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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI 

Ülkemizin, yükseköğretim düzeyinde uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı burs 

programı olan Türkiye Bursları, 2012 yılından beri bu ad altında yürütülmekle birlikte sistematik olarak 

1992 yılından itibaren devlet bursu olarak verilmektedir. Son 10 yıllık süreçte ülkemiz uluslararası 

öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline gelmiş, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören 

uluslararası öğrenci sayısı 200 bine yaklaşmıştır. Ülkemizde eğitimlerine devam eden uluslararası 

öğrencilerin önemli bir kısmı kendi imkânlarıyla okurken, yaklaşık 15 bini ise Türkiye Bursları 

kapsamında eğitimlerini sürdürmektedir.  

Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen ve öğrencilerin tüm masraflarının karşılandığı Türkiye 

Bursları Programı, yurtdışında rekabetçi özelliği ile bilinmekte ve başvurular arasındaki en seçkin adaylar 

burs programına dahil edilmektedir. Zorlu ve titiz bir seçim sürecinin olduğu ve her yıl yaklaşık 4 bin 

kontenjanın verildiği programa, 2021 yılında 178 ülkeden 165.500 aday başvurmuştur. Ülkelerinin en 

iyileri arasında olan Türkiye Burslusu öğrenciler, ülkemizde bulundukları ilk yıl Türkçe’yi iyi düzeyde 

öğrenmekte, anadilleri dışında çok dilli ve çok kültürlü bir şekilde mezun olmaktadırlar.  

Hem ülkelerini hem de Türkiye’yi iyi bilen mezunlarımız bulundukları pozisyon itibarıyla, 

ülkelerimiz arasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ticari, akademik vb. ilişkilere çok boyutlu olarak katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, Zanzibar Devlet Başkanı Dr. Hussein MWİNYİ, Azerbaycan Devlet Gümrük 

Komitesi Başkanı Sefer MAHDİYEV, Afganistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kudretullah ZEKİ, Kosova 

Dhaka Büyükelçisi Güner UREJA, Kenya Yeşilay Cemiyeti Kurucu Başkanı ve Nijeryalı iş insanı 

Muhammed Bawa Gummi örnek gösterilebilir Türkiye mezunlarındandır. Ayrıca, akademiden medyaya, 

sağlık alanından ticarete kadar yetişmiş ve bulundukları pozisyon itibarıyla ekonomik anlamda ülkemiz 

ekosisteminin bir parçası olabilecek ve bilhassa yurtdışı ile ticari ilişkileri bulunan firmalarımız, 

KOBİ’lerimiz, holdinglerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimize destek sunabilecek birçok Türkiye 

mezunu bulunmaktadır. 

Türkiye Bursları ekibi olarak, öğrencilere ülkemizdeki öğrenim sürelerini en verimli şekilde 

geçirmelerine yönelik birçok ilave faaliyet de yürütülmektedir. Uluslararası Öğrenci Akademisi, 

Uluslararası Öğrenci Ödülleri, Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi ile öğrenci topluluklarının bir araya 

gelmesini ve kültürel faaliyetlerini sürdürebilmesi için sunulan maddi destekler ve ülkemizi daha yakından 

tanımalarına olanak sağlayan gezi programları bu faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. 

Tüm bu çalışmalara ilaveten, uluslararası öğrencilerin ülkemizde staj yapabilmesi de önemli 

gördüğümüz hususların başında gelmektedir. Bir üniversite öğrencisinin öğrenim hayatı boyunca mesleki 

tecrübe edinme şansı pek bulunmamakta olup zorunlu staja tabi tutulan bazı bölümler dışında öğrenciler 

edindikleri bilgileri tecrübe edecek fırsatı ancak mezun olduklarında elde edebilmektedirler. Öğrenimleri 

boyunca staj imkânı yakalamış öğrenciler, sahada bilgilerini tecrübeye dönüştürme fırsatı bulurken 

üniversite sonrasında iş ararken işverenler gözünde bir adım öne çıkmaktadırlar. Bu durumu uluslararası 

öğrenciler açısından değerlendirdiğimizde ise staj yapabilmenin çarpan etkisi göstereceği 

düşünülmektedir. Ülkemizde staj yapma imkânı bulan uluslararası öğrenciler bilgi, beceri ve tecrübe 

edinerek öğrenim gördükleri alanlarda çalışan firma ve kurumlarla bağlantı kurarak gerek kendi 

ülkelerinde gerekse ülkemizle ileride yapılacak sosyal ve ekonomik faaliyetlerde etkin rol oynayacaklardır. 



                                                                                                         
 

 

 

 

Programın ayrıca, yurt dışı tecrübesiyle ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerin iş dünyasına 

girmeye çalışan rakiplerinden bir adım öne geçmesine, önemli kariyer basamaklarını atlayabilmelerine, üst 

makamlara yükselmelerine ve iş olanaklarına vesile olacağını düşünüyoruz. 

Staj yapabilmenin öğrencinin hayatına getireceği katkıya ilaveten, uluslararası öğrencilerin de 

ülkemizde faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacağına inanmaktayız. Dünyanın birçok köşesinde 

Türkiye’de üretilen ürünlerin ihraç edildiğini, dil ve uzaklık gibi engellere rağmen firmalarımızın önemli 

çalışmalar yaptıklarına şahit olmaktayız. Ülkemizde öğrenimlerini görmüş, Türkçe bilen ve aynı zamanda 

178 farklı ülkeyi tanıyan uluslararası öğrenciler ülkemizde öğrenim görmekteyken onlara 1-2 aylık staj 

imkânı sağlamanın hem ülkemiz ekonomisine hem de diplomatik ilişkilere çok büyük fayda sağlayacağı 

kanaatindeyiz.  

Ayrıca, uluslararası öğrencilerin staj yapabilmesi ve firmalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından 

güvende olmasını teminen staja ilişkin prim ödenmesi sadece üniversitelerimizin sorumluluğunda 

bulunmaktadır. Bu nedenle, Temmuz ve Ağustos ayında, öncelikle İstanbul, Ankara ve Konya'da pilot 

olarak uygulanacak olan program için adı geçen şehirlerde bulunan üniversitelerimizle görüşülerek staja 

ilişkin prim ödeme sorunu çözüme kavuşturulmuş ve gönüllü staj yapacak uluslararası öğrencilerin staj 

sigorta priminin üniversitelerle imzalanan protokoller çerçevesinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu doğrultuda, Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan Uluslararası Öğrenci Staj Programı 

kapsamında, Başkanlığınız bünyesinde İstanbul, Ankara ve Konya'da faaliyet gösteren firmalar içinden 

staj yeri temin etmek isteyenlerin Ek’te bulunan formu doldurarak 15.06.2021 tarihine kadar 

staj@turkiyeburslari.gov.tr adresine göndermesi beklenmektedir.  

 

Bilgilerinize sunar, değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.  
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