
 
 

                                                                                    
 

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Üniversitelerde Eğitim Olanakları 
 

Üniversite eğitimine başlamak veya devam etmek isteyen Suriyeli gençler, yeterli dil bilgisine sahip olmaları 

ve akademik kriterleri karşılamaları koşuluyla Türkiye’deki üniversitelerdeki eğitim fırsatlarından 
yararlanabilirler.   

 

 Geçici koruma altında olup Türkiye’de yükseköğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, her 
üniversite tarafından gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) başarıyla geçmeleri 

gerekmektedir. YÖS’ü gerçekleştiren üniversiteler sınav karşılığında belirli bir ücret talep edebilirler. 

Sınav ücreti 50-150 USD arasında üniversitelere göre farklılık göstermektedir.   
 

 YÖS başvuru ücretleri, başvuru yaptığınız her üniversiteye ödenmelidir. Eğitim programları ve kabul 

şartları her üniversitenin kendi web sitelerinde duyurulmaktadır.  
 

 Üniversite eğitimine devam etmek isteyen Suriyeli öğrencilerin, Türkiye’deki üniversitelere kayıt 

olabilmeleri için öncelikle T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na başvurarak geçerli bir 
kimlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun için detaylı bilgiye şu Göç İdaresi Başkanlığı 

web sitesinden ulaşabilirsiniz; 

http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma-yabanci-kimlik-%20no_350_359_7830_icerik  
 

 Geçerli kimlik belgesine sahip olan öğrencilerin mutlaka bir üniversitenin YÖS sınavına girmesi ve 

bu sınavdan başarılı olması gerekmektedir. 2018 yılı için üniversitelerin gerçekleştireceği YÖS 
tarihlerin şu linkten ulaşabilirsiniz:  

http://www.metropolkurslari.com/2018-yilinda-yos-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-duzenleyecek-

olan-universiteler  
 

 Lise veya dengi okulları bitirerek üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 12. sınıfı 

başarıyla tamamladıklarını kanıtlamak zorundadır. 12. sınıfı Suriye’de ya da Milli Eğitim Bakanlığı 
dışındaki herhangi bir eğitim kurumunda tamamlayan öğrencilerin (Örneğin; Türkiye’deki Suriye Milli 

Eğitim Komisyonu, Libya Eğitim Bakanlığı) lise transkriptlerini Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Birimine 
onaylatmaları gerekmektedir.   Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacak denklik belgesi, resmi 

başarı belgesi olarak kabul edilerek Türkiye’deki üniversitelerin kayıt ve burs programlarına başvuru 

aşamalarında kullanılabilecektir. Bunun için bulunduğunuz şehirdeki il milli eğitim müdürlüklerine 
başvurabilirsiniz. Denkli başvuru formu ve diğer gerekli belgeler ile başvuru süreci hakkında detaylı 

bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:  
      http://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_05/15100240_denklik_belgesi_baYvuru_formu.pdf 
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Yüksek Öğrenim için Burs Olanakları 
 

 Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin burs olanaklarından yararlanabilmeleri 

mümkündür. Bunun için aşağıdaki Türkiye Burslarına başvuru yapabilirler. Türkiye başvuruları için 

aşağıdaki link üzerinden kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra burs başvurusu yapılabilmektedir:  
            https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/  

 
*Türkiye bursları, rekabete dayalı bir burstur ve her başvurana burs verileceğine dair bir güvence yoktur.  

 

 Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için bir diğer burs olanağı ise 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yönetilen DAFI Burs Programı’dır.  

Başvurulara ilişkin ayrıntılar www.unhcr.org/turkey web sitesinde “Duyurular” sekmesi altından 

duyurulmaktadır.   

 Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik 
olarak uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen bir diğer burs programı ise SPARK 

olup, burs başvurularına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:  
http://spark-syria.eu/application-center/  
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