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Yıllara göre uluslararası öğrenci sayıları 
Rektörlük görevine geldiğim 2015 yılı Mart ayında uluslararası öğrenci 
sayımız 236’ydı. 
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Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı ‘üniversiteye

giriş sınavları’nda, Karabük Üniversitesine

gelen öğrencilerin yüzdelik dilimlerine

baktığımızda durumumuz hiç iç açıcı değildi ve

bunu değiştirmekte neredeyse imkansızdı.

Sadece bizde değil, Anadolu’daki şehirlerin

çoğunluğunun durumu böyleydi.
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Karabük Üniversitesi

Tıp Fakültesine 15.000-16.000,

Diş Hekimliği Fakültesine 20.000-25.000,

Mimarlık Fakültesine 60.000-70.000,

bandından öğrenci geliyordu.

100.000’den neredeyse 

Karabük Üniversitesine hiç öğrenci gelmiyordu...
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Bir yarış vardı ortada ve bazıları 
bu yarışta en başından üstündüler.. 
Otobanda yarışa başlıyorduk, 
onların altında süper güçlü son 
model yarış arabası bizim 
altımızda 1970’lerden kalma bir 
araba… O süper araçlarla yarışa 
başlayanları geçebilirim 
düşüncesiyle gaza basmak bile 
saflığın, iyimserliğin zirvesi !

Biz araçtan indik ve onların 
arkasından baktık sadece. Ama 
yarışın sonunda hedefe 
varıldığında ya onlardan önce 
orada olacaktık yada onlarla 
birlikte hedefe varmak istiyorduk. 



Ne yaptık???

Başından yarışın konusu ve 
argümanlarını sevmedik. Yarışın 
konusunu biz belirlemeye karar 

verdik. 
Yarışın bütün argümanlarını da…



Aslında bunu değiştirmenin pek de mümkün 

olmadığını gördük.

Peki ne yapmalıydık???

Bakış açımızı değiştirmeye karar verdik.



2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kendimize farklı bir

bakış açısı seçtik ve uluslararası öğrenci almak için çaba

sarfettik. O yıl özellikle Suriyeli öğrenciler Karabük’ü tercih

ettiler. Karabük Üniversitesi o günün tarihinde en fazla

Suriyeli öğrencinin bulunduğu üçüncü ildi. O zaman bizim

üniversitemizde 931 adet Suriyeli öğrenci vardı. Sanırım

bugün yine en fazla Suriyeli öğrencinin öğrenim gördüğü

üçüncü Üniversiteyiz.
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• Biz Suriyeli 
öğrencilerden bir 
şey öğrendik. 
Sınıflarda çok 
başarılıydılar ve  
sorunsuzdular. Bu 
bizim kafamızda 
şimşekler çakmasına 
neden oldu. 

• Eğer üst düzey 
yöneticiyseniz ve 
başarılı olmak 
istiyorsanız; 
fırsatları ıskalama 
şansınız yok. 
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• Mademki 
Türkiye’den YKS 
sınavı kanalıyla ilk 
10.000’den öğrenci 
alamıyoruz, o zaman 
bakış açısını 
değiştirmemiz lazım. 
Biz de hedefimizi 80 
milyondan 8 milyara 
çevirdik. Bu konuda 
ilk yaptığımız iş 
Çad’a gitmek oldu.

Aslında Çad’a giderken 

hedefimiz oradan getirebilirsek 

sadece 50 öğrenci getirmekti. 
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DÜNYA genelinde ilk 1000’e giren öğrencilerden
2000 öğrenci alalım sloganıyla yola çıktık. Ancak
bunu başaramadık. Bu yıl hedefimizi küçük tuttuk Her
ülkenin sınavlarından ilk 1000’e girenlerden 1000
öğrenci alalım dedik, inşallah bunu tutturmak üzereyiz.

Her ülkenin YKS benzeri sınav var. Biz de bu ülkelerin
sınavlarından ilk 1000’e girenlerden öğrenci almak için
çaba sarf ettik. Kendimize hedef ülkeler seçtik. Bu
ülkelerin başında Çad geliyor. Kendimize hedef
belirlediğimiz ülkelerde YÖS sınavları yaptık.
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Çad’da yapılan öğrenci alım çalışmaları



ÇAD’da yapılan öğrenci alım çalışmaları

Çad’da yapılan öğrenci alım çalışmaları



Gece saat 3’te sokak lambasının altında ders çalışan
öğrenciler vardı. Ben 2017 yılı Mayıs ayının başında
bu olaya şahit oldum. 50 hedefi ile gittiğimiz
Çad’dan o yıl 215 tane öğrenci kabul ettik.

Ama ülkenin kendi yaptığı YKS benzeri sınavdan ilk
500’e girenlerden 215 tane öğrenci kabul ettik.
Ertesi yıl hedefimizi genişlettik.
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Çad’a iş birliği ziyareti



Çad’a iş birliği ziyaretiÇad’a iş birliği ziyareti



ÇAD, benim şahsım adına daha önce haritada yerini bile 

bilmediğim ancak iki sene içerisinde gönlümde 

inanılmaz güzel bir yer etmiş pırlanta gibi insanlara 

sahip bir ülke. Zaten bir ülkeyi ya da oranın 

vatandaşlarını sevmezseniz oraya dair herhangi bir iş 

yapamazsınız. 

Şimdi Türkiye’de 1300 civarında Çadlı öğrenci var. Bu 

öğrencilerin yaklaşık 1000’i Karabük’te eğitim 

görmekte. Zaten şu an Çad’da Türkiye mi büyük 

Karabük mü büyük diye konuşuluyor. :) 
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Burada bir konudan daha bahsetmek istiyorum: 

Biz bir hayal kurduk; dünyanın en prestijli 1000 üniversitesi 

arasına girebilir miyiz? 

Bu düşünce aklıma ilk defa göreve gelişimin ikinci ayında bir yurt 

dışı ziyaretinde geldi. Anlaşmalar yapalım diye gittiğimiz 

üniversitenin rektörü kendilerini tanıtan bir sunum yaptı. Kendi 

dünya sıralamalarından bahsetti ve bize dönüp ‘sizin yeriniz nasıl?’ 

diye sordu. Bizim durumumuzu siz düşünün… 

Döner dönmez bu işi nasıl başaracağımızın yollarını aradım.  Daha 

çok taze 10 yıllık bile değiliz. Ve bir arkadaşıma görev verdim. 

Dünya sıralamaları yapan şirketleri araştırmasını ve kriterleri 

çıkartmasını istedim. 
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Bunu nasıl başarırız, öneriniz ne olurdu diye 

kime danışsak, ironik bir bakıştan başka bir 

cevap alamadık. 

Sonuçta haklıydılar, biz uçuyorduk. En 

azından uçmaya kararlıydık.

Aslında en başından beri asıl 

sorun, bu işin imkansıza yakın 

olduğunu düşünmek.. Zannettik ki 

bu işin bilinmeyen ve çok zor 

yönleri var…



AMA sorgulamaya devam ettik, 

alaycı bakışlara aldırmadık.

Ne yapmalıydık? 

Oyunun konusunu kendimiz 

belirlemeliydik. Sistemin belirlediği 

konu, gündem ya da bakış açısının 

dışına çıkmalıydık.

Bu yolda ve düşüncede tek değildim. 

Bana inanan bir kişi vardı… Ama 

sadece bir kişi. 



Bu yolda yaptıklarımız :

Az önce Çad konusunda bahsettiğim gibi uluslararası öğrenci 

getirme işi bu düşüncenin bir parçasıydı. Çok hoşuma giden o sözü 

tekrar etmek istiyorum. Fırsatlar depolanamaz. Hızlı, bilinçli ve 

iyi bir ekiple erken kalktık ve yol aldık. Birçok ülkede ve bölgede 

YÖS sınavlarımızı kendimiz yaptık. Özellikle Tıp, Diş Hekimliği, 

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında başka hiçbir üniversitenin 

YÖS sınavlarını kabul etmedik. Ve bu bölümlere diploma puanıyla 

öğrenci kabul etmedik. 

Bizzat ekip gönderip sınav yaptığımız bazı ülkeler ve bölgeler;

- Somali, Çad, Kuzey Irak, Ürdün, Özbekistan, Kamerun, Gana

Nijerya, Suriye (Afrin), Kenya…..

Şu an Türkiye’de en fazla uluslararası öğrencisi olan 3. 

Üniversiteyiz. (İstanbul ve Anadolu Üniversitesinin arkasından)



SURİYE 
1647

AZERBAYCAN 
763

YEMEN 
417

ÇAD 
678 + 313

TÜRKMENİSTAN
511

SOMALİ 
393

IRAK 
477

Ülkelerine göre uluslararası öğrenci sayıları

90 ülkeden 7.450 öğrenci

MISIR  
176

AFGANİSTAN 
193

FİLİSTİN 
102

CİBUTİ 
142

LİBYA 
170

ÜRDÜN 
179

ÖZBEKİSTAN 
127

KIRGIZİSTAN 
34

SUUDİ ARABİSTAN
26

İRAN 
50

ÇİN 
33

BULGARİSTAN 
24

KAZAKİSTAN 
29

FAS 
23

ALMANYA 
22

PAKİSTAN 
24

RUSYA 
19

MALİ 
12

SUDAN 
23

TÜRK VATANDAŞI
697

Öğrenci sayıları 10’un 
altında olan ülkeler 

(146 öğrenci)



Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci  Sayıları

Buradan ileriye dönük ikinci adımdan bahsetmek istiyorum:

Mademki bir ülkenin en iyi öğrencilerini alıyoruz, bu 

öğrencilerin en iyilerini mezun olduklarında dünyanın en iyi 

üniversitelerine yüksek lisans ve doktora yapmaları için 

göndermeye çalışacağız. 

Bunu neden yapacağız? Biz Karabük Üniversitesi olarak 

dünyada adı anılır iyi bir üniversite olmak için uğraşıyoruz. 

Ön Lisans Lisans Yüksek 
Lisans

Doktora Toplam

952 5570 739 189 7450



1- Dünyada bir çok ülkeye, üniversiteler arası anlaşma yapmak ya da eğitim 
fuarlarına katılmak için gittik. 

Biz buralara gittikçe bir şeyi daha net gördük. Siz oraya gitmeden önce sizin 
dünya sıralamalarında yerinize bakıyorlar. Yapacağınız anlaşmaların düzeyi ve 
bu anlaşmaların sürekli olması sizin dünya sıralamalarınızdaki yerinize göre 
değişiyor. 

Her ziyaret ve uluslararası görüşme sonrası bizim yine ve yeniden daha da 
azmimiz arttı. 

Bu iş bize çok ama çok fazla deneyim kazandırdı. Birçok üniversite ile 
oralarda irtibatlar kurduk, anlaşmalar imzaladık. 

Burada şunu belirtmeliyim ki; bu fuarların çoğunluğunda devlet üniversitesi 
sayısı ya yok ya da çok az düzeyde… 
Biz dünya sıralamalarına girmeliydik.  

Bu hedef doğrultusunda attığımız bazı adımlar:KARABÜK

ÜNİVERSİTESİ



Katıldığımız eğitim fuarları ve 

oradaki görüşmeler



Katıldığımız eğitim fuarları ve 

oradaki görüşmeler



Katıldığımız eğitim fuarları ve 

oradaki görüşmeler



Katıldığımız eğitim fuarları ve 

oradaki görüşmeler



Katıldığımız eğitim fuarları ve 

oradaki görüşmeler



3- Yurt dışı üniversite ziyaretleri yaptık 

Kendimizi anlatma, tanıtma ve dostluklar kurma açısından 
muhteşem fırsatları beraberinde getirdi. 

Biz gittiğimiz her üniversiteyi, karşılığında kendi 
üniversitemizde ağırladık. 

Üniversite anlaşmalarının yanı sıra kişisel dostluklar böylelikle 
gelişiyor
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Yurt dışındaki üniversite 

ziyaretleri ve anlaşmalar 



Yurt dışındaki üniversite 

ziyaretleri ve anlaşmalar 



Yurt dışındaki üniversite 

ziyaretleri ve anlaşmalar 



Yurt dışındaki üniversite 

ziyaretleri ve anlaşmalar 



4- Büyükelçi ziyaretleri gerçekleştirdik 

Karabük Üniversitesinde en fazla öğrencisi bulunan 12 ülkenin 
büyükelçisini ziyaret ettik. 

Hem öğrencileri hakkında bilgiler verdik, hem de 
beklentilerimizi dile getirdik. 

Çok verimli ve olumlu geçen bir süreçti. 
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Türkmenistan Büyükelçisi Özbekistan Büyükelçisi 

Pakistan Büyükelçisi Sudan Büyükelçisi 



Filistin Büyükelçisi Cibuti Büyükelçisi 

Somali Büyükelçisi Ukrayna Büyükelçisi 



Kazakistan Büyükelçisi Afganistan Büyükelçisi 

Ürdün Büyükelçisi Irak Büyükelçisi 



5- Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencileri 
hem eğitim hem sosyal faaliyetlerinde hep destekledik 

Gelen uluslararası öğrencilerin burada sıkılmamaları lazım. Bu 
konudaki en büyük problem öğrencinin sıkılması durumu. 

Eğer öğrenci sıkılırsa kimse o öğrenciyi bulunduğu şehirde 
tutamaz ve bu durum arkadan gelecek diğer öğrencilere de kötü 
örnek olur. 

Bu nedenle biz onların hep yanında oluyoruz.
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Sonuç olarak:

Bugün geldiğimiz noktada, bu ay içerisinde Times Higher Education (THE) 

tarafından dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi açıklandı. 

Karabük Üniversitesi dünya üniversiteleri içerisinde ilk 1000’de yer aldı. 

Gelişmekte olan üniversiteler ve Asya üniversiteleri içerisinde ilk 500’de yer 

alıyor. 

Bu; biz Türkiye’deki bizden çok önce kurulmuş, çok uzun yol almış 

üniversitelerden daha iyiyiz manasına gelmiyor. Bu; biz dünya standartlarında 

uluslararasılaşma manasında akredite olmuş bir üniversiteyiz manasına 

geliyor. 

Artık dünyadaki birçok üniversiteyle ayakları yere basan anlaşmaları 

imzalayabiliriz. Biz artık anlaşmalar yapmak için daha güçlüyüz. Şuna inanın, 

ki biliyorsunuz, dünyanın neresine giderseniz gidin herkes, öğrenciler dahil 

dünyadaki sıralamanıza bakarak gelip gelmemeye karar veriyor. Bunun en 

açık örneğini Kuzey  Irak’ta yaşadık.  Buradan çok sayıda lisansüstü öğrenci 

kabul ettik. Bize söyledikleri şey, ‘eğer sıralamanız şu sıralama şirketinin şu 

sırasının altında olsaydı asla öğrenci gönderemezdik.’





• Uluslararası öğrenci paneli konuları: Sorunlar ve 
çözüm önerileri

• 1-Uluslararası öğrencilerin sağlık problemleri ve sigortalanması ve barınma
sorunları,

• 2-Suriyeli öğrenciler konusu.

• 3-Uluslararasılaşmak isteyen üniversitelerin bünyesinde, meslek yüksek okulları
yükünün kaldırılması gerekmektedir. Meslek yüksek okullari ayrı bir yönetimle idare
edilmeli ve öğrenci girişleri ÖSYM tarafından farklı yapılmalı. ‘The’ dünya sıralaması
yaparken meslek yüksekokulu öğrencilerini asla üniversite öğrencisi kabul etmiyor
ve onları değerlendirmeye almıyor.

• 4-Her üniversitenin YÖS sınavı farklılık göstermektedir. Bunu homojen hale
getirmek gerekmektedir. Bu farklılıklar bir çok şaibeyi beraberinde getiriyor.
Özellikle uluslararası öğrenci konusunda çalışan şirketler olayı çok şaibeli hale
getirmektedir.

• 5-Diploma puanıyla öğrenci kabulü yapılacak ise kriterler çok net belirlenmeli. Bazı
ülkelerden gelen diplomalar 98, 90, 100 ortalama, tamamı böyle. Bu öğrenciler
diploma puanıyla kaydedilecekse doğrudan Tıp Fakültesine kaydedilmesi gerekir
ancak öğrencilerin gerçek durumu çok kötü. Bu nedenle diploma puanıyla kabulü
tamamen kaldırmak gerektiğine inanıyorum.
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• Uluslararası öğrenci paneli konuları: Sorunlar ve 
çözüm önerileri

• 6-Uluslarası öğrencilerin kısmi zamanlı öğrenciler kapsamında çalıştırılması
konusunda yönetmelik tekrar gözden geçirilmelidir. Çalışma Bakanlığı’ndan ya
da göç idaresinden izin alınarak bu yapılabiliyor. Dolayısıyla YÖK mevzuatı da
buna göre tekrar düzenlenebilir.

• 7-YTB bursları İstanbul ve Ankara dışından Anadolu üniversitelerine
yönlendirilmeli.

• 8-Göç idaresi istizan konusunda daha hızlı karar vermeli.
•
• 9-Özellikle Afrika ülkelerindeki büyükelçilikler kendilerine yapılan vize

başvurularını belirli kriterler koyarak daha hızlı hale getirmeli. Örneğin geçen
yıl Çad’dan Türkiye’ye getirmek için kabul ettiğimiz bir öğrenci ancak bu yıl
Haziran ayında üniversitemize katılabildi.
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TEŞEKKÜRLER


