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“Türkiye yükseköğretim alanındaki potansiyelini 
en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin 
kalkınma süreçlerine ciddi katkılar sunan 

yapısal değişim niteliğinde özellikle Eğitim 
turizmi ve kültür alışverişi yoluyla, daha fazla 

karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmiş daha 
güvenli bir dünya yaratabiliriz.”
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GİRİŞ

Yirmibirinci yüzyılın küreselleşen dünyası; teknoloji, ticaret, turizm gibi alanlar başta olmak üzere pek 
çok alanda ülkeler arasında kıyasıya bir rekabete sahne olmaktadır. Yükseköğretim alanıda, taşıdığı 
büyük potansiyel dolayısıyla son 20 yılda önemli bir uluslararası rekabet alanı haline gelmiştir. Gelişmiş 
ülkelerin yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler 
belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Yükseköğretimde uluslararasılaşma ile ülkelerin 
doğrudan veya dolaylı olarak akademik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan zenginleşeceği, 
güçleneceği ve yeni ilişkiler kurabileceği inancı her geçen gün daha da artmaktadır. 

Üniversiteler bilginin üretildiği, kritik edildiği ve aktarıldığı mekânlar olmak bakımından taşıdığı önem 
kadar nitelikli insan gücünü yetiştiriyor oluşlarıyla da ülke istikbalinin şekillenmesinde önemli bir rol 
oynadığı ortadadır. Her ne kadar nitelikli insan gücünün ülke içerisinden karşılanma eğilimi baskın 
olsada; özellikle teknoloji transferi başta olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan bilginin uluslararası 
nitelikli insan kaynağı ile karşılanması, yükseköğretim kurumlarımızın misyonlarını gerçekleştirmeler-
ine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında; 1970’li yıllarda yaklaşık 800 bin olan uluslar-
arası öğrenci sayısının 2020 yılında 7 milyona ulaştığı görülmektedir. Yapılan tahminler sonucunda bu 
rakamın 2025 yılında 10 milyona çıkması beklenmektedir.

TUAS olarak bugüne kadar yapılagelen uluslararasılaşma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak Türk 
yükseköğretiminde uluslarasılaşmayı daha sistemli hale getirmek ve paydaş kurum ve kuruluşlarla 
birlikte yürütebilmek ve özellikle üniversitelerdeki uluslararası öğrenci sayısını arttırmayı hede�emek-
tedir. Bu sayede Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler ve akademisyenler için çekim 
merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
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Yüz binlerce uluslararası öğrenci farklı ülkelerden gelerek etkileşime girmesi 
ve bu öğrencilerin ülkemiz için şaşırtıcı fırsatlar getirebileceğine inanıyoruz. 
Karşılaştığımız küresel zorlukların çözümleri, uluslararası öğrencilerin 
üniversitelerimizde teşvik ettiği araştırmalar ve desteklediği 
çözüm önerileri ile uluslararası boyutta ilişkilerin geliştirilmesi 
ve toplumsal katkısının arttırdığına inanmaktayız. 
Bu bağlamda TUAS olarak eğitimin sınırları aşıp zihinleri 
açtığında, insanların sorunları birlikte çözmek için 
bağlantılar kurmanın ötesine geçmelerini sağladığına 
inanıyoruz.

Uluslararası öğrenci transferi konusunda lider olarak TUAS,
öğrenci sayısını arttırarak eğitim turizminden yeni ekonomiler 
oluşturmaktadır. Bu sayede tüm öğrenciler için farklı fırsatlara 
erişimi konusunda yardımcı olur. Bunu daha güçlü ekonomi ve 
uluslararası eğitimi inşa etmek için yapıyoruz.

Yenilikçi burs imkanları ve farklı eğitim programları sunarak, 
uluslararası öğrencilerin ve kuruluşların günümüzün 
birbirine bağlı dünyasında gelişmesine 
yardımcı oluyoruz.

Ülkenin kalkınmasında Uluslararası  
Eğitimin Gücüne İnanıyoruz

Türk öğrencileri sürekli değişen bir dünyada gelişmek için donatmak istiyorsak, 
uluslararası öğrenciler konusunda güçlü bir vurgu yapmak çok önemli olacaktır.
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TUAS, Türkiyeninen etkili 
ve prestijli burs ve eğitim 
programlarını geliştirerek
uluslararası öğrenciler için 
bir çekim merkezi 
oluşturur.

 TUAS, yeni bir iş gücü 
geliştirerek eğitim turizmi 
konusunda ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya yardımcı 
olur.

TUAS, uluslararası öğrencilerin 
haklarını koruyarak en iyi eğitim
hizmetini almaları için teşvik eder. 

Burs imkanları
Yaratır

Ekonomiye
Katkı Sağlar

Fırsat eşitliğini 
teşvik etmeyi ve 
kaliteli eğitime 
erişimi sağlar

TUAS olarak misyonumuz Türkiyedeki 
üniversitelerin uluslararası öğrenci 
sayısını arttırarak üniversitelerin 
uluslararası düzeyde tanınırlığını 
arttırmaktır.

MISYONUMUZ

T

TUAS, Uluslararası öğrencilerin kayıt işlemlerin yanı sıra yüksek 
öğrenim hakkında merkezi bir bilgi ve tavsiye kaynağı sağlar.
Bu sayede üniversitelerin ilgili bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, 
başvuru yapabilir, yapılan başvuruyu tek bir portal üzerinden online 
olarak takip edebilirsiniz.

TUAS size birden fazla bölüme/üniversiteye başvuru imkanı sağlamaktadır. 
Bu hizmeti kullanarak beş farklı bölüme kadar başvuru yapma 
seçeneği sunarak bunu sizler için kolaylaştırır.

Türkiye'de Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin 
başarılı bir şekilde tek bir platform üzerinden 

başvurularını yapmasını sağlamaktır.
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Üniversitelerin tanınırlığının ve kalitesinin artırılması,
Hedef/odak ülkelerin belirlenmesi ve bu ülkeler üzerinde yoğunlaşılması,
Ülke bağlamında öncelikli eğitim ve işbirliği alanlarının belirlenmesi,
Burs imkânlarının çeşitlendirilmesi,
Hedef ülkelerdeki ofis sayısının arttırılması,
Kurumsal anlaşmaların arttırılması.

TEMEL POLİTİKAMIZ
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Bu doğrultuda, uluslararası eğitim sektöründe bir yandan üniversitenizin 
marka bilinirliğini artırırken diğer yandan farklı ülkelerden gelen öğrenci 
trafiği ve olası potansiyel öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda 
bulunduğu gibi üniversitenizin başvuru ve kayıt sayını artırmaya kadar 

çeşitli hizmetler vermektedir.



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 �nansal 
olarak desteklemek, 

4. Uluslararası öğrenci hizmetleri için Türkiye’deki imkanları araştırmak, geliştirmek. 

5. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında özellikle ülkemizde eksikliği olan alan-
larda istihdamını sağlamak, 

6. Mezuniyet sonrasında bu öğrenciler ile ticari ve sosyo - kültürel olarak işbirliğinin 
devamını sağlamak,

7. Türkiye Mezunları ve uluslararası öğrencilere yönelik hizmet içi ve mesleki eğitimlere 
yönelik programlar ve faaliyetler düzenlemek, 

in TURKEY



Bugün 207 yükseköğretim kurumu, 8 milyon öğrenci ve 160 bini aşkın öğretim elemanı ile Türk yükseköğretiminde 
önemli bir niceliksel büyüme sağlanmıştır. Ülkemiz, bu öğrenci sayısı ile Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde 
Rusya’dan sonra en çok öğrenciye sahip ikinci ülke konumuna yükselmiştir. Niceliksel büyümenin yanı sıra daha 
nitelikli bir yükseköğretim için politikalar geliştirilmeli, 
stratejiler belirlenmeli ve yeni düzenlemeler yapılmak 
zorundadır.

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA ULUSLARARASILAŞMA

T

Uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenciler konusu Onuncu Kalkınma Planı ile 
ülkemizin öncelikleri arasına girmiştir. Ülkemizin dünya genelinde uluslararası 
öğrenci potansiyelinden aldığı pay yüzde 0,7’dir ve bu oranı TUAS olarak 2024/25 

öğretim yılı sonuna kadar önemli ölçüde arttırılması hedeflenmektedir.



PLANLANAN ÜLKE OFİSLERİMİZ

New York
Kyiv

San Francisco

Hong Kong
Hanoi

Cairo

MoscowChicago

Houston

Washington, DC

Addis Ababa

Bangkok

Beijing
Seoul

Budapest

New
Delhi

Mexico City

Johannesburg

Rio de Janeiro

Quito

Denver

Brussels

Dubai

Accra

JakartaTUAS O�ces

TUAS A�liates

ISTANBUL

30,000+
Toplam Katılımcı

8,700+ 
Türk Üniversitelerine 

Yerleşen Uluslararası Öğrenci
 

145 
Ülke

600+ 
Uluslararası Değişimi Teşvik Eden 

Kurum Ortakları
 

500+  
Uluslararası 

Agenta Partnerleri

18 20,000+
Program

TUAS
O�sleri ve Temsilcilik



ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU STRATEJİSİ

Farkındalık

Öğrencilerin
fark etmesi

Bilgi Edinme

Öğrencinin
TUAS’a 
yönlenmesi

İlgi Oluşturma

Türkiye’deki
eğitimle ilgili
oluşturması

Başvuru

Üniversite
başvuru işleminin
tamamlanması

Kayıt İşlemi

Öğrencinin
kayıt ücretini
ödemesi

 
 

TUAS, Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimi almak için başvuru yapan uluslararası öğrencilere 

ücretsiz, bağımsız öneri ve destek sunan 
öncü bir kuruluştur.



STRATEJI

Türkiye uluslararası öğrencileri çekme bakımından önemli mesafe kat etmiş olmasına rağmen uluslar-
arası öğrencileri doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyebilecek konuları bütün boyutlarıyla ele alan 
kapsayıcı bir strateji belgesine halen sahip değildir. 

Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşması, üst düzeyde sahiplenmeyi ve sistematik bir çabanın 
ortaya konulmasını gerektiren bir süreçtir. Uluslararasılaşma sürecinde başarı için konunun hükümet 
politikası olarak ele alınması, sivil toplum kuruluşlarının da sürece daha aktif bir şekilde dâhil edilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede öncelikli olarak tüm paydaşların katkılarıyla, Türkiye’nin izlediği kalkınma 
politikaları ve dış politikayla uyumlu, kapsamlı bir uluslararasılaşma stratejisi hazırlanması gerekmekte-
dir. Ayrıca, oluşturulacak bu üst politika belgesini esas alan eylem planları hazırlanmalı, programlar 
oluşturulmalı, politika-program-uygulama sistematiği içinde faaliyetlerin maliyeti hesaplanmalı ve 
buna ilişkin bütçe oluşturulmalıdır.

Türk yükseköğretim sisteminin tanıtımının etkin ve etkili bir şekilde yapılamadığı, YÖK, üniversiteler ve 
kamu kurumları arasında eşgüdümün bulunmadığı düşünülmektedir. Başarılı ülke örnekleri ve yapılan 
literatür incelemeleri göz önüne alındığında, Türk üniversitelerinin tanıtımına ilişkin kapsamlı bir strate-
jiye ihtiyaç olduğu açık bir şekilde ortadadır. 

Türk üniversite markasını, TUAS | Turkish Universities Admissions Service | markası altında oluşturu-
larak; hedef pazar analizleri yapılması, tespit edilecek hedef ülke/bölgelere yönelik tanıtım stratejileri 
geliştirmesi, üniversitelere tanıtım konusunda rehberlik edilmelisi sağlanabilinir. Bu amaçla geliştiri-
lecek tanıtım stratejisiyle hedef kitleye uygun tanıtım araç ve ortamları tespit edilmesi hede�enmekte-
dir. 

Bu kapsamda, uluslararası öğrencilerin eğitimi ile ilgili olarak ortak aklın oluşturulması ve etkin uygu-
lamaların yaygınlaştırılması amacıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere toplumun tüm kesim-
lerinde farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık seminerleri düzenlenmelidir. 
Uluslararası eğitimin döviz getirici bir ticari faaliyet olarak görülmeli, Ülke ekonomisine net katkı sağlay-
acağı hesaba katılarak tanıtım faaliyetleri teşvik edilmelidir.
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