های ترکیه 
ارائه دهنده 

امکانات وسیع بورسیه و 
تحصیالت با کیفیت

ترکیه 
نزدیک 

ترین مکان برای 
تحصیالت و زندگی 
با کیفیت و قیمت 

مناسب
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