


HİT Uluslararası Eğitim yetkililerinden Çin 
üniversitelerinin yurdumuzda yapılacak 

Uluslararası Eğitim etkinliğine katılacağını 
öğrendiğimde, kişisel olarak öğrencilik deneyimi 
yaşamamakla beraber farklı ülkelerden pek 
çok  öğrenci arkadaşımın deneyimlerine tanıklık 
ettiğim  Çin’in ülkemizde yeterince tanınmadığı 
gerçeğinden hareketle konuya ilişkin bilgilerimi 
paylaşmak istedim. 

 

İLİM ÇİN’DE DAHİ OLSA, 

GİDİP ÖĞRENİNİZ

Çin Halk Cumhuriyeti’ nin son on yılda 
gösterdiği ekonomik performansa 

paralel olarak dünya  sahnesinde 
potansiyel bir süper güç adayı olarak 
belirmesiyle birlikte Çin’in kültürel 
cazibesi ve bu ülkeye gösterilen ilgi de 
günden güne artmakta, bu ilgi ülkede 
öğrenim gören yabancı öğrenci sayısına 
doğrudan yansımaktadır. 

Çin Eğitim Bakanlığı’ nca açıklanan 
rakamlara göre, 2009 yılında 

yabancı öğrenci sayısı 240,000’e 
erişmiştir. Bu öğrencilerin 70.000’ i 
başkent Pekin’de öğrenim görmektedir. 
Ancak giderek daha fazla sayıda 
öğrenci, bir zamanlar uzak ve erişilmez 
olarak algılanan bu devasa ülkenin 
büyüklü küçüklü pek çok kentini de 
seçenekleri arasına katmaktadır. 
Yabancı uyruklu öğrenciler arasında 
başı % 68’ lik bir oranla Asyalılar 
çekmekle beraber, ülkedeki Avrupalı ve 
Amerikalı öğrenci sayısında son yıllarda 
düzenli bir artış gözlenmektedir. 

Üstelik 2020 yılında hükümet 
tarafından açıklanan oranlara 

göre Asya’da en çok yabancı öğrenci 
çeken ülke olmak hedefi doğrultusunda 
bu sayının on yıl içinde 500 bine 
çıkması, bu öğrencilerin 150,000’ 
inin de Çin üniversitelerinde lisans 
veya lisansüstü eğitim görenlerin 
oluşturması öngörülmektedir. Bu 
amaçla Çin Hükümeti’ nin verdiği burs 
kontenjanları genişletilmekte, vize 
işlemleri kolaylaştırılmakta, giderek 
daha fazla üniversite eğitim dili İngilizce 
olan lisans ve lisansüstü programları 
açmaya ve yabancı öğrenciler için 
özel burs programları uygulamaya 
özendirilmektedir. Nitekim ülkedeki 
2000’ i aşkın sayıdaki üniversitenin 
dörtte birinden fazlası yabancı 
öğrenci kabul etmekte, özellikle yüksek 
lisans düzeyinde İngilizce yürütülen 
programların sayısı yıldan yıla 
artmaktadır.  

Şu anda ülkedeki yabancı öğrencilerin 
% 60’ ı Mandarin (standart Çince) % 

13.5’ i ise Geleneksel Çin Tıbbı öğrenimi 
görmekteyse de, özellikle yükselen 
Çin pazarında başarı sağlayabilme 
amacıyla, uluslararası pazarlarla 
bütünleşen ancak dışarıdan pek de 
anlaşılamayan bir toplumsal yapıya ve 
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kendine özgü bir iş kültürüne sahip bu ülkeyi daha 
yakından tanıyabilmek amacıyla ekonomi ve iş 
idaresi gibi bölümlere gösterilen ilgi de giderek 
artmaktadır. 

Ülkemizde pek bilinmemekle beraber özellikle 
belli başlı Çin Üniversitelerinde eğitim kalitesi 

dünya standartlarındadır. Örneğin başkent 
Pekin’ deki, Pekin, Çinhua ve Bilim ve Teknoloji 
Üniversiteleri, Şanghay’ daki Fudan Üniversitesi, 
Nanjing’ deki Nanjing Üniversitesi dünyanın en iyi 

200 Üniversitesi listesinde yer almaktadır. Üstelik 
fiziki ve sosyal altyapısı son derece gelişmiş olan, 
dolayısıyla da konforlu ve eğlenceli bir öğrencilik 
yaşamı açısından hiçbir dezavantajı bulunmayan 
Çin’ deki eğitim ve yaşam maliyetleri batıdaki 
seçeneklere göre çok daha elverişlidir. 

Kesin istatistikler bilinmemekle beraber, gerek 
Çince öğrenmek gerekse lisans ya da lisansüstü 

programlara devam etmek üzere Çin’ de bulunan 
Türk öğrenci sayısı da hiç az değildir. 

Şanghay gibi metropollerin yanı sıra, İç 
Moğolistan’ ın çöllerinden, Güney Çin Denizi’ 

nin tropikal adalarına kadar zengin bir coğrafi 
ve kültürel çeşitlilik içeren irili ufaklı pek çok 
Çin kentinde genç yurttaşlarımızla karşılaşmak 
mümkündür. 

Özetle kendilerine mutlu ve başarılı bir gelecek 
inşa etmek isteyen ve bu amaçla yurtdışında 

eğitim yapmayı düşünen genç arkadaşlarımız, 
Çin Halk Cumhuriyeti’ ni de seçenekleri arasına 
ekleyebilir, 1 milyar 300 milyon insanın dünyasına 
açılan Mandarin dilini öğrenmek ve bu ülkede ister 
Çince ister İngilizce lisans ya da lisansüstü öğrenim 
görme sürecine gönül rahatlığıyla girişebilirler. 


