
5. ISSA İRAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIMI BAŞARI İLE TAMAMLANDI (01-04 MAYIS 2019) 

Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği (ISSA), İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği Fuarda İranlı gençleri 

Türkiye'deki eğitim imkânlarıyla tanıştırdı.  

01 Mayıs Çarşamba günü Heyetimiz otele yerleşti. Akşam tanışma yemeği Tahranın en ünlü restoranlarından 

Hestoran’da yenildi  (www.hestooran.com) 

02 Mayıs Perşembe günü önce Yunus Emre Enstitüsü (YEE ) Müdür Vekili Sayın Cem Sevindik Bey makamında ziyaret 

edildi. Gün boyu Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bahçesinde Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı düzenlendi. Fuara, ISSA 

Başkanı Dr. Dursun Aydın,  Üniversite temsilcileri katıldı. 7 Üniversite tanıtım standı açtılar ve temsilciler 

üniversitelerini detaylı olarak tanıttılar. Gençlerin özellikle her alanda yüksek lisans, doktora yapmak istedikleri 

görüldü. Ayrıca sağlık alanında ise lisans bölümünü tercih etmek istediklerini belittiler. En çok talep edilen bölümler 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık oldu. 

Aynı gün Sayın Büyükelçimiz Prof. Dr. Derya Örs ile Tahran Yunus Emre Kültür Merkezi Salonunda toplantı 

düzenlendi.  Heyete İran’daki sosyo-ekonomik hayat ve eğitim sistemi hakkında bilgiler verildi. Toplantıda her iki 

ülke arasındaki üniversitelerin işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği, bu 

tür tanıtım faaliyetlerinin daha kapsamlı ve sürekli yapılması gerektiği vurgulandı. Diploma denkliği konusunun şu 

anda problem olsa bile zaman içinde çözümlenebileceği, gençlerde yüksek lisans ve doktora programlarına talebin 

daha çok olduğu vurgulandı 

03 Mayıs Cuma günü YEE Bahçesinde Fuar devam etti. Aynı gün öğleden sonra Acenteler ile birlikte toplantı 

düzenlendi. Yapılan sunum ve seminer sonrasında çok detaylı bilgiler edinildi. Özellikle son yıllarda İran’da yükselen 

ekonomik kriz sonrasında batı ülkelerinde okuyan İranlı öğrencilerin yüksek maliyetler nedeni ile geri dönmek ve 

eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıkları dile getirildi. Bu grubun Türkiye’de eğitimlerine devam edebilecekleri 

yönünde görüşmeler oldu. Acenteler aracılığı ile öğrenci kaydının avantajları konuşuldu. YÖS sınavı konusunda İran 

Üniversiteleri ile işbirliğinin işleri hızlandıracağı görüşüne varıldı. 

04 Mayıs tarihinde Tahran’da sosyal etkinlik ve gezi düzenlenerek Fuar programımız son buldu. 

Ayrıca katılımcıların yaptığı online kayıt ve bu kapsamdaki anket bizlere çok yol gösterici olmuştur. Bu verileri 

katılımcı üniversiteler ile paylaşılmış ve İranlı öğrenciler ile sürekli iletişim sağlanmıştır.   Söz konusu ankete göre 

350 kişiye yakın online kayıt olmuştur.  Bunların Erkek %41, Kadın %59, 20 yaş ve altı %14, 21-25 yaş arası %24,26-

30 yaş arası %27,31 yaş ve üstü %35 yaşlardan oluşmuştur.  Katılımcıların Lisans %32, Yüksek Lisans %36, Doktora 

%32 seviyesini tercih etmiştir. Türkiye de hangi bölümü okumak istersin? Sorusuna ise: Sosyal Bilimler %8, Sağlık 

%20, Hukuk/Uluslararası İlişkiler %8, Mühendislik %24, Diğer%40 şeklinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların % 70’nin 

sosyal medya olarak instagram kullandığı görülmüştür. 

 5. ISSA- İran Fuarından elde edilen sonuçlar ve tespitler : 

1. İran ile ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel bağlarımızın geçmişten beri güçlü olması, sürekli bağlarımızın 

artarak güçlenmesi,  

2. Gençlerin Türkiye'yi çok iyi bilmeleri, Türk dizilerinin yoğun izlenmesi ve Türkiye hayranlığı,  

3. Türkiye'nin İran için dünyaya açılan (Karayolu ve havayolu ile) bir kapı gibi olması,  

4. İranlı gençlerin nerede ise tamamının Yurtdışını görme, hatta sürekli yaşama arzusu Üniversitelerimizin 

önünde çok önemli bir fırsat olarak durmaktadır. 

5. İran Devletinin gençlerinin yurt dışında okumasına sıcak bakmamasına rağmen İran'dan yurt dışına giden 

öğrenci sayısın 100 bine yakın olduğu tahmin edilmekte olup büyük bir kısmı batı ülkelerindedir. Türkiye’nin 

bu ülkelere göre daha ekonomik olması cazibeyi artırıyor. Türkiye’de okuyan İranlı sayısı yaklaşık 7.000 kişidir.  



6. İran'da Azeri kökenlilerin Türkçeyi yaygın bilmeleri, İngilizcenin yaygınlaşmaya başlaması, diğerlerinin ise 

Türkçeyi kolay öğrenebilmeleri bir avantaj sağlamaktadır. 

7. Fuara katılım sağlayanların tamamı çok ilgili olup Üniversitelerimizden detaylı bilgiler almışlardır.  

8. Ziyaretçilerin Türkiye’deki tüm bölümlere ilgilerinin olmasına rağmen büyük bir kısmının ilgisinin Sağlık 

alanına (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve Ebelik) olduğu görüldü. 

9. Yüksek lisans ve doktora programlarına rağbetin daha fazla olduğu ancak lisans programlarına da ilginin 

olduğu tespit edildi. 

10. İranlı gençlerin Türk üniversitelerinde okuma şartları hakkında çok fazla bilgilerinin olmadığı ve bu tür tanıtım 

etkinliklerini daha fazla olması gerektiğini talep ettiler.  

11. ISSA'nın 4 yıldan beri İran’da yapmış olduğu Türk Üniversiteleri Tanıtımı Günleri’nin gelenekselleşerek 

tanındığını gördük. Bilindiği üzere Fuar olarak İran’da yıllardır sadece ISSA etkinlik düzenlemektedir.  

2019 ISSA İRAN FUAR KATILIMCI LİSTESİ  
1. TC Beykent Üniversitesi (İstanbul) 
2. TC Doğuş Üniversitesi (İstanbul) 
3. TC Maltepe Üniversitesi  ( İstanbul) 
4. TC İstanbul Okan Üniversitesi  ( İstanbul) 
5. TC Başkent Üniversitesi  (Ankara) 
6. TC Atatürk Üniversitesi (Erzurum ) 
7.           TC Harran Üniversitesi ( Şanlı Urfa) 
 

TAHRAN 5. ISSA FUARINA KATILAN KATILIMCILARIN ANALİZİ (02-03 MAYIS 2019) 
 
 
 
1 – Cinsiyet? 
Erkek %41 
Kadın %59 
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2 – Yaşı 
20 yaş ve altı %14 
21-25 yaş arası %24 
26-30 yaş arası %27 
31 yaş ve üstü %35 

 

 

3 –Kullandığı Sosyal medya 
Facebook %3 
İnstagram %70 
Twitter % 1 
Kullanmayan %26 
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4 – Tercih ettiği eğitim seviyesi 
Lisans % 32 
Yüksek Lisans % 36 
Doktora % 32 

 
 
 
5 – Türkiye’de okumak istediği bölüm 
Sosyal Bilimler % 8 
Sağlık % 20 
Hukuk / Uluslararası ilişkiler % 8 
Mühendislik % 24 
Diğer %40 

 
 

NOT:  
ISSA 2019 İRAN FUARINA ONLİNE KAYIT OLUP, KATILIM SAĞLAYAN ZİYAERETÇİ SAYISI 312  
02 MAYIS ÖĞLEDEN SONRA BÜYÜKELÇİMİZ İLE 03 MAYIS ÖĞLEDEN SONRA 15 ACENTA İLE TOPLANTI 
DÜZENLENMİŞTİR. 
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