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The Attractiveness of Turkish Government
Scholarship Programs for International
Students
Abdulkadir Wahab Aman1

Abstract
The number of students enrolled in tertiary education outside their borders has sharply increased over the last decades because of the growth of
higher education systems worldwide and globalization. The figure is increasing in advanced and in emerging economies. OECD reports that the number
of students enrolled in tertiary education outside their country of citizenship
augmented more than threefold, from 1.3 million in 1990 to nearly 4.3 million
in 2011, representing an average annual growth rate of almost 6%.
Assuming the increasing number of international students in Turkey, in this
study, a comparative analysis is conducted first to clarify the share of Turkey in
the international students market and second to show the degree of attractiveness
of the Turkish Government Scholarships. The assessment has three dimensions;
Western-Turkey, Emerging Economies-Turkey and MENA–Turkey Scholarships.
The foremost origins and destinations of international students and some of the
most notorious scholarship schemes are assessed. The statistical data is extracted from UNESCO database and websites of each scholarship schemes. Analyzing only the scholarships provided for graduate students, the results show that
Turkey is doing well in drawing attention of many international students with
less attractive benefits than advanced nations but somewhat comparable benefits
with emerging economies and MENA nations.
Keywords: International Students, Scholarship Programs, Turkish Government Scholarships
1 PhD Candidate Yildiz Technical University Department of Economics Email:abdiscoop@gmail.com October 2015
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I. Introduction
Globalization created more movement of students worldwide. In 2011, OECD
countries were hosting 77% of international students. These international students largely go to English-speaking countries to study, often in the fields of social sciences, business and law. Australia, the United Kingdom and the United States together hosted 36%
of all foreign tertiary students enrolled worldwide in the same year (OECD, 2013).
Developed countries have several reasons to be highly interested in attracting foreign
students. First, foreign students create an important source of income for universities. By
attracting students from other countries, they reduce the demographic constraints of getting potential students from the domestic market. Furthermore, in some countries, international students pay higher tuition fees compared to the others. Second, colonial powers
want the migration of students from former colonies as part of foreign aid. Through such
channel, they try to diffuse cultural, economic and political norms abroad. The other reason is the international mobility of students is related to migration of skilled and highly
skilled workers. Advanced nations benefit from such mobility of students that is a brain
drain to the other nations (Beine et al., 2013).
According to UNESCO (2014), more than half of the students (51%) studying abroad
are found in six countries: the US (18%), the UK (11%), France (7%), Australia (6%),
Germany (5%), and Russia (4%). The same statistics also shows that some countries such
as Russia, Japan, Spain and other emerging nations are more engaged in hosting international students and sending their citizens abroad.
One of the emerging economies in which the number of international students is
sharply increasing is Turkey. In 2013, the total number of international students in Turkey was more than 54,000. This figure is relatively lower than the top advanced nations
but not too far from Italy that is in 10th rank. In this study, the overall distribution of international students, the share of Turkey, and the attractiveness of scholarship schemes
is discussed. The major objective is to show how the Turkish Government Scholarship
is attractive to international students.

Methodology
The main determinants of student mobility or attractive features of a host nation may
include the direct benefits, quality of education, language, duration, migration policy and
other indirect benefits. To assess how the Turkish Government Scholarship is attractive
a comparative study of the country with different groups is conducted. The first one is
Turkey vs. advanced nations. This enables to compare and contrast size of the economy
and scholarship benefits provided. The second comparison is Turkey and other emerging
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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nations. This helps to assess the mobility of international students to Turkey as part of the
sharply increasing number of international students in other emerging economies. Lastly,
Turkey-Middle East and Northern Africa nations is briefly conducted to show how much
Turkey is doing to attract international students in the region.
To assess the financial attractiveness of Turkish scholarships, only the scholarships of
Turks Abroad and Related Communities (YTB) is included. Furthermore, only government
scholarships are selected in order to fairly compare and contrast the YTB scholarships with
other national scholarship schemes. The scholarship schemes are selected purposefully considering the number of hosted international students in those countries. To do so, the UNESCO database (http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.
aspx) is the major source of the statistical data used for all countries. Specific information for
each country’s scholarship programs is collected from related websites. Since the scholarship
programs of many countries primarily target graduate students, the analysis for the attractiveness of scholarships had addressed only benefits for masters and PhD students.

Discussion
A. Origins and Destinations of International Students Worldwide
Even though the number of students from Asia and Africa is increasing, advanced
nations are still dominating in hosting large number of students. Only US and UK are the
destination of around 30% of international students. Russia (4%) and China (2%), which
are members of the BRICS block of emerging economies, are also in the top 10 destinations
of foreign students.

Figure 1: Top 10 Destinations of International Students
Source: Extracted from UNESCO Database (2014)
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Based on UNESCO statistics (2014), in numerical terms, USA hosted around 784,427
students in 2013. This number is equivalent to the population of Comoros (784,745), Bhutan (765,500), Guyana (746,900) and many other little nations. The United Kingdome
(416,693) is the second country with almost half of that in the USA. Similarly, there were
near to quarter a million international students in Australia and almost comparable number in France. In Turkey the number of international students was 54,387 which are very
few in comparison to the US or UK but higher than several other western nations. In fact,
Italy, Holland, Spain and Turkey have comparable number of students. Moreover, the total
number of international students in the top 10 emerging economies is less than the number
of students in USA (579,306 and 784,427 respectively). Furthermore, the number of international students in the top 10 countries of MENA region is 40% those studying in USA.
From the emerging economies, Russia has the biggest size of international students
(138,496) which is the sixth country in the world. China is the next emerging economy
attracting 96,409 international students while South Korea hosted 59,472 students in the
same year. The fourth destination is Malaysia where 56,203 students of different nationalities registered in 2013. The next nation is Turkey with 54,387 international students. While
Turkey is in the top 15 destinations of the world, it is fifth in the emerging economy list.
Similarly, Turkey is the third destination of international students in the Middle East
and Northern Africa region. Saudi Arabia with 62,143 students is the leader followed by
United Arab Emirates (59,227) where it is turning in to another destination in the Arab
world. Egypt (43,993), Jordan (27,931) and Lebanon (27,230) are the other major destinations next to Turkey. Besides, Yemen has more number of international students than Morocco, Qatar, Algeria and Iran. The overall shares of major destinations in three categories
are shown below in Table 1.
Table 1: International Students in the West, Emerging Economies, Middle East and Turkey
West vs. Turkey
Emerging Economies vs.
MENA vs. Turkey
Turkey
Country No. of IS
Country
No. of
Country
No. of IS
IS
1
USA
784,427
1 Russia
138,496 1
SaudiAra- 62,143
bia
2
UK
416,693
2 China
96,409 2
UAE
59,227
3
Australia 249,868
3 South Korea
59,472 3
Turkey
54,387
4
France
239,344
4 Malaysia
56,203 4
Egypt
43,993
5
6

Germany 196,619
Japan
150,617

5
6

Turkey
South Africa

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

54,387
42,180

5
6

Jordan
Lebanon

27,931
27,230

9

The Attractiveness of Turkish Government Scholarship Programs for International Students

7

Canada

135,187

8
9
10
11

Italy
Holland
Spain
Turkey
Total

77,732
68,943
56,358
54,387
2,430,175

7

Czech Republic
8 India
9 Poland
10 Hungary
11 Brazil
Total

40,139

7

Yemen

11,393

28,335
27,770
20,694
15,221
579,306

8
9
10
11

Morocco
Qatar
Algeria
Iran
Total

8,604
8,509
7,403
7,057
317,877

Remark: IS (International Students)
Source: Extracted from UNESCO database

On the contrary, the major origins of international students are emerging economies. Chinese students are the leading ones by far (694,400) and Indians are the second
(189,500). In addition, Korea is the third emerging market with 123,700 students going
overseas for studies. Rather, from the West, Germany has the biggest number of students
studying abroad (117,600) followed by France and USA, 62,400 and 58,100 students respectively. Furthermore, Saudi Arabia (62,500) and Iran (51,600) are the leading countries
in the Middle East and North Africa region to generate international students. In comparison to these, Turkey contributed 44,964 students to the international students market. This
amount is, in fact, lower than the leading nations but not too short from that of Iran which
is ranked as the 10th origin of international students.
Figure 2: Top 10 Origins of International Students

Source: Extracted from UNESCO database
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B. International Students in Turkey
For Turkish students going abroad, the core countries of destination are United States
(10,793), Germany (5,422), Bulgaria (4,778), United Kingdom (3,287), Austria (3,141),
Azerbaijan (2,854), France (1,809), Bosnia-Herzegovina (1,423) and Ukraine (1,004). In
contrary, the highest number of international students in Turkey are from Azerbaijan (6,989)
followed by Turkmenistan (5,887), Germany (1,608) and Greece (1,386). Even though it is
subject to further researchers, the major sources of international students coming to Turkey
are from neighbor countries or those with historical or cultural relations. Azerbaijan and
Turkmenistan are the best examples for this.
Figure 3: Major Origins of International Students in Turkey

Source: Extracted from UNESCO database

C. Attractiveness of Scholarship Schemes
International students’ decision regarding country of their studies is influenced by
many factors. One of these factors is the image of a country’s higher education and of its
programs. Countries with famous universities in the world attract more number of students
than the others. In addition to this, immigration policy of a nation affects the decision of
international students. Nations with favorable immigration policy become more attractive
for students than those with strict ones. The other factor is language; official language and
language of instruction can be a bridge or a barrier for international students. That is why;
as English-speaking destinations are the most attractive in absolute numbers, an increasing
number of non-English-speaking countries have started to offer courses in English in order
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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to overcome their linguistic disadvantage. The last but most important factor is the amount
of money invested or sponsored for both the stipend fund and tuition fees (OECD, 2013).
It is obvious that, considering other factors, students are more attracted by scholarships with higher stipend fund and extra benefits. Even though detail researchers done on
the degree of factors affecting the decision of international students are not accessible, finance-related issues seem obviously very critical at least for students of emerging and other
developing nations. In addition to the quality of education and many other factors, monthly
stipend fund is important.
At the outset, taking a few scholarship schemes from selected advanced nations, the
attractiveness of the Turkish Government Scholarship can be assessed. The Turkish Government Scholarship body (called as YTB) pays 283 USD for masters and 400 USD for
PhD students as monthly stipend fund. This means, the payment for PhD students is almost
18% of that the Swedish Institute, 23% of Australian government and 24% of the British
government offers for international students at the same level of study. DAAD (Germany)
pays almost three times higher than YTB and NFP-Nuffic (Netherlands) grants three and
half times of YTB for PhD students. Likewise, the Canadian Government Scholarship payment is tremendously higher than YTB but it does not cover other benefits. In fact, it is necessary to consider the number of students and their level of study, GDP/per capita income,
the living standards, the minimum wage levels of each nation and many other economic
and academic factors.
To compare it more, the YTB scholarship scheme also covers insurance, one return
ticket, tuition fee and dormitory service. Under the Turkish Government Scholarships, undergraduate, master and PhD students are all provided the same dormitory facilities which
is not common in other countries. In many of the developed nations’ scholarships, dormitory service is not provided especially for PhD students. Rather they provide establishment allowance (Australian government scholarship), family allowance (Commonwealth,
VLIR-UOS, and DAAD scholarships) and rent subsidy (DAAD Scholarship). A PhD student in big cities of Turkey may not be able to afford to get a rented house with the total
payment of 1,200 Turkish Lira (Equivalent to 400 USD).
To be more explicit, the stipend fund for master students in Turkey is very low in
comparison to the other schemes. In many of the Western-based scholarships, the payment
for master students is more than 1,000USD. The Swedish Institute Scholarship, Australian
Awards Scholarships and the Commonwealth Scholarships pay above 1,500 USD. Relatively, DAAD pays 850USD per month which is lower than the other developed nations.
In the contrary, in Turkey it is only 283 USD. It is also important to remark the continuous
fluctuations of currencies in emerging economies in the last few years. Since the payments
in Turkey are in local currency, the real income of the students is subject to the exchange
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rates in the market.
Similarly, most of the scholarship schemes included in this study provide extra academic grants. The Australian government scholarship, for instance, also covers research
fund and supplementary academic support for students to participant in academic events
worldwide. The Commonwealth scholarships have a thesis grant opportunity for the holders whereas the Erasmus Mundus and NFP-Nuffic cover laboratory costs and study material costs respectively. In the contrary, the YTB scholarship does not cover any research
related costs. Recently, YTB started a special program to fund research projects that may
competitively include PhD international students. However, this not part of the normal
scholarship scheme which can directly benefit all students. Rather it is a call for international researchers in general. The monthly stipend fund and extra benefits of some scholarships schemes of advanced nations is indicated below in Table 2.
Table 2: Benefits of Selected Scholarship Schemes of the West and Turkey
Organization

Country

Monthly Stipend Fund
in US Dollars
Masters
PhD

Extra Benefits

Swedish Institute
Australian Awards
Scholarship/Government

Sweden
Australia

1,800
1,770

2,200
1,770

Commonwealth Scholarships

UK

1,5701,925

1,5701,925

VLIR-UOS

Belgium

1,400

-

1,335

-

Insurance and tuition fee
Tuition fee, transport,
establishment allowance,
insurance, supplementary academic support,
and research fund
Tickets, tuition fee, thesis
grant, fieldwork grants
mid-term visit, and family allowance,
One time payments,
insurance, transport,
family allowance and
tuition fee
-

Industrial Postgraduate Canada
Scholarship/Government

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

13

The Attractiveness of Turkish Government Scholarship Programs for International Students

Erasmus Mundus

EU

1,150

1,6003,200

NFP-Nuffic

Holland

1,100

1,350

Vanier Canada/Gov.
Scholarship
DAAD

Canada
Germany

850

1,150

YTB

Turkey

283

400

3,165

Visa cost, transport,
participation cost and
laboratory cost
Insurance, study materials, and tuition fee
Insurance, transport,
rent subsidy, tuition fee
and family allowance
Transport, tuition fee,
dormitory and insurance

Source: Websites of each scholarship programs
Remark: All currencies are converted to dollar based on the rates on September 30, 2015

Apart from the developed world, the YTB scholarship can also be analyzed in contrast
to scholarships of other emerging economies. Excluding the special type of scholarship,
Brazilian Government Research Scholarships, YTB scholarship is almost structurally
similar with China Government Scholarships except for the stipend funds. They provide
similar extra benefits; tuition fee, accommodation and insurance coverage. However,
the monthly stipend fund for masters and PhD students in China is 480 and 550 USD
while it is 283 and 400USD respectively in Turkey. Besides, the dormitory facility is not
the same for all levels of students in China. In the other side, the Korean Government
Scholarship is relatively more attractive. The stipend fund for PhD students in Korea is
almost twice of the payment in Turkey. Additionally, it has research allowance, research
printing cost and special motivation fund. Besides, the Indian and Indonesian government scholarships cover thesis expense or research allowance and house allowances even
though the stipend funds are very low. In contrary, the Russian government scholarship
has low stipend fund and less extra benefits although the number of international students
is increasing in the country.
In the Middle East and Northern African countries, some of the most famous scholarship schemes for international students are the Islamic Development Bank Scholarships,
Saudi Arabia government scholarship, King Abdulaziz University scholarship and King
Fahd University scholarships. With missing data on these scholarships schemes, it is impossible to compare them with YTB scholarships. However, the Saudi Government Scholarship and King Fahd University scholarship has attractive extra benefits including project
funds for students.
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Table 3: Benefits of Selected Scholarship Schemes of Emerging Economies and Turkey
Organization

Country

Brazilian Government
Research Scholarships
KGSP-Korean Government Scholarship

Brazil

Chinese Government
Scholarships
Indian Government
Scholarship (ICCR)
KNB – Indonesian Government Scholarship

Russian Government
Scholarships
YTB

Korea

Monthly Stipend
Fund in US Dollars
Masters PhD
2,0003,500
770
770

China

480

550

India

170

185

Indonesia

160

-

Russia

50

50

Turkey

283

400

Extra Benefits

Annual grant, accommodation and tickets
Ticket, research allowance,
tuition fee, research printing
cost, insurance and special
fund for scholars proficient in
Korean language
Tuition fee, accommodation
and insurance
Thesis expense, insurance and
contingent grant/year
Research allowance, books
allowance, insurance, tuition
fee, settlement allowance and
ticket
All education related expenditure, house and medical care
Transport, tuition fee, dormitory and insurance

Source: Websites of each scholarship programs

II. Conclusions

Turkey, as emerging economy, is attracting and serving thousands of international students in recent years. In terms of number of international students, the country is one of
the top 15 destinations in the world. Moreover, it is one of the major destinations (5th) in its
region and in the emerging economy club.
In general, the attractiveness of the YTB scholarship is less than developed nations by far.
In addition to the low stipend fund, it does not include important extra benefits such as research
fund, family allowance or rent subsidy. PhD and master students in Turkey are treated equally
with undergraduate students in public dormitories. However, if we compare it with other emerging economies it is not too bad to attract students. The YTB scholarship is structurally similar
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with Chinese Government Scholarships but with less stipend funds in Turkey. Besides, the Korean and Brazilian Government scholarships have higher benefits for students while Indian,
Indonesian and Russian government scholarships provide less benefit than YTB Scholarships.
However, in order to study the attractiveness of YTB scholarship critically, in comparison to others, it needs to study various economic and academic topics. For example, the
minimum wage rate, GDP or per capita income of countries, living costs of major cities and
extra job opportunities can be studied in the economic side. Furthermore, in the academic
issues, duration of the study, language challenges, students’ department preferences, variation among the degree levels (Undergraduate to Post doc benefits), application procedures
and some basic issues can be included in a model and studied. Furthermore, distances
among the origins and destinations of the students and distribution of the students may be
important to study the attractive of a scholarship scheme.
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Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonunda
Yerli Öğrencilerin Fonksiyonları
Yrd. Doç. Dr. Adem YILDIRIM1

Özet
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde onların kişisel
yaşamlarını, toplumla ilişkilerini, eğitim hayatlarını yakından ilgilendiren unsurlardan biri
de yerli öğrencilerle olan ilişkiler ve bunun müspet-menfi yansımalarıdır.
Türkiye’ye eğitim için gelen öğrenciler eğitim hayatlarına başladıktan itibaren yerli
öğrencilerle iç içe bulunmaktadırlar. Yerli öğrencilerin uluslararası öğrencilere yaklaşımları, ilgileri, destekleri, rehberliği, ortak organizasyonları veya ilgisizliği, ötekileştirmesi,
eleştirmesi, dışlaması onların eğitim hayatında ve sonraki yaşamlarında ciddi etki bırakabilmektedir.
Uluslararası öğrencilerin entegrasyonunda yerli öğrencilerin olumlu desteklerini elde
etmek için öncelikle yerli öğrencilerin uluslararası öğrenciler hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaları gerekmektedir. Bunun sağlanması için Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına,
üniversite öğretim elemanlarına, uluslararası öğrencilerle ilgilenen resmî kurumlara birtakım sorumluluklar düşmektedir. Yapılacak birtakım ortak programlar, birliktelikler, organizasyonlar sayesinde yerli ve misafir öğrenciler arasındaki entegrasyon sağlıklı bir zemine
oturtulabilir ve sürdürülebilir.
Bunun yapılması durumunda uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim hayatları
daha kolay ve başarılı olacak, kendi ülkelerine döndükleri zaman Türkiye hakkındaki algıları ve çalışmaları çok daha olumlu ve kalıcı olacaktır. Diğer taraftan yerli öğrencilerin
uluslararası öğrenci algısı yapılan ortaklaşa çalışmalar sayesinde olması gerektiği zemine
oturacak, kültürlerarası ortaklaşa etkileşim ve işbirliği daha sağlıklı ve hızlı olacaktır.
Böylelikle hem uluslararası öğrenciler hem de yerli öğrenciler birbirlerinden karşılıklı is1 Kırıkkale Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi , Enderûn Uluslararası Öğrenci Derneği
Başkanı
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tifade etmiş olacaklardır.

Giriş
Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak amacıyla Türkiye’ye gelen, resmî statüde “Uluslararası Öğrenci” tanımı içine giren tüm bireylere misafir
öğrenci denilmektir.2 Hâlihazırda misafir öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri birçok şekilde
olabilmektedir. Bu kurumları şu şekilde başlıklandırabiliriz:
1.Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB)
2.Kendi imkânlarıyla gelen öğrenciler
3. İslâm Kalkınma Bankası (İDB)
4.Üniversiteler3
5.Milli Eğitim Bakanlığı
6.Devletler Arası Anlaşmalar
7.Türk Ulusal Ajansı
8.Comenius Okul Eğitimi Programı
9.Erasmus Programı
10.Leonardo Da Vinci Programı
11.Grundtvig programı (Yetişkin Eğitimi)
12.Türkiye Diyanet Vakfı
13.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü
13 Sivil Toplum Kuruluşları (STK) aracılığıyla gelen öğrenciler4
A. Uluslararası (Misafir) Öğrencilerin Entegrasyonunda Yerli Öğrencilerin Olumlu
Katkıları
a.Uluslararası ve Yerli Misafir Öğrenci Kavramı
Misafir öğrenci kavramı kendi içinde, “Uluslararası Misafir Öğrenci” ve “Yerli Misafir Öğrenci” olarak iki farklı şekilde ele alınabilir. Türkiye’ye yurt dışından eğitim amaçlı
2
s.3
3
4

Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, Mayıs 2013,
Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, s. 4.
Hacı Sarı, Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Türkiye, s. 49-55.
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gelen öğrenciler uluslararası öğrenci tanımı içerisinde bulunurken, yurt içinde bir ilden
diğer bir ile eğitim amaçlı giden öğrenciler için, özellikle de ilk seneleri içerisinde, yerli
misafir öğrenci tanımlaması yapılabilir.
Uluslararası öğrencilerin farklı bir iklime, kültüre, şehre ve anlayışa yapmış oldukları
yolculuk onları daha çok içe kapalı ve savunmada bir refleksle hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu da onların temel itibariyle bir eziklik, ötekileştirilmiş bir insan olarak meselelere bakmalarına vesile olmaktadır. Aynı durum ulusal misafir öğrenciler için de söz
konusudur. Türkiye’nin farklı illerinden gelmiş öğrenciler üzerinden meseleye baktığımızda yerli öğrenciler de aslında kısmen böyle bir psikoloji ile üniversiteye gelmektedirler.
Uluslararası öğrencilerle aynı şehirde yaşayan ama sadece ülke içinde mekân değişikliğine
hâiz olan yerli misafir öğrenciler, şehre ve ortama uyum konusunda uluslararası misafir
öğrencilere göre biraz daha rahat ve sağlıklı iletişim kuracak pozisyona sahip olmaktadırlar. Hem uluslararası misafir öğrenci hem de yerli misafir öğrenci ilk zamanlarda aslında
ne yapacağını çok fazla bilmemektedir. Belki de iyi niyetli ve samimi bir şekilde olaylara
bakabilecekken ortamın oluşturduğu psikoloji ile hareket ettiği görülmektedir.
Gerek uluslararası misafir öğrenci, gerekse yerli misafir öğrenci genelde öğrenimlerinin birinci yılında bulunduğu ortama ve eğitim hayatına adaptasyon sürecini devam ettirmektedirler. İlk bir yılı problemsiz geçiren misafir öğrenciler, sonraki yıllarda daha rahat
iletişim ve adaptasyon sağlamış olmaktadırlar.
Diğer taraftan yerli misafir öğrencilerin ilk senelerinde üniversite değiştirme talepleri
yoğunlukta olmaktadır. Ailevî sebepleri bir kenara bırakırsak, okul veya şehir değiştirme
talepleri çoğunlukla öğrencinin şehre, üniversiteye ve kaldığı ortama adapte olamamasından kaynaklanmaktadır. Öğrenci ailesine yakın bir üniversiteye gitmek isteyerek kendisine
daha korunaklı bir alan açmak istemektedir. Bulunduğu üniversitede ilk yılı atlatan öğrenci
genelde bu düşüncesinden vazgeçip kaldığı ortama alışarak adaptasyonunu sağlamış olmaktadır.

a.Karşılama:
Misafir öğrencinin öğrenim göreceği üniversiteye geliş aşamasında kalacağı şehrin havaalanında, otogarında veya tren garında kendisini birinin karşılaması yalnızlık duygusunun
izâlesi ve güven duygusunun oluşması açısından önem arz etmektedir.
Misafir öğrencilerin Türkiye’ye geliş süreçlerinde karşılaştıkları ilk zorluklardan biri, havaalanlarında yaşanılan sıkıntılar olabilmektedir. Genelde yurtdışından ilk kez gelen öğrenciyi
havaalanında karşılayacak birilerinin bulunmaması bir problem olarak gözükmektedir.
Bu problemin izâlesi için şu hususlar çözüm olabilir:
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Çözüm1: Her üniversite kendi öğrencisini bulunduğu ilde karşılamadan barınacağı
yere yerleştirmeye kadar, her türlü işlemleriyle profesyonel bir anlayışla çalışma ortamı
üretebilir. Elbette bu tür işlemlerin finansmanı için üniversiteler ilgili mevzuatlarla ve yeterli finansmanlarla desteklenmelidir.
Çözüm2: Misafir öğrenciyi karşılayacak gönüllü grup ayarlanabilir. Finansmanını ve
organizesini STK’ler yapabilir. İlgili bakanlıklar STK’lere bu tür faaliyetleri için fon ayırabilir. STK’ler misafir öğrencileri en az üç gün ağırlarlar ve öğrencilerin gerekli işlemlerini
takip ederler. Öğrencilerle profesyonel anlayışla ilgilenen STK’ler bu tür rehberlik işlemlerini tamamen gönüllülük esasına göre mesai mefhumu gözetmeksizin yapacakları için
öğrencilerin kısa süre içerisinde şehre ve ortama adaptasyonlarına büyük katkı sağlamaları
mümkün görünmektedir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, her STK’nin böyle bir rehberliği yapması mümkün değildir. Şüphesiz her STK’nin profesyonel çalışma alanları vardır.
Uluslararası öğrencilerle ilgilenmiş, bu konuda saha ve personel tecrübesi olan, öğrenci
psikolojisini bilen STK’lerin böyle bir rehberliği yapması elbette işin en doğrusu ve olması
gerekenidir.

b.Tercüme
Misafir öğrencilerin Türkiye’de eğitim hayatına başlamaları için ilgili birtakım belgeleri Türkçeye tercüme ettirmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki yeminli tercüman ve noter
ücreti öğrenciler için külfetli denecek miktarlara mâl olmaktadır. Diğer taraftan misafir
öğrencinin geldiği ülkedeki yeminli tercümanın ve noterin yaptığı tercüme ve onay işlemi
Türkiye’de resmî makamlarca kabul edilmemektedir.
Bu problemin çözümü için büyükelçilikten istifade edilebilir. Zira büyükelçiliklerde
tercüme ve onay işlemleri daha düşük ücretlere yaptırılabilmektedir.
Her üniversitenin kendi bünyesinde o üniversitede okuyan misafir öğrencilerden sorumlu bir birim ortaya konabilirse, misafir öğrencilerin okul kaydı ve diğer resmî işlemleri
bu birim sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. Öğrencinin tercüme işlemleri de
bu birim aracılığı ile sağlanabilir. Şöyle ki; öğrenci, tercüme ettirmek istediği belgeyi üniversiteye bağlı sözkonusu ofise elden teslim eder. Ofis ilgili belgeleri daha önce anlaşma
sağlanan yeminli tercümana online ortamda ulaştırır. Tercüme edilen belgeler aynı şekilde
online ortamda yine üniversitenin ilgili birimine gönderilir. Böylelikle öğrenci daha kısa
zamanda ve daha hesaplı bir ücrete tercüme işlemlerini bitirmiş olur.
Diğer taraftan tercüme, okul kaydı, sağlık sigortası, barınma vb. gibi konularla ilgili
yaklaşık ücretlendirme şablonu üniversitelerin uluslararası öğrencilerle ilgilenen ofislerince önceden ilan edilebilirse, misafir öğrenci daha ülkesinden ayrılmadan bu konuda tedbirini ve hazırlığını yapma imkânı sağlamış olacaktır.
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c.Okul Kayıt ve Resmiyet İşlerinde Yardımcı Olma
Türkiye’ye gelen misafir öğrenciler üniversiteye kayıt işlemleri sırasında birtakım
zorluklarla karşılaşabilmekteler. Hâlihazırda öğrencilerin kayıt esnasında yaşadıkları durumlar şu şekilde tasnif edilebilir:
1.Daha önce Türkiye’ye gelmiş olan misafir öğrenciler yeni gelen öğrencilere yardım
ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
2.Yerli öğrenciler misafir öğrencilere yardım etmek istiyorlar fakat yabancı dil bilmedikleri için yeterince yardımcı olamıyorlar.
3.İngilizce bilen Türk öğrenciler yeni gelen öğrencilerin kayıt işlemlerinde
yardımcı oluyorlar.
4.Bazen de misafir yerli öğrenciler tecrübeli uluslararası misafir öğrencilerden
yardım istiyorlar.
Okul kaydı ve diğer resmî işlemlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde bitirilmesi için her
bir üniversite bünyesinde, o üniversitede okuyacak uluslararası misafir öğrencilere teknik
hizmet ve rehberlik hizmeti verebilecek ofislerin oluşturulması için gerekli çalışmaların
başlatılması yerinde bir karar olacaktır.

d.Barınma:
Uluslararası öğrencinin barınma ihtiyacı, doğrusu başlı başına önemli bir konu durumundadır. Uluslararası misafir öğrencinin gerçekten barınma ihtiyacının olup olmadığını
veya hangi öğrencinin barınma konusunda öncelikli desteğe ihtiyacı olduğunu tespit etmek
ilk etapta kolay olmamaktadır. Genelde beyanı esas kabul etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Uluslararası misafir öğrencilerle ilgilenen STK’lerin ev, yurt, apart, misafirhane gibi çeşitli barınma imkânları mevcuttur. Bu noktada uluslararası misafir öğrencilerle profesyonel anlayışla ilgilenen STK’lerin konuyla ilgili kira ve genel ev giderleri gibi
harcamaları sübvanse edilmeli, aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumunda barınmak isteyen
yerli ve misafir öğrencilere yönelik devlet imkânları genişletilmelidir. Böylelikle misafir
öğrencilerin bulundukları ortama adapte olma süreçleri sağlıklı bir şekilde hızlandırılmış
olacaktır.
Barınma ile ilgili konunun diğer bir boyutu da şudur: Herhangi bir burs almaksızın
kendi hesabına gelen misafir öğrenciler öğrenim görecekleri şehirde ev kiralayacakları
zaman bu durum birtakım istismarlara da konu olabilmektedir. Mülk sahipleri herhangi
bir kefil olmaksızın, öğrencilere evlerini kiraya vermek istememekte veya kiraya vereceği
zaman da fiyatı yüksek tutabilmektedir. Aynı işlem o şehirde faaliyet gösteren bir STK
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aracılığıyla yapıldığı zaman hem kira fiyatları normal tutulmakta hem de ev sahipleri olası
olumsuzluk durumlarında kendilerini güvenceye almış olmaktadırlar.
Misafir öğrenciler barınma işlemleri neticeleninceye kadar birtakım zorluklarla karşılaşabilmektedir. Konuyla ilgili kendileriyle görüşülen öğrenciler şunları ifade etmektedirler:
“YTB’de ismi geç çıkan misafir öğrenciler KYK’ye kayıt işlemleri neticeleninceye kadar barınma konusunda sıkıntı çekiyorlar. Tanıdık arkadaşı olan
öğrenciler bir şekilde yardım alabiliyorlar. Tanıdığı olmayan öğrenciler sahipsiz kalabiliyor.”
“Sınıfımızda, bizim dışımızda birçok misafir öğrenci var. Yerli öğrenciler
misafir öğrencilere barınma ve rehberlik konularında ciddi yardımları oldu.
Hatta bize yardım eden yerli öğrencilerle bir sonraki yıl yurttan ayrılıp eve çıktık.”

e.Ders Notlarında ve Dersin Anlaşılmasında Rehberlik, Belletmenlik
Uluslararası misafir öğrencilerin Türkiye’deki ders başarılarını değerlendirmek için
onların geldikleri ülkelerdeki ortaöğretim başarı düzeylerini dikkate almak gerekmektedir.
Genelde uluslararası misafir öğrencilerin geldikleri ülkelerdeki ortaöğretim başarı düzeyleri ve yeterlilikleri ile Türkiye’deki ortaöğretim başarı ve yeterlilik düzeyi eşdeğer olmamaktadır. Bu durum uluslararası misafir öğrencilerin Türkiye’deki üniversite eğitimlerinde
yıl kaybına sebep olmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi noktasında, misafir öğrencilerin yerli öğrencilerle desteklenmesi, çalışma ortamları ve grupları oluşturulup sürecin
sağlıklı şekilde ilerletilmesi mümkündür.
Örneğin üniversiteler başarılı yerli öğrencileri ekonomik olarak desteklemek suretiyle
uluslararası misafir öğrencilere hafta sonları etüt programları oluşturabilirler. Böylelikle
bir taraftan yerli öğrenciler ekonomik olarak desteklenmiş olurlar, diğer taraftan uluslararası misafir öğrenciler derslerine ve Türkçeye daha çabuk adaptasyon sağlamış olurlar, bu
aynı zamanda ülkeler ve kültürler arası iletişim ve etkileşimin gelişmesine katkı sağlamış
olur. Elbette sivil toplum kuruluşlarına gerekli finansman desteği verildiği takdirde, onların misafir öğrenciler için etüt türü dersler düzenlemeleri mümkündür.
Misafir öğrenciler okullarında dersin anlaşılması konusunda karşılaştıkları zorlukları
şu yollarla aştıklarını ifade etmektedirler: “Anlaşılmayan dersin tekrarında öğretim üyesi
ilgi gösteriyor. Öğrencilere ders çıkışında ders tekrarı veya anlaşılmayan konuları tekrar
ediyor.”
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Bir öğrenci dersin anlaşılması konusunda şu yöntemi izlediklerini ifade ediyor: “Misafir öğrenciler ders esnasında sadece ders dinliyorlar. Dersin çıkışında ders notlarını yerli
öğrencilerden alarak açığı kapatıyorlar.” Bir başka öğrenci ders paylaşımının yapılmamasını farklı etkenlere bağlamaktadır. “Bazı öğrenciler ise bizimle ders notlarını paylaşmıyorlar. Oysaki biz dersleri takip edip dinliyoruz. Notları bizimle siyasî ve etnik ayrımcılık
yaptıkları için paylaşmıyorlar.”

f.Şehrin Tanınmasında, Alışverişte, Gezide Rehberlik
Hem uluslararası misafir öğrencilerin hem de yerli misafir öğrencilerin öğrenim gördükleri şehri tanıma, oranın tarihî, kültürel, sosyal mekânlarını tanıma ve buralardan istifade etme noktasında plânlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada bir tarafıyla
yerel yönetimler diğer tarafıyla da kültür bakanlığı gibi kurumlar birtakım inisiyatifler alabilmelidirler. Bu kurumlar el broşürleri, iletişim ve ulaşım araçları ile şehrin genel anlamda tanınması ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasına dair katkı sağlamalıdırlar. Örneğin
Turizm ve Kültür Bakanlığının turizm ofislerinin yanına o şehrin yerel yönetimi “Misafir
Öğrenci Ofisi” gibi isimle bir merkez kurmaları, özellikle öğrencilerin ilk zamanlarında
şehrin merkezî yerlerini çabucak tanıma noktasında bir çalışma yürütebilirler. Böylelikle
misafir öğrenciler için şehirde yol, yön ve merkez tanıma kısa zamanda bir sorun olmaktan çıkabilir. Söz konusu misafir öğrenci ofisinde yer alacak broşür ve yayınlar daha önce
zikredilen üniversitelerdeki misafir öğrenci ofislerinde de bulundurulmak suretiyle şehre
yönelik adaptasyon süreci hızlandırılabilir.
Hâlihazırda misafir öğrenciler öğrenim gördükleri şehri tanımada, alışverişte ve ortamı tanımada yerli öğrencilerin rehberliğine ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu konuda öğrenciler şunları ifade etmektedirler:
“KYK’deki oda arkadaşım şehri, hastaneyi, üniversiteyi, emniyeti gezdirerek bana rehberlik yaptı.”
Tabi ki her yerli öğrencinin aynı özverili tavrı gösterdiğini söylemek mümkün değildir.
Bazen misafir öğrenciler ihtiyaçlarını bir başkasının rehberliği olmaksızın görmek durumunda da kalabiliyorlar. Örneğin, bir öğrenci bu noktada şunları söylemektedir:
zYukarıdaki veya benzeri problemlerin olmaması için misafir öğrencilerin bulunduğu
şehre ve ortama alışma aşamalarında onlara, eğitim öğretim yılı başında Kredi Yurtlar Kurumu oryantasyon semineri verebilir.

g. Sosyal Çevre Oluşturma,
Uluslararası ve yerli misafir öğrencilerin sosyal çevre oluşturmaları konusunda özel-
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likle üniversiteler bünyesinde kurulan kulüp veya topluluklardan istifade edilebilir. Bu anlamda her üniversitede uluslararası öğrenci kulüpleri kurulabilir ve bu kulüpler diğer farklı
kulüplerle ortaklaşa programlar da icra edebilirler. Diğer bir sosyal çevre oluşturma platformu olarak yerel yönetimlerin, gençlik merkezlerinin, sivil toplum kuruluşlarının gençlik
yapılanmalarının fiziksel imkânlarından istifa edilerek misafir öğrencilerin sosyal çevreye
entegrasyonu sağlanabilir.
Misafir öğrenciler Türkiye’de eğitim hayatlarına başladıkları zaman çeşitli gruplarla
karşılaşabilmekte, onlardan yardım ve burs teklifi almaktadırlar.
Uluslararası öğrencilerin sahipsiz bırakılmaması, barınma, burs, eğitim, sağlık vb.
konularda kendileriyle yakından ilgilenen resmî kurum, vakıf, dernek gibi kuruluşların
bulunması önem arz etmektedir. Misafir öğrencilere yönelik Kredi Yurtlar Kurumunda
kontenjanların artırılması, öğrencilere menfaatsiz yardım eden sivil toplum kuruluşlarının
sayısının artırılması gerekmektedir. Örneğin, bu konuda bir misafir öğrenci şunları ifade
etmektedir: “Birtakım gruplar ‘Gelin bir çay içelim, yemek yiyelim, konuşalım tanışalım.’
şeklinde yaklaşarak veya barınma ücreti noktasında indirim yaparak bünyelerine almak
istiyorlar.” Bu noktada uluslararası misafir öğrencilerin KYK’de veya güvenilir STK’lerde
barınmaları önem arz etmektedir.

h.Türkçe Pratik Yapma
Uluslararası misafir öğrenciler Türkçeyi öğreninceye kadar, doğal olarak birtakım zorluklarla karşılaşabilmektedirler.
Türkiye’ye eğitim için gelen misafir öğrenciler Asya, Avrupa, Kafkaslar, Uzakdoğu,
Amerika Kıtası, Afrika Kıtası gibi yüzün üzerinde ülkeden gelmekte olup, doğal olarak
bölgesel farklılıkları, yerel özellikleri, kültürleri, alışkanlıkları gibi birçok unsuru beraberlerinde taşımaktadırlar.
Misafir öğrenciler genelde, “Uygun olmayan söz ve kavramları bilmediğimiz için
toplum içinde yanlış kelimeler kullanabiliyoruz. Bu durum bizi utandırıyor.” şeklinde bir
çekinceye sahip olmaktadırlar. Bu yaygın kanaatten öğrencileri uzak tutmak için kendilerini ifade etme konusunda onları yüreklendirmek, hata yapmanın mümkün olduğunu ifade
etmek gerekmektedir.
Türkçe pratik yapma konusunda uluslararası öğrencilere katkı sağlayacak ortamlardan
biri de öğrenci kulüpleri veya sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği birtakım etkinlik
programlarıdır. Yurtdışından gelen öğrenciler sosyal hayatta ne kadar aktif rol alırlarsa
Türkçe gelişim süreçleri o kadar hızlı olmaktadır. Özellikle uluslararası misafir öğrencinin,
bulunduğu ortamda kendisini ifade edebilecek bir sosyal grup içerisine girmesine yardımcı
olmak bu noktada önem arz etmektedir. Örneğin, bazı köy dernekleri vasıtasıyla uluslaraUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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rası misafir öğrencilerin köylere götürülerek oradaki yaşam koşullarını ve üretim biçimlerini yakından görmelerini temin etmek, hem öğrencilerin Türkçe pratiğine fayda sağlayacak
hem de üretim şekilleri konusunda fikir edinmelerine katkı sağlayacaktır. Böylece halkla
misafir öğrenciler arasında daha sıcak, daha yerli ve daha kalıcı bir iletişim kurmak mümkün olacak, bu aktivite onları sosyal hayatın içine çekebilecektir.
Türkçe pratik yapma konusunda uygulanabilecek birkaç yöntem şunlar olabilir:
1.Bir Ortamda Türkçe’den Başka Aynı Dili Konuşacak Öğrencilerin Sayısının Azaltılması: Aynı ülkeden gelmiş olan öğrencilerin aynı mekanda barınmamaları önemlidir. Bir
ortamda aynı ülkeden değil de farklı ülkeden öğrenciler bir arada kalıyorlarsa mecburen
ortak dil olarak Türkçeyi kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Tabi bu öğrencilerin aralarına daha fasih ve akıcı Türkçe konuşan, onlara hem fiziken hem de ruhen arkadaşlık yapabilecek yerli öğrencinin yerleştirilmesi Türkçe pratik konusunda önemli bir husus olarak
görülmelidir.
2.Mevcut Sosyal Etkinlikler İçerisine Misafir Öğrencilerin Programlı ve Devamlı Olarak Katılımlarını Sağlayacak Bir Sürecin Takip Edilmesi: Türkçe olarak sunum, konferans,
sohbet, fuar, söyleşi gibi etkinliklerin sürekli bir şekilde uluslararası misafir öğrencilerin
istifadesine sunulması önemli bir husus olarak görülebilir. Böylelikle uluslararası öğrenciler
tanımadıkları kişilerle bu programlar sayesinde tanışacak ve onlarla kuracağı sağlıklı iletişimle birlikte Türkçe pratiklerine katkı sağlayacaklardır. Haftalık veya aylık programlar,
iftar çadırı etkinlikleri, ramazan programları, yıllık öğrenci buluşmaları, yaz dönemi köy
ziyaretleri, yaz-kış kampları, kermes vb. etkinlikler bu tür faaliyetler arasında sayılabilir.
II. Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonunda Yerli Öğrencilerin Olumsuz Katkıları

a.Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan İncitici Sorular
Yerli öğrencilerden uluslararası misafir öğrencileri incitici birtakım soruları duymak
mümkündür. Bu tür sorular bazen bilgi eksikliği sebebiyle bazen de eğlence unsuru oluşturmak amacıyla ortaya çıkabilmektedir. Tanzanyalı öğrenciye, “Sizin orada Tazmanya canavarı var mı?”, “Ürdün’de en hızlı araç deve mi?”, Afrikalı öğrenciye, “Renginiz güneş
yüzünden mi siyah, güneşte çok mu kaldınız, yoksa çok mu kahve içtiniz de böyle oldunuz?”, “Afrika’da deniz ve ağaç var mı?”, “Suriye’nin ana dili nedir?”, “Araplar siyah
olmaz mı, siz beyaz Arap mısınız?” gibi sorular misafir öğrencileri kırıcı sorular arasında
sayılabilir.
Öğrenciler arasındaki bu türden bilgi eksikliklerini gidermek ve aradaki iletişimi
güçlendirmek için yukarıda geçtiği üzere daha çok ortak programa ihtiyaç duyulduğu
anlaşılmaktadır.
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b.Bilinçli Yapılan Irkçılık
Misafir öğrencilere karşı, bulundukları ortamda bazen bilinçli ırkçılık yapılabilmektedir. Genelde misafir öğrencilere karşı yapılan bilinçli ırkçılığın temelinde yabancı öğrencinin Türkiye’de eğitim almasıyla birlikte bir Türk öğrencinin hakkının yendiği düşüncesi
yer almaktadır. Örneğin, “Senin ülkende üniversite yok mu, niye geldin?”, “Üniversiteyi
bitirince Türkiye’de mi kalacaksın, yoksa kendi ülkene mi gideceksin?” şeklinde Araplara
yönelik ırkçılık yapılabilmektedir. Suriyeli öğrenciye “Neden Türkmen olduğunu daha
önce söylemedin?” denilmesi, veya Suriyeli öğrencinin, “Annemin Arap, babamın Türkmen olduğunu belirtmek zorunda kalıyorum” demek zorunda kalması, misafir öğrencilere
yönelik yapılan ırkçılığa işaret etmektedir.

c.Kıskançlık ve Üstünlük Kurma
Uluslararası misafir öğrencilere yönelik kıskançlık ve üstünlük kurma şeklinde bir
yaklaşım da bazen söz konusu olabilmektedir. “Kendi ülkemin imkânlarını neden ben değil
de, yabancılar kullanıyor?” şeklindeki bir yaklaşımla misafir öğrencilere yapılan yatırımların kıskanılması söz konusu olabilmektedir.
Burs alan öğrencilere, “Siz, benim babamın verdiği vergiyle burs alıyorsunuz.” diyerek aşağılanması veya üniversiteye girişte yapılan sınav uygulaması eleştirilerek: “Siz
neden sınavsız giriyorsunuz?” şeklindeki söylemler sıklıkla karşılaşılan eleştirilerdendir.
Yerli öğrenciler kendi ülkelerinde okuma ve eğitim sistemini iyi bilme imkânını kullanarak üstünlük kurmak isteyebilmektedirler. Bu durumu şu açıklamalar göstermektedir:
“Türkiye’deki arkadaşlar ülkelerinin eğitim sistemlerini çok iyi bildiklerinden daha rahat
ve iyi hareket etmekteler fakat bunu bizlerle paylaşmamaktadırlar. Örneğin; önceki yıllarda çıkmış sorularla çalışmaktadırlar, hocalarını iyi tanımaktalar ve onların nasıl davranacağını, sınavda ne tür sorular soracağını vb. durumları iyi bilmekteler, ya da bir önceki sınıftaki arkadaşlarından bu konularda yardım ve destek almaktadırlar. Fakat bizlerle çoğu
zaman paylaşmamaktadırlar.” (Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, s. 32-33)

d.İslâm Düşmanlığı
Uluslararası misafir öğrencilerden Afrikalı, Ortadoğulu Arap Müslüman öğrencilere
yönelik kasıtlı negatif ayrımcılık uygulanabilmektedir. Özellikle bazı üniversite hocaları
bu tür davranışlar sergileyebilmektedirler. Örneğin, kapalı kızlara karşı kıyafet üzerinden
İslâmî değerlere yönelik bu tür bir olumsuz yaklaşım olabilmektedir.
Bazı üniversitelerde misafir öğrencilere mobing uygulanabilmektedir. İngiltere’de
“Bara gitmeden İngilizce öğrenemezsiniz” şeklindeki söylem gibi, “Türkçeyi, karşı
cinsten Türk arkadaş edinmeden öğrenemezsiniz” şeklindeki bir yaklaşımla misafir öğUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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renci üzerinde dolaylı bir baskı kurulabilmektedir veya gündemdeki siyasî sıkıntılar ve
savaş şartları dikkate alınmayarak, “Neden ülkenizde savaşmadınız? Biz olsak taşla bile
savaşırdık.” şeklindeki bir söylemle misafir öğrenciler yerli öğrenciler tarafından tacize
uğrayabilmektedirler.

e.Dışlama
Uluslararası misafir öğrenciler kılık kıyafet, yemek yeme alışkanlıkları sebebiyle eleştirilip dışlanabilmektedirler. Öğrencilerin sahip oldukları genel alışkanlıkları ve kültürel
değerleri aşağılanabilmektedir. Misafir öğrencileri dışlama tavrı özellikle tıp ve mühendislik alanındaki grup çalışmalarında, misafir öğrenciyi grup dışında bırakma şeklinde görülebilmektedir.
Örneğin “Türkçe’ye hakim olmadığımız için laboratuvarda bizi dışladılar. Biz de misafir öğrenciler olarak kendi aramızda bir grup kurduk.” şeklindeki bir ifade veya, “Üniversitede ders işlerken benim misafir öğrenci olduğumu duyan öğretim üyesinin huzuru
kaçtı, yüzünü ekşitti. Bu tür durumlar bizi olumsuz etkilemektedir.” şeklindeki ifade misafir
öğrencilere yönelik yapılan dışlama çeşitleri olarak görülebilir. Aşağıdaki iki örnekte de
aynı yaklaşımı görmek mümkündür:
“Yerli öğrenci arkadaşlar bizlerle ders çalışmaktan çekiniyorlar. Sebebini anlayabilmiş değiliz. Bazı dersler proje çalışmalarıyla geçer. Gruplar halinde proje çalışması yapılır.
Fakat çoğu yerli arkadaşlar bizlerle grup kurmak istemez ve hatta gruplarına bizleri kabul
etmezler.” (Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, s. 32.)
“Okulda dersler arasında, başka bir yerde, meselâ yurtta yolda arkadaşlarla birlikte
iken biz misafir öğrenciler, özelde ise Afrikalı öğrenciler olarak bir şeyler ikram ettiğimizde
çoğu zaman bizden bir şey almak istemiyorlar, bizlere katılmıyor ve davetimize icabet etmiyorlar. Hatta evde ikamet eden öğrenciler olarak evlerimize davet ettiğimizde de kimse
gelip bizi ziyaret etmiyor.” (Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, s. 32.)
Yabancılaştırma
Uluslararası misafir öğrencilerle ilgili birçok alanda yabancılaştırma mümkün olabilmektedir. Görüntü, giyim tarzı, dil, din, bölge, kültür ve sahip olduğu reflekslerde yabancılaştırmayı bunlar arasında sayabiliriz. Diğer taraftan öğrencinin gelmiş olduğu ülkedeki
siyasal ve konjektürel pozisyonu bile bu yabancılaştırmada bir etken haline dönüşebilmektedir. Örneğin, şu an Suriye’den gelen bir öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerde Suriye’nin mevcut pozisyonu ve siyasal süreci içerisinde yabancılaştırılabilmektedir.
Uluslararası öğrencileri Türkiye’de yabancılaştırmamak için öncelikle onlara karşı
kullanılacak dilin yani uslûbun iyi seçilmesi gerekmektedir. Bu anlamda uluslarara-
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sı öğrencilere karşı “yabancı öğrenci” kavramını değil, “misafir öğrenci” tanımlamasını
kullanmanın çok isabetli ve uygun bir tanım olduğunu ifade etmek ve bunun yaygınlaşmasını
sağlamak gerekmektedir. Böylelikle uluslararası öğrenciyi yabancılaştırma değil onları
bulundukları şehir içerisinde sürecin bir parçası oldukları gösterilmiş olur. Buna bağlı olarak yerli öğrenci ile uluslararası misafir öğrenci arasında yapılacak ortak organize programlar söz konusu yabancılaştırmayı önlemek için önemli bir enstrüman olarak görülebilir.
Uluslararası misafir öğrenciler din konusunda birtakım yabancılaştırmalar da yaşayabilmektedir. Fakat buradaki yabancılaştırma biraz da tersine olabilmektedir. Özellikle İslâm ülkelerinden gelen misafir öğrenciler, geldikleri ortamla bulundukları ortamı
kıyasladıklarında sahip oldukları dinî algı ve anlayışlarına zaman içinde yabancılaşabilmektedirler. Bu konu aslında İslâm dininin diğer dinlere olan bakışı ile ilgili bir yabancılaştırma değil, seküler anlayışın Müslüman misafir öğrenciler üzerinki tesiri ile ilgili bir durum
olarak görülmektedir. Örneğin, geldiği ülkede vakit namazlarının cemaatle kılındığına aşina olan bir öğrenci Türkiye’de katıldığı uzun süreli bir eğitim programında namaz kılacak
bir mekân göremediğinde kendi adına dinî bir yabancılaştırma duygusu hissetmesi kaçınılmaz olacaktır.

I. Sonuç:
Aşırı ilgi, beraberinde faydadan çok zarar getirecektir. Uluslararası misafir öğrenciyi
himaye ederken diğer yerli öğrencileri göz ardı etmek diğer öğrencilerin ciddi tepkisine ve
tavır almalarına sebep olacaktır veya misafir öğrenciye yapılacak aşırı ilgi sebebiyle yerli
öğrenciler misafir öğrencilerle ilgilenme ihtiyacı da hissetmeyebilirler. Onlara karşı ilgiyi
ortaya koyarken bu ilgiyi belirgin bir şekilde yapmamak ve dengeleri sağlıklı bir şekilde
korumak gerekmektedir. Uzmanların uluslararası misafir öğrencilerle ilgili süreci yakından
takip etmeleri ve sosyolojik olarak dengelerin bozulma ihtimali belirdiğinde sürece müdahil olmaları gerekmektedir.
Ülkemizde şuan için seksen beş binin üzerinde uluslararası misafir öğrencinin varlığından bahsedilmektedir. Bu öğrencilere yönelik bakışın sadece üniversite özeline indirgenmesi doğru bir bakış açısı olmayacaktır. Bunların içerisinde uluslararası orta öğretim
öğrencileri de bulunmaktadır. Bu öğrenciler daha küçük yaşta Türkiye’ye gelmekte ve aile
şefkatine daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla uluslararası misafir öğrenci deyince
bu kitleyi de göz önünde bulundurmak önem arz etmektedir. Bu anlamda toplumda kitle
iletişim araçları, sivil toplum kuruluşları ve kamu süreciyle birlikte topyekün bir misafir
öğrenci bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle üniversiteye gelen yerli
öğrencilerin üniversitede karşılaştığı ilk uluslararası misafir öğrenciye vereceği tepki ve
yaklaşımla ilgili az çok bir birikime sahip olması gerekmektedir. Bu bir yönüyle sosyolojik
bir yönüyle de fizikî bir hazırlık olarak bir program dahilinde önceden oluşturulması gereken bir husus olarak görülmelidir.
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Uluslararası misafir öğrenci politikasının üç ayağının olması gerekmektedir.
1.Uluslararası üniversite öğrencilerine yönelik politika
2.Uluslararası orta öğretim öğrenci politikası
3.Toplumun uluslararası misafir öğrencilere yönelik bilinçlendirilme politikası

Teklif:
Her üniversite bünyesinde Uluslararası Öğrenci Ofisi olabilir. Yurtdışından gelen misafir öğrenci sadece pasaportu ile ilgili ofise başvurduğunda bu ofis, öğrencinin ikamet, sağlık
sigortası, banka hesabı gibi resmî işlemlerinin tamamını o mekânda sonuçlandırabilmelidir.
Bu yapı oluştuğu takdirde uluslararası öğrenci kendisini çok daha güvende ve rahat hissedecektir. Zira uluslararası misafir öğrenci genel sağlık güvencesi alması için bile birçok
kurumdan ayrı ayrı işlem yaptırması gerekmektedir. Dil bilmeyen, ortamı tanımayan, kurumların işleyiş şeklinden haberdar olmayan misafir öğrenci için tüm bu işlemler bir yılgınlık, güvensizlik ve yetersizlik duygusu oluşturmaktadır. Yani öğrenci bu ülkede yabancı,
yalnız ve zor bir hayatın kendisini beklediği hissine kapılmaktadır. Öğrenci birinci sınıfa
devam ettiği için, sınıfındaki yerli misafir öğrencilerin de benzeri zorlukları yaşadığı düşünüldüğünde, bu noktada misafir öğrencilere mihmandarlık yapacak üst sınıflardaki öğrenci
grupları ile sağlıklı bir iletişim içerisine girmek ve kısa zamanda adaptasyonlarını sağlayacak bir konuma ulaşmak gerekmektedir.
Genelde uluslararası misafir öğrencide yalnızlık ve güvensizlik duygusu oluşturan üç
unsur mevcuttur. Bunlar; dil problemi, algı sorunu ve ortam sorunudur. Misafir öğrencide
güven duygusunun oluşması için özetle:
1.Tüm üniversitelerde misafir öğrenciler ile etkin ve yetkin bir şekilde ilgilenecek
resmî bir birimin oluşturulması gerekir.
2.Şehirlerimizde misafir öğrencilerle ilgilenen STK’lerin oluşturulması ve güçlendirilmesi gerekir.
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Medeniyetlerin Etkileşiminde Uluslararası
Öğrencilerin Rolü
Ali Arıkmert1

Özet
Dünya tarihi incelendiğinde medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimi en temelde iki
şekildedir: Birincisi ticaret yoluyla, bir diğeri de savaşlar vesilesiyle olmuştur. Bunların
yanında üçüncü bir yol olarak bu etkileşime, uluslararası öğrenci hareketliliği de eklenmektedir. Son yüzyıllarda özellikle teknoloji ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda etkileşim ile birlikte hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu etkileşim sonucu
uluslararası eğitim-öğretim talebi de artmaktadır. Küreselleşen dünyada, ülkeler arası eğitim sahasındaki öğrenci oranında ciddi artışlar görülmektedir.
Tarih boyunca medeniyetimizin yetiştirdiği âlimler, kanaat önderleri ilim için hicret etmiş, bilginin peşinde seyahate çıkmış kişilerdir. Uzun menzilli ilim yolculukları neticesinde
bir eğitim kurumunda öğrendikleri bilginin yanında farklı coğrafyalarda gördükleri yeni
hayat tarzları, kazandıkları zengin tecrübe birikimi, edindikleri farklı birikimler onları engin ufuk sahibi, donanımlı kişiler kılmıştır. Son yüzyıllarda imparatorlukların dağılıp yerine
ulus devletlerinin kurulmasıyla eğitim için coğrafya değişikliği bir takım zorluklara maruz
bırakılmıştır. Ancak son yıllarda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim ve
burs programları alanında birtakım fırsatlar sunmalarıyla uluslararası öğrenci hareketliliği
hızla artmaya başlamıştır. Her bir uluslararası öğrenci, eğitim için gittiği ülkeden edindiği
bilgi birikimi ve kazandığı tecrübe sayesinde kendi ülkesiyle eğitim gördüğü ülke arasında etkileşimin yaşandığı köprü misyonu görmektedir. Bu anlamda eğitimin ve uluslararası öğrenci
hareketliliğinin medeniyetlerin etkileşiminde önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.
Birleşmiş Milletler verilerine göre günümüz dünyasında beş milyonun üzerinde insan
eğitim için başka bir ülkede uluslararası öğrenci olarak bulunuyor. Her geçen gün bu sayının
artmaya devam ettiği görülüyor. Son yıllarda ülkemizin uluslararası arenada tanınırlığının
artması ve sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler neticesinde Türkiye’deki
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Doktora Öğrencisi, Bâb-ı Âlem
Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, edebiveri@gmail.com
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uluslararası öğrencilerin sayılarının da her yıl katlanarak arttığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde hızlanan uluslararası öğrenci hareketliliği, medeniyetlerin etkileşimi çerçevesinde
iyi analiz edildiğinde büyük bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır.

Giriş
İnsanoğlu, toplu halde yaşam sürmeye uyumlu halde adaptif eğilimler göstermektedir
ve insanların sosyal olarak bir araya gelmeleri zorunluluktur. (Bedevi, 2010, s.162). İçinde
bulunduğu çevre; toplum ile iletişim kurmak, coğrafi koşullara uyum sağlamak insan için
vazgeçilmez olup hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla konusu ne olursa olsun insanların
dünya şartlarına elverişli bir yaşam sürmesi için düşünce alışverişinde bulunmaları, iletişim
yoluyla etkileşim halinde olmaları gerekmektedir. Bunun yanında insanlar doğup büyüdükleri coğrafyalarda, içinde yaşadıkları sosyal ortamlarda hayat sürdükleri iklim koşullarına
uyum sağlayarak yaşam sürüyorlar. Sibirya’da eksi 30 derece soğuğa uyum sağlayan insanoğlu, Afrika’nın 45-50 derece sıcaklığında da yaşayabiliyor. Doğmuş olduğu ülkenin
sosyal ve ekonomik koşullarında büyümüş bir insan o şartlarla uyum içerisinde büyüdüğünden kritik durumun eşiğine gelmeden(savaşlar, salgınlar, radikal iklim değişiklikleri
gibi) değişim için herhangi bir arayışa yönelmemektedir. Bu bağlamda uluslararası öğrencilerin medeniyetlerin etkileşimindeki oynadıkları rolü tarihsel süreçte ve günümüz pratiğinde, temel olarak literatür taraması baz alınarak konu başlıkları analiz edilmiştir. Taranan
kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında görülecektir ki uluslararası öğrenciler Türkiye dış
politikası ve kamu diplomasisi açısından güçlü perspektifler sunmaktadır.
Tarih boyunca insan toplulukları farklı şekillerde birbirlerinden etkilenmişlerdir.
Öncelikle uzun ticaret yolculukları neticesinde, tüccarlar aracılığıyla diğeri ise yaşanan
savaşlar neticesinde olmuştur. Bu bağlamda İslâm’ın yayılma dönemlerinin ilk safhası olarak değerlendirilebilecek VIII ilâ XII. yüzyıllar arası dönemde, Uzak Doğu ile yapılan
ticaret Arap ve Fars asıllı Müslüman tüccarların hâkimiyetindeydi. XII ve XV. yüzyıllar
arasında ticaret hacminin gelişmesi kadar, tüccarlara gezgin sûfîler ve ilim adamları eşlik
etmeye başlamıştır. Bu dönemde ticaretin yanı sıra, kültürel ilişkilerde de bir gelişme yaşandı. (Özay, 2006, s.195) Medeniyetler, ülkeler ve toplumlar arasında yaşanan savaşların
da karşılıklı etkileşime zemin hazırladığı tüm kaynaklar tarafından kabul edilmektedir. Bir
diğer etkileşim yolu ise bizim bu çalışmamıza konu olan, uluslararası eğitim ve uluslararası
öğrenciliktir.
İlk medeniyetlerin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal ve kültürel bir müessese olarak
eğitim kurumlarına ihtiyaç duyuldu. Farklı ortamlarda üretilen bilginin aktarımı için günümüzde genel anlamda ‘’okul’’ olarak adlandırılan eğitim kurumları ortaya çıktı. Tarihte
bilinen en eski eğitim kurumları, Sümerlerin ‘mabet okulları’ olarak kabul edilir. Tarihin
ilk dönemlerinden itibaren insanlar bilgi ve beceri kazanmak amacıyla yolculuklara çıkmıştır. Bu noktada Sümer okullarına da farklı coğrafyalardan eğitim için öğrenci geldiği
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tahmin edilmektedir. Daha sonra Antik Yunan medeniyetinin merkezi olan Atina’da kurumsal anlamda eğitim çalışmalarının yürütüldüğü Akademia’da farklı ülkelerden öğrencilerin de eğitim gördüğü tarih kaynaklarında geçmektedir. (Yalçın, 2015, s.1) İçerisinde
bulunduğumuz asra kadar toplumlar arası etkileşim yollu olarak eğitim, etkinliğini korumuştur. Günümüz dünyasında yaşanan uluslararası öğrenci hareketliliği bu etkileşim yollarından birini teşkil etmektedir. Gelişen teknoloji ve ulaşım imkanları neticesinde insanlar
eğitim ve öğrenim için daha fazla yolculuk yapma imkanı bulmaktadır.
Eğitim için yaşadığı topraklardan farklı coğrafyalara giden insanlar ilk önce gittiği
ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına uyum sağlama konusunda sıkıntı çekiyor.
Belli bir eğitim neticesinde bunu bir şekilde aşıyor. İşte bu bireyler asıl sorunları, doğup
büyüdüğü topraklara dönünce yaşıyor. Dönüşte kendi topraklarındaki sosyal, ekonomik ve
kültürel ortamına uyum sağlayamıyor. İşte bu noktada, farklı coğrafyalarda eğitim görmüş
bu bireyler bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kendi kültür ve medeniyet değerlerine, yaşam
biçimlerine müdahale ettikleri gibi, bulundukları ortamın medeniyetine renk katmaktadırlar. Bu yolla bilgi ve tecrübe birikimi yaygınlaşmış, karşılıklı kazanımlar sağlanmış oluyor.
Eğitim için seyahat eden birey; hem kendisini hem ilim için hicret ettiği toplumu hem de
eğitim sonrası döndüğü kendi coğrafyasını ve insanını etkilemiş oluyor. Görüleceği üzere
etkileşim çok yönlü ve çok boyutlu oluyor.

Eğitim ve Medeniyet
Eğitim üzerine birçok tanım yapılmaktadır. Bütün tanımların buluştuğu ortak nokta,
davranış değişikliği süreci, olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, insanlarda bilinçli olarak
meydana getirilen tavır, tutum ve davranış değişikliği veya yeni davranış, tutum ve tavır
kazandırma süreci olarak tanımlanır. Eğitim kurumu denilince genellikle öğretim yapılan
mekanlar akla gelmektedir. Oysa eğitim, insanda hayatın her alanına etki eden kapsamlı bir
süreçtir. Dinin bütün kurallarıyla kişilerin veya toplumların hayatındaki değişim sürecinin
yaşandığı mekanlar eğitim kurumu olarak görülür. (Gözütok, 2014, s.78) Bu noktada din,
kabuller ve redler bütünü olarak bir hayat tarzını oluşturmaktadır. Bu hayat tarzının oluşturduğu süreç, yani bu kabuller ve retler bütünü ‘gelenek’ olarak isimlendirilmektedir. Geleneğin kurumsallaşmış haline medeniyet diyoruz. Medeniyetler arasındaki temel ayrışma
bu noktada dini referansa dayanmaktadır. Huntington’a göre bugün, birbiriyle uzlaşmaz
medeniyet kompleksleri olarak Batı Hıristiyan, Doğu Hıristiyan, İslâm, Konfüçyüs, Budist
dinlerinin temsil ettiği medeniyetler vardır ve bunlar uzlaşmaz biçimde birbirine karşıdır;
millî kültürler yerine din, medeniyetleri belirleyen temel toplumsal gerçektir; milletler bu
medeniyetler çerçevesinde birliğe gitmekte ve evrensel rekabet ve çatışma bu medeniyet
toplulukları arasında gelişmektedir (İnalcık, 2006, s.6)
Medeniyetlerin teşekkülünde ve devamlılığının sağlanmasında eğitimin önemli bir
rolü bulunmaktadır. Jared Diamond’un “Tüfek Mikrop ve Çelik” kitabında iddia ettiği gibi,
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medeniyetlerin gelişiminde ‘coğrafyanın rolü’ tezi, tek başına yeterli değildir. Bir medeniyetin ilerleyip gelişmesi için illa ki coğrafi şartların müsait olması gerekiyor. Ancak coğrafi şartlar tek başına bir medeniyet inşası için yeterli değildir. Bu noktada ünlü fotoğraf
sanatçısı Ara Güler’in 1950’lerde bir baraj inşaatının temel atma töreni için gittiği Ege’den
dönüş yolunda kaybolması üzerine, yolunun düştüğü köyde keşfettiği Aphrodisias kalıntılarında çektiği fotoğraflar çok çarpıcı bir örnektir. (milliyet/fotogaleri) Bir zamanlar Lidyalıların başkenti olan Aphrodisias mimari kalıntıları üzerinde bugünün insanlarının oldukça
iptidai ve o medeniyetten uzakta bir yaşam tarzı sürdükleri görülmektedir. Bu görüntü bize
medeniyetlerin teşekkülü ve devamlılığı için eğitimin ne kadar önemli olduğu gerçeğini
hatırlatır. Gerekli eğitim birtakım nedenlerden dolayı nesilden nesle aktarılamadığı için bu
muhteşem mimari yapıların üzerinde yüz yıllar sonra yaşayan nesiller, bu mimari eserleri
ortaya koyanlara göre, daha pespaye bir hayat sürdükleri görülmektedir.

İslam Medeniyetinde Eğitim
İslam dini eğitime çok önem vermiştir. İslam, ilmi belli bir kesimin veya belli bir
toplumun malı olarak değil tüm insanlığın ortak birikimi, vazgeçilmez bir değeri olarak
görmüştür. Hz. Peygambere isnat edilen şu hadisler bu konudaki önemli örneklerin
başında gelmektedir: «İlim tahsili her Müslüman için bir görevdir.», «Beşikten mezara
kadar ilmi arayınız.», «Her kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu
kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları
için onun üzerine kanat gererler.» (Nevevi, 2010, s. 539) Bu konuda İslam alimleri,
Kur’an-ı Kerim’den birçok ayetin ilim tahsilini teşvik ettiğini ifade etmektedirler. İslam
Medeniyetinin teşekkülünde Mekke ve Medine en temel örnekliği sunmaktadır. Mekke
döneminde Hz. Peygamber yeni bir medeniyetin teşekkülü için gerekli olan insanın
inşası için mücadele etmiştir. Bunu gerçekleştirmek için nebevi eğitim modeliyle, sürekli
nasihat ve telkinlerle bunu gerçekleştirmiştir. Medine dönemiyle birlikte bu medeniyetin
kurumları da somut olarak ortaya çıkmıştır. Bu kurumlardan birisi de eğitim için teşekkül
ettirilen Suffa’dır. İslam medeniyetinde camiler bir ibadet mekanı olduğu gibi birer eğitim
kurumu olma özelliğini de taşımaktadır. Bu eğitim kurumunun ilk hocası da hiç şüphesiz
Hz. Peygamberdir. Medine döneminde ilk mescidin inşa edilmesinden günümüze kadar
camiler eğitim kurumu olma özelliklerini muhafaza etmiştir. (Gözütok, 2014, s.141)
Tam bir eğitim kurumu olarak medreseler, Selçuklu Veziri Nizamü’l Mülk tarafından
ilk kez Bağdat’ta kuruldu. Endülüslü ünlü Seyyah İbn Cübeyr, Abbasi başkenti Bağdat’ı
ziyaret ettiğinde, burada 30 medrese saymıştır. Medreseler genellikle belli vakıfların gelirleriyle kurumsal ve idari giderlerini karşılamıştır. Zaman içerisinde kurum olarak medrese sisteminin İslam ülkelerine yayıldığı görülmektedir. Şam’da Emir Nureddin tarafından
tesis edilmiş olan Büyük Nuriye Medresesi, Hanefi Fıkhında eğitim veriyordu. Selahaddin tarafından Kahire’de eğitim veren medreseler kuruldu. Buna benzer daha birçok yerde
medreselerin kurulduğu görülüyor. Medreselerin birçoğunda öğrencilerin barınması için
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tam teşekküllü yurt hizmeti de verilmekteydi. (Bouamrane, 1981, s. 283) Bu yüzden, bu
kurumlara İslam ülkelerinin dört bir yanından öğrencilerin eğitim için geldiği görülmektedir. Günümüzdeki uluslararası öğrenci hareketliliğinin temellerini bu kurumlarda görmemiz mümkündür.
Dönemin İslam beldelerinin birçoğunda araştırma merkezlerinin bulunduğu biliniyordu. Bunların en eskisi Bağdat’ta Halife Me’mun tarafından kurdurulan Beytü’I Hikme’dir.
Bir araştırma merkezi ve tercüme kurumu şeklinde faaliyet gösteren Beytü’l Hikme, dönemin önemli sayıda bilgin ve seçkin araştırmacılarını bir araya toplamıştı. Bu araştırma
ve tercüme heyetleri bilhassa Yunanca, Süryanice, Farsça, Hintçe kaynak eserler üzerinde
çalışıyor ve onları Arapçaya çeviriyorlardı. Buna benzer bir kurumun Kahire’de de tesis
olunduğu kaynaklarda geçmektedir. (Bouamrane, 1981, s. 283) Bu kurumlarda yapılan tercüme faaliyetleriyle İslam düşüncesi yeni boyutlar kazanmış, İslam medeniyeti düşünce
sahasında diğer medeniyetlerle yüzleşme imkanı yakalamıştır.
İslam medeniyetinde ilim uğruna yapılan yolculukların çok erken tarihlerde başladığını
görmekteyiz. Henüz Hz. Peygamber hayattayken uzak diyarlardan iman arayışı ve inanma
ihtiyacı içerisinde insanların Mekke ve Medine’ye gittiklerini görüyoruz. (Ebu Gudde,
2014, s. 27) Hz. Peygamberin vefatından sonra hadis alimlerinin Efendimizin sözlerinin
sahihliğini teyit etmek, hadisi duyan sahabeden bizzat işitmek için bir aylık yolculuklar
yaptıklarını biliyoruz. (Ebu Gudde, 2014, s. 31) Daha sonra İslam ülkelerinde bilgilerini geliştirmek isteyen kişiler tarafından birçok ilmi geziler gerçekleştirildi. Biz bu gaye
ile seyahat eden çok sayıda ilim adamını tanımaktayız. Örnek olarak; astronom ve tarihçi
yönüyle tanınan Biruni, Hindistan’a gidip Hint dilini, edebiyatını, felsefesini tahsil etmiştir. Yahya İbn Yahya el-Leysi ise Kurtuba’dan yola çıkıp yine ilim tahsili için Medine’ye
gitmiştir. Burada öğrendiklerini memleketi Endülüs’e taşımış ve ilmini burada yaymıştır.
İmam Buhari ise, hayatının 16 senesini, hadis toplamak için yollarda geçirmiştir. Hepsi birbirinden uzak ülkelere yolculuk yapmıştır. Tabib Huneyd İbn İshak da tıp ilmine dair yazma ve mecmuaları araştırmak üzere uzun süreli seyahat etmiştir. (Bouamrane, 1981, s. 284)
İlim için yolculuğu ile bilinen meşhur İslam alimlerinden biri de Muhammed
Gazali’dir. 1058’de İran›ın Tus şehrinde doğan Gazali, 1111 yılında yine Tus›ta vefat
etmişti. Çocukluğundan itibaren ilim tahsil eden Muhammed Gazali, fıkıh ilminin bir
kısmını kendi memleketinde okudu. Bir müddet sonra Cürcan›a giderek İmam Eba Nasr
İsmaili›den ders alıp, ilim okudu. Üç sene kadar Cürcan’da ilim öğrendi. Sonra tekrar memleketi olan Tus’a dönmek üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında, katıldığı kervanın önünü yol
kesiciler çevirir. Kervanda bulunan kıymetli şeyleri aldıkları gibi, ilim tahsilinden dönen
Muhammed Gazali’nin üç sene boyunca tuttuğu notları ve kitaplarını da alırlar.
Muhammed Gazali hazretleri, yol kesicilerin peşine düşer ve reislerinden hiç olmazsa işlerine yaramayan ders notlarını geri vermelerini ister. Eşkıya çetesinin reisi, bilgileri
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

35

Medeniyetlerin Etkileşiminde Uluslararası Öğrencilerin Rolü

hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlara not ettiği için onunla alay eder. Eşkıya reisi onu
küçümser ve ders notlarını geri verir. Zaten ilim âşığı olan Muhammed Gazali eşkıya reisinin sözlerinin tesirinde kalarak kendi kendine: “Allah u Teala yol kesiciyi beni ikaz için o
şekilde söyletti.” der ve Tus’a gelince, üç yıl bütün gayretiyle çalışarak Cürcan’da tuttuğu
notların hepsini ezberler. (Çağrıcı, 1996, s. 490) Bu olay İslam Medeniyetinde ilim için
yapılan yolculukların unutulmaz kıssası haline gelir.
Mevlânâ Celaleddin er-Rumi de Horasan’ın Belh yöresinde, bugünkü Tacikistan sınırları içinde kalan Vahş kasabasında doğmuş ve Anadolu topraklarında etkili olmuş alim
ve kanaat önderidir. İlim ve hikmet yolunda hicret edip içinde yaşadığı toplumu derinden
etkileyen ender şahsiyetlerden birisidir. (Öngören, 2004, s.449) İslam tarihinin kaydettiği
önemli alimlerimizden birisi de İbn-i Arabi’dir. Mursiye (Murcia), Endülüs’te (bugünkü
İspanya) doğdu. Endülüs’te bir süre kaldıktan sonra, seyahate çıktı. Şam, Bağdat ve Mekke’ye giderek orada bulunan tanınmış alim ve şeyhlerle görüştü. 1182’de İbn-i Rüşd ile
görüştü. Bu görüşmeyi eserinde anlatır. Bu İbn-i Rüşd’ün bilgiye akıl yoluyla ulaşılacağını
söylemesiyle meşhur olduğu yıllardır. 17 yaşındaki genç Muhyiddin, gerçek bilginin sadece aklımızdan gelmediğine, böyle bir bilginin daha çok ilham ve keşf yoluyla elde edilebileceğine inanmıştı. (Bouamrane, 1981, s. 285)
İlim tahsili için yollara düşen bir diğer isim de Farabi’dir. 870 yılında Türkmenistan
Siriderya’da doğdu. İlk önce İran’a daha sonra da Bağdat’a gelerek ilim tahsil etti. İslam
tarihinde daha bir sürü örnek şahsiyetin bu şekilde ilim yolculuklarına çıktığını biliyoruz.
Eyyûbîler döneminde ilim hayatı bakımından Dımaşk ve Kahire Bağdat›ı geride bırakmıştır.
Bu bölgeye gelen âlimler arasında Bağdatlı, Horasanlı, Türkistanlı, Endülüslü olanlar
vardı. Alâeddin el-Kâsânî, Kutbüddin en-Nîşâbûrî, Ebü›l-Yümn el-Kindî, İmâ-düddin
el-İsfahânî, Abdüllatîf el-Bağdâdî, Muhyiddin İbnü›l-Arabî, Şehâbeddin es-Sühreverdî
ve İbnü›l-Baytâr gibi âlimler bunlar arasında sayılabilir. İbn Cübeyr, Mağribli talebelere
Doğu›ya gitmeyi tavsiye ederken, orada yabancı öğrencilere ayrılmış birçok hayır kurumu
bulacaklarını söylemektedir. Eyyubi ailesinden de üç dört önemli alim çıkmıştır. (Güler,
2015, s. 7)

Osmanlı Döneminde Uluslararası Öğrenciler
Osmanlı döneminde de İslam coğrafyasındaki uluslararası öğrenci hareketliliğinin devam ettiğini görüyoruz. Hatta Sultan II. Abdulhamit döneminde Halep, Bağdat, Suriye, Musul, Basra, Diyarbakır, Trablusgarp vilayetlerinden ve Kudüs, Bingazi ile Zur sancaklarından,
kabiliyetli ve muteber ailelerin 12 ile 16 yaş arasındaki çocuklarının eğitimi için Mekteb-i
Aşiret-i Hümayun (Aşiret Mektebi) kurulmuştur. Bu kurum özellikle bu coğrafyalardan gelen
öğrenciler için oluşturulmuş. İlk önceleri sadece Arap aşiretlerin çocukları bu okula kabul
edilirken, daha sonra diğer milletlerden de öğrenci kabul edilmiştir. (Balcı, 2010, s.12)
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Osmanlı’nın son dönemlerinde eğitim için Batı’ya giden aydınlarımız da uluslararası
öğrenci olarak gittikleri ülkelerde aldıkları eğitimin etkisiyle memleketlerine döndüklerinde, mevcut toplumsal düzenin ve yönetim sisteminin değişmesi için birtakım faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Osmanlılarda Avrupa’ya tahsile talebe gönderilmesi uygulaması Sultan II.
Mahmut zamanında başlamıştır. İlk olarak 1830 yılında Serasker Hüsrev Paşa’nın himayesinde, Saray’da “Dâire-i Seniyye”de tahsil görmekte olan Hüseyin, Ahmet, Abdüllatif
ve Edhem Efendi adlarındaki dört genç, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere
Fransa’ya tahsile gönderilmiştir. (İhsanoğlu, 1999, s. 295) Daha sonraki yıllarda, özellikle
edebiyat ve matbuat sahalarında iz bırakan ve değişimi başlatan isimlerin başında İbrahim
Şinasi Efendi gelmektedir. Türk edebiyatının Batılılaşma tarihinin Şinasi ile başlatılması
doğrudur. Büyük bir yazar, usta bir şair olmamasına rağmen Şinasi, Batılılaşma devrinde birtakım ilklerin insanı olması bakımından önemlidir. (Okay, 1999, s. 70) Şinasi gibi
Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Prens Sebahattin, Yahya Kemal
gibi daha birçok isim Batıda aldıkları eğitimle düşünce dünyalarında birtakım dönüşümler
yaşamış ve bunu da bir şekilde yaşadıkları hayata yansıtmışlardır. Osmanlıya gelen Batılı hocalar, askeri eğitim için getirilen subaylar, Fransız mürebbiyeler gibi yabancı unsurlar da toplumsal ve kültürel değerlerimizin etkilenmesine zemin hazırlamışlardır. Üç kıta
üzerinde büyük bir medeniyet kuran Osmanlının son döneminde medeniyet değiştirmesi
yalnız Türkiye coğrafyası için değil bütün Osmanlı hinterlandı topraklarda büyük bir inkılabın başlangıcıydı. (Banarlı, 1998, s. 811)

Oryantalizm ve Oryantalistler
İlk çağlardan itibaren Doğunun zenginliği ve ihtişamı Batının muhayyilesini
süslemiştir. Batılı muhayyile için büyüleyici ve egzotik güzelliklere sahip olan Doğunun
yakından tanınması için birçok Batılı seyyah ve oryantalist Doğu’ya yolculuklara çıkmıştır.
Bu yolculuklarda oryantalistler Doğudaki eğitim kurumlarında ders görmüşler, dil öğrenmişler, ilmi ve kültürel birikimi, yazma eserleri toplamışlar. Edindikleri bu bilgi birikimi
ve topladıkları kitaplarla Batı’ya dönmüşler ve Doğu – Batı arasındaki etkileşimde köprü
olmuşlardır. (Bulut, 2014, s.72)

Emperyalizmin Afrika Örneği ve SSCB Dönemi
Afrika’da sömürge faaliyeti yürüten emperyalist devletler, sömürdükleri ülkelerin
diline ve eğitimine müdahale etmiş, kendi dilini ve Batılı eğitim sistemini sömürdükleri
ülkelere taşımışlardır. Diğer taraftan sömürge yönetimi ve sömürü sonrası sitemi elde
tutmak için, bulundukları ülkelerden öğrencileri emperyalist ülkelerde eğitime tabi tutmuşlardır. Tekrar ülkelerine dönen bu insan gücünü yönetimde kullandıkları görülmektedir.
Koloni yönetimleri boyunca ülkelerde azınlık konumunda bulunan Tutsi elitlerin çocukları
Katolik misyoner okullarında kendilerine sunulan imkanlarla Avrupa’da eğitim almışlardır.
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Eğitim alıp geri dönenler Belçika kolonyal yönetimi için gerekli olan yönetici kadrolarına
getirilmişlerdir. (İnat ve Telci, 2010, s.99)
Sovyetler Dönemi Rusya’nın Orta Asya Bölgesi Eğitim, Dil ve Kültür Politikası: Sovyetler Birliği, Çarlık Rusya’nın izlediği politikaların devamı olarak, Müslüman Türk toplulukların yaşam sürdüğü Orta Asya coğrafyasını böl-parçala-yönet anlayışıyla sömürmeye devam
etmiştir. Bu çerçevede 1920’li ve 30’lu yıllarda bölgedeki milli dillerin teşekkülü ve farklı
etnik kültürlerin gelişimine önem verilmiş, bunun için büyük bütçeler ayrılmıştır. 1924’teki
ulusal bölünme bugün bağımsız olan Orta Asya ülkelerinin doğumu sayılır. Rusya içerisinde
yaşayan Müslüman halkların yeni ‘Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlere’ dönüştürülme operasyonu 1924’ten 1936’ya kadar devam etti. Bir gecede, bir yanda Türkmenistan ve Özbekistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri(Özbekistan SSC bugünkü Tacikistan’ı da içermekteydi),
diğer yandan Rusya’ya bağlı olan Kırgızistan(aslında Kazakistan) ve Kara-Kırgızistan(aslında, bugün Kırgızistan) Özerk Cumhuriyetleri; son olarak da doğrudan Rusya’ya bağlı olan
Karakalpakistan özerk bölgesi ortaya çıkıverdi. (Rakowska, 1983, s.7) 1929 yılında Tacikistan Özbekistan’dan ayrılarak tam bir Sovyet Cumhuriyeti oldu. Aynı yıl içinde statüleriyle
oynanmaksızın Kırgızistan’ın adı Kazakistan, Kara-Kırgızistan’ın adı ise Kırgızistan olarak
değiştirildi. (ROY, 2000, s.100) 1932’de Karakalpakistan hala Rusya içinde olmasına karşın
özerk cumhuriyet yapıldı; 1936’da bu cumhuriyet Özbekistan’a aktarıldı. Aynı yıl, Kazakistan ve Kırgızistan Sovyet cumhuriyeti statüsünü elde ettiler. Aynı dönemde Kafkasya’da üç
özerk cumhuriyet ortaya çıktı; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan.
Tüm bu bölünmeler ve yeniden birleştirilmeler Stalin’in ‘Milliyetler Politikası’na dayanıyordu. Bu politika üç unsura dayanıyordu:
1. XIX. yüzyıl antropolojisi ve Marksist anlayışın mirası olan, sonradan ‘Sovyet Etnografya Ekolü’ olarak adlandırabileceğimiz yaklaşım tarafından sistemleştirilen
bir ‘halk’ kavramsallaştırılmasından hareketle Stalin tarafından geliştirilen bir kuramsal bütün,
2. Toprağa bağlı kılmaya ve dilin statüsüne dayanan idari ve siyasal bir sınıflandırma,
3. İlk iki ilkeyle ilgisi olmayan ama onların terminolojisi içinde biçimlenen siyasal
ve stratejik bir mantıktan hareketle, insan topluluklarının ve topraklarının gerçekten de bölünüp birbirinden ayrılması. (ROY, 2000, s.101)
Her zaman için bir Ermeni ve Gürcü ulusal hissiyatı var olmuşsa da, aynı şey Tacikler veya Özbekler için söylenemezdi. Bu yüzden gerekli görülen yerlerde birer dil icat
edilmesi lazımdı. Ortada bir Tacik varsa, muhakkak bir dilinin olması lazımdı, çünkü her
etnik bir dil ile tanımlanıyordu. Bunu yaparken Sovyetler, belli tarihi kimliğe sahip ‘büyük’
kimliklere karşı küçük hatta olmayan kimleri kayırdı bazen icat etti. Mesela, bir ‘Başkırd’
dili ortaya Tatarlara karşı çıkarıldı. Bunları yaparken Sovyetler bölgedeki olası rakiplerine
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göre de davranıyordu. Kafkasya’da Türkiye, Tacikistan’da İran ve Afganistan buna örnektir. Örneğin, Çar Rusya’sının işgalinden sonra bile Azerbaycan’da yaşayan halk Müslüman ‘Tatar’ olarak tanımlanıyordu. (Swietochowski, 1988, s.72) Milliyetçilik XX. yüzyılın
başlarında gelişse bile, aydınlar kendilerini ‘Türk’ olarak tanımlıyorlardı. Bu durumda
Sovyetler, Fars ve Türk kimlikleri karşısında Azeri, Türkmen, Kürt ve Laz kimliklerini
kayırdılar.
Toprakların bölünmesinde esas ilkelerden biri; öyle bir düzenleme yapıldı ki, yeni cumhuriyetlerden hiçbiri kendi başına ayakta duramaz ve dolayısıyla da bağımsız olamaz. Zayıflık unsurları, sınırlarda azınlıklarla ve iç topraklarla sürekli oynanmasından kaynaklanır.
Uygulanan eğitim politikalarıyla etnik gruplar arasında farklı kimlik oluşturulmak için
çaba harcanmış. Bunun için din tamamen devre dışı bırakılmaya çalışılmıştır. (Erşahin,
2012, s.142) Eğitimde “bilimsel ateizm” programı uygulanmıştır. (Yaman, 2010, s.584)

Günümüz Burs Programları ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliği
Günümüzde dünya üzerinde beş milyonun üzerinde öğrenci ülkesinden çıkıp eğitim
için farklı bir ülkede uluslararası öğrenci olarak eğitim görmektedir. En fazla uluslararası
öğrenci barındıran ülke Amerika Birleşik Devletleridir. ABD 800 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası öğrenci hareketliliğini dış politikada ve beyin
göçü olarak kaliteli zihin gücünü ülkesine çekmede en iyi değerlendiren ülkelerin başında
gelmektedir. ABD Fulbright Burs Programı ile her yıl binlerce öğrenciye ABD’de eğitim
imkanı sunmaktadır. Bu program kapsamında eğitim gören öğrenciler mezuniyet sonrası
döndükleri ülkelerinde ABD adına etkin görevler üstlenmektedirler. Aynı şekilde İngiltere
500 bin civarında, Fransa 400 bin civarında uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmakta
ve benzer şekilde bu öğrenciler üzerinden dünyanın farklı ülkelerindeki etkin varlıklarını
devam ettirmektedirler. Günümüzde gelişmiş ülkelerin birçoğunda uluslararası öğrenci
hareketliliği dış politika ve kamu diplomasisi alanında ‘Soft Power’ (Yumuşak Güç) olarak
değerlendirilmektedir. (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012 s.)
Genel itibariyle bakıldığında her ülkenin kendi sistemini kurduğu, bir marka oluşturduğu ve kendi şartlarına göre her aşamayı tanımlayıp sistemini işletmekte olduğu görülür.
“International Students” denen bu uluslararası öğrencileri ülkelerine çekme maksatları:
Finansal kaynak oluşturması, genç iş gücü, sisteme taze kan olması, beyin göçü, modern
sömürge yöneticileri hazırlama şeklinde sıralanabilir. (DEİK Raporu, 2013, s. 8 ve 36)
2014-2015 eğitim yılı itibariyle Türkiye’de 80 bin uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Bu da dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliğinin yaklaşık % 2’sini oluşturmaktadır.
Ancak son yıllarda bir taraftan devlet tarafından atılan yeni adımlar, bir yandan da üniversitelerin ve akademik camianın yürüttüğü öğrenci kazanma çalışmaları, sivil toplum kuruUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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luşları tarafından yürütülen çalışmalar bu alanda olumlu sonuçlar vermekte ve her geçen yıl
ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısında artış görülmektedir.

Sonuç
Dünya tarihi incelendiğinde medeniyetlerin ve kültürlerin etkileşimi en temelde iki şekildedir. Birincisi ticaret yoluyla, bir diğeri de savaşlar vesilesiyle olmuştur. Günümüzde bu
etkileşime uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası çalışmalar yürüten sivil toplum
örgütlerinin geliştirdikleri projeler de eklenmektedir. Özellikle teknoloji ve ulaşım başta
olmak üzere birçok alanda etkileşim ile birlikte hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır.
Bu etkileşim sonucu uluslararası eğitim-öğretim talebi de artmaktadır. Küreselleşen
dünyada ülkeler arası eğitim sahasındaki öğrenci oranında ciddi artışlar görülmektedir.
Tarih boyunca medeniyetimizin yetiştirdiği alimler, kanaat önderleri ilim için hicret
etmiş, seyahat etmiş kişilerdir. Uzun menzilli ilim yolculukları neticesinde bir eğitim kurumunda öğrendikleri bilginin yanında farklı coğrafyalarda gördükleri yeni hayat tarzları,
kazandıkları zengin tecrübe birikimi, edindikleri farklı birikimler onları engin ufuk sahibi,
donanımlı kişiler kılmıştır. Son yüzyıllarda imparatorlukların dağılıp yerine ulus devletlerinin kurulmasıyla eğitim için coğrafya değişikliği birtakım zorluklara maruz bırakılmıştı.
Ancak son yıllarda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim ve burs programları alanında bir takım fırsatlar sunmalarıyla uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artmaya
başlamıştır. Her bir uluslararası öğrenci, eğitim için gittiği ülkeden edindiği bilgi birikimi
ve kazandığı tecrübe sayesinde kendi ülkesiyle eğitim gördüğü ülke arasında etkileşimin
yaşandığı köprü misyonu görmektedir. Bu anlamda eğitimin ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin medeniyetlerin etkileşiminde önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, günümüz dünyasında beş milyonun üzerinde insan
eğitim için başka bir ülkede uluslararası öğrenci olarak bulunuyor. Her geçen gün bu sayının
artmaya devam ettiği görülüyor. Son yıllarda ülkemizin uluslararası arenada tanınırlığının
artması ve sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler neticesinde Türkiye’deki
uluslararası öğrencilerin sayılarının da her yıl katlanarak arttığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde hızlanan uluslararası öğrenci hareketliliği, medeniyetlerin etkileşimi çerçevesinde
iyi analiz edildiğinde büyük bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Bu noktada akademik
camiamız, eğitim kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve devletimizin ilgili birimleri
bu fırsatı ülkemiz ve dünya milletleri için iyi değerlendirmelidir.
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Dünyada Ve Türkiye’de Uluslararası
Öğrenci Trendleri
Ali Zafer Sağıroğlu1

Özet
Dünya’da ve Türkiye’de uluslararası yükseköğretim hareketliliğinin hacmi, hızı ve
ivmesi her geçen gün artarak büyümektedir. Dünyada klasik anlamda uluslararası yükseköğretim açısında hedeflenen ülkelerin yanında yeni aktörlerin de yükseliş gösterdiği
değerlendirilmektedir. Uluslararası öğrenciler kaynak ve hedef ülkeler açısından göz ardı
edilemez seviyede bir ekonomik getiri sağlamanın yanında kültürel, sosyal, ticari ve bilimsel alanlarda da son derece önemli katkılar ortaya koyarlar.
Türkiye’nin uluslararası öğrenciler ile ilgili politikaları ve uygulamaları 90’lı yılların
başına dayanır. 2010 yılına kadar önemli bir değişim gözlemlenmezken, bu yıldan sonra
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler sayısı birkaç kat artış göstermiştir. Bu sunumun
amacı dünya ve Türkiye’deki uluslararası öğrenci hareketliliklerindeki trendlere dair son
verileri analiz etmektir. Araştırmanın yöntemi, ilgili konuda yapılmış çalışmaların bir araya getirilmesinin yanında konu ile ilgili veri üreten kurumların sağladığı ikincil verilerin
analiz edilmesine de dayalıdır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenci hareketlilikleri, uluslararası yükseköğretim

Giriş
Küresel insan hareketliliklerinin her geçen gün yükselen bir ivme ile arttığı bir
dünyada, insanların hareket etme sebeplerinin de çeşitlendiğini görüyoruz. Eğitim amacı
ile bir başka yere göç eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Eğitim amaçlı
uluslararası göçün en önemli payını ise yüksek eğitim almaktadır. Günümüzde dünyada
1 Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, alizaferus@yahoo.com
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yaklaşık 5 milyon uluslararası öğrenci olduğu ve bu sayının 10 yıl içerisinde % 50 den fazla
artış göstereceği tahmin edilmektedir.
Küreselleşmeye bağlı olarak öğrenci programlarının çeşitlenmesi ve hareketliliğin
her geçen gün artması uluslararasılaşmanın da değişik boyutlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yükseköğretimin uluslararasılaşması beraberinde ülkelerin uyguladıkları
programların birbirine yakınlaşmasına ve benzeşmesine, kampüslerde farklı kimliklerin
kaynaşmasına ve dil eğitimine ağırlık veren bir eğitim anlayışının öne çıkmasına neden
olmaktadır (Kırmızıdağ ve diğerleri, 2012).
Uluslararası öğrenci olgusu ile ilgili en temel ve dikkat çekici ayrım tanım ile ilgilidir. Dünya’da uluslararası öğrencileri barındıran ülkelerin bir kısmı kendisine vatandaşlık
bağı ile bağlı olmayan ve eğitim amaçlı ülkesinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarını “yabancı öğrenci” olarak, bazı devletler ise “uluslararası öğrenci” olarak tanımlamaktadırlar.
ABD, İngiltere ve Avusturalya tarafından ağırlıklı olarak kullanılan ve genel olarak
pek çok ülkede de kabul gören “uluslararası öğrenci” kavramı, eğitim amacı ile başka bir
ülkeye hareket eden kişileri tanımlar. “Yabancı öğrenci” tanımı ise Fransa, İtalya, Kore,
Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak kabul edilen uzun dönem ikamet izni sahibi olan vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan öğrenciler için kullanılır.

Uluslararası Öğrencilerin Katkıları
Yükseköğretimin uluslararasılaşmasının boyutlarının dört temel başlık altında toplamak
mümkündür; ekonomik, siyasi, sosyal/kültürel ve akademik(Kırmızıdağ ve diğerleri, 2012).
Uluslararası öğrencilerin ekonomik katkıları şüphesiz en önemli artı değerlerin başında gelir. Geldikleri bölge ve ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermekle beraber genel olarak bir uluslararası öğrencinin yıllık harcamasının 40 000 dolar
civarında olduğu değerlendirilmektedir. Buradan hareketle mevcut 4.2 milyon uluslararası
öğrencinin yaklaşık 168 milyar dolar civarında bir ekonomik büyüklük meydana getirdiğini söylemek mümkündür. 2025 yılında 8 milyona ulaşması beklenen uluslararası öğrenci
sayısının 360 milyar dolar civarında bir ekonomik pasta oluşturacağı tahmin edilmektedir.
Farklı zamanlarda değişik ülkelerin uluslararası öğrencilerden elde ettikleri ekonomik getirilere örnek vermek gerekirse; 2010-2011 eğitim öğretim yılında ABD’nin 20
milyar, Avusturalya’nın 16,3 milyar dolar ve 2008- 2009 eğitim öğretim yılında İngiltere’nin 8,5 milyar pound, Kanada’nın 6,5 milyar dolar, Yeni Zelanda’nın ise 2,1 milyar dolar
kazanç elde ettiğini söylemek mümkündür. Pek çok gelişmiş ülke açısından uluslararası
öğrenci konusu bir “endüstri” meselesi haline dönüşmüş görünmektedir.
Uluslararası öğrenciler, ortaya çıkardıkları çeşitli ve farklı iş alanları ile yeni istih-
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dam olanakları meydana getirmekte, ayrıca kendileri de öğrenimleri sırasında veya mezun
olduktan sonra işgücü piyasasına katılarak ekonomik faaliyetlere doğrudan veya dolaylı
katkıda bulunmaktadırlar.
Siyasi açıdan uluslararası öğrenci politikaları birçok ülke açısından dış politikanın bir
aracı olarak görülmüştür. Diğer bir deyişle uluslararası öğrenciler bir “diplomatik yatırım”
olarak da değerlendirilir.
Kültürel açıdan ise uluslararası öğrenciler geldikleri ülkelerin birer “kültür elçisi”
olarak ülke tanıtımına önemli katkılarda bulunurlar. Kültürlerarası olduğu kadar toplumlararası ilişkilerin gelişmesinde de önemli bir misyon yerine getirirler.
Son olarak akademik açıdan, uluslararası öğrenciler kaynak ve hedef ülkeler arasında
önemli bir transfer aracına dönüşerek bilimsel üretim ve paylaşımın gelişmesine katkıda
bulunurlar (Kırmızıdağ ve diğerleri, 2012).

Dünyada Uluslararası Öğrenciler
Dünya genelindeki uluslararası öğrenci sayıları yıllara göre incelendiğinde, kendi
ülkesinden başka bir ülkede yükseköğrenim almayı tercih edenlerin sayısında yükselen bir eğilim olduğu görülmektedir. 1975 yılında 1 milyondan daha az seviyede olan uluslararası öğrenci
hareketliliklerinin, özellikle 2000’li yıllardan sonra yüksek bir artış eğilimi gösterdiği söylenebilir. 2015 yılı itibarı ile dünya genelindeki uluslararası öğrenci sayısının 4.7 milyona ulaştığı rapor edilmektedir. 2015 yılında bu rakamın 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (Grafik 1).
Grafik 1: Yıllara Göre Dünyadaki Uluslararası Öğrenci Sayısı
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Kaynak: OECD
Dünyada uluslararası öğrenci trendleri incelendiğinde ABD, İngiltere, Avusturalya,
Kanada gibi Anglo-Sakson ülkelerin önemli bir paya sahip olduklarını söylemek mümkündür. ABD 784 427 uluslararası öğrenciye sahip lider ülke olarak dünyadaki toplam
uluslararası öğrenci sayısnın % 19’una ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere % 10’luk bir
paya sahiptir. % 6 paya sahip Avusturalya ve % 3 pay ile Kanada da bu orana eklendiğinde,
toplam uluslararası öğrenci stokunun % 40’nın Anglo-Sakson kültür geleneğinden gelen ve
İngilizce eğitim veren ülkeler tarafından çekildiği görülmektedir.
2009-2013 yılları arasında anılan ülkeler sıralamanın en üst sıralarını korumakla
beraber, toplam içindeki egemen paylarının son yıllarda diğer bazı ülkelerin yükselişleri
ile birlikte kırıldığı görülmektedir. Almanya, Fransa gibi Avrupa kıtası ülkelerinin yanında,
Çin gibi bölgesel aktörlerin de daha aktif hale geldikleri dikkat çekmektedir.
Uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan ülkeler bölge düzeyinde sınıflandırıldığında Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgelerinin toplam stokun % 52,5’ini, Doğu
Asya ve Pasifik bölgesinin % 22,7’sini ve Ortadoğu ve Doğu Avrupa bölgelerinin de %
10’luk bir bölümünü çektiğini söyleyebiliriz (Tablo 1).
Tablo 1: Dünyada En fazla Uluslararası Öğrenci alan 10 ülke - 2013

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ülke
A.B.D.
İngiltere
Avusturalya
Fransa
Almanya
Rusya
Japonya
Kanada
Çin
İtalya

Sayısı
784 427
416 693
249 868
239 344
196 619
138 496
135 803
135 187
96 409
82 450

Oran
% 19
% 10
%6
%6
%5
%3
%3
%3
%2
%2

Kaynak: UNESCO
Dünyada en fazla uluslararası öğrenci veren ülkelere bakıldığında Uzak Doğu ülkelerinin
sıralamanın üstlerinde yer aldığı dikkat çekmektedir. Daha çarpıcı bir ifade ile Çin tek
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başına neredeyse ilk on içerisindeki diğer 9 ülkenin toplamına eş derecede bir uluslararası
öğrenci kaynağıdır. 712 157 gibi çok yüksek bir sayı ile Çin en fazla uluslararası öğrenci veren ülkelerin başında gelmektedir. Onu takip eden Hindistan’ın verdiği uluslararası
öğrenci sayısı 181 872’dir.
Hindistan, Kore ve Malezya en fazla uluslararası öğrenci veren diğer Uzakdoğu ülkeleridir. Almanya ve Fransa, en fazla uluslararası öğrenci alan ülkeler sıralamasında olduğu
gibi, en fazla öğrenci veren ülkeler listesinde de ilk on ülke arasında bulunmaktadır. Orta
Doğu’da Suudi Arabistan ve Afrika kıtasında Nijerya, diğer bölgelerden ilk on ülke arasında yer almaktadır.
Tablo 2: Dünyada en fazla uluslararası öğrenci veren 10 ülke - 2013

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ülke
Çin
Hindistan
Almanya
Kore
Fransa
Suudi Arabistan
ABD
Malezya
Vietnam
Nijerya

Sayısı
712 157
181 872
119 123
116 942
84 059
73 548
60 292
56 260
53 546
52 066

Kaynak: UNESCO
Uluslararası öğrencilerin eğitim alacakları ülkeleri seçerken özellikle; ülkenin
sunduğu eğitimin kalitesine, uluslararası tanınırlılığına, diline, yaşama maliyetlerine,
öğrencilik esnasında ve sonrasındaki çalışma ve istihdam imkanlarına, ülkenin sağladığı vize kolaylıklarına dikkat ettikleri değerlendirilmektedir (Özoğlu, Gür ve Coşkun,
2012: XXVII).
Uluslararası öğrencilerin ülke seçimlerini etkileyen faktörler ülkeye ve bölgeye göre
çeşitlilik göstermektedir. Uluslararası diploma denkliği eğitim destinasyonun seçiminde en
önemli faktör olma özelliğini devam ettirmekle beraber ağırlığını eskisi kadar korumamaktadır. Son yıllarda öğrencilerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörler arasında öğrenim
masraflarının, finansal desteklerin ve mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının daha belirUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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leyici bir hale geldiği belirtilmektedir. Özellikle daha genç öğrencilerin mezuniyet sonrası
çalışma imkânlarının olup olmadığını daha fazla dikkate aldıklarını söylemek mümkündür.
Lisans öğrencileri üzerine 2013 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre,
uluslararası öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 10 yıl içerisinde kendi işinin sahibi olmayı
(% 24) veya büyük bir şirkette yönetici (% 17) veya üst yönetici (% 15) olmayı hedeflemektedir. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı (% 18) yıllık 100 000 doların üzerinde
bir maaş hedeflemektedir. Ayrıca büyük çoğunluğu (% 85) standart çalışma saatlerinden
daha fazla çalışmaya hazır olduklarını ifade etmektedirler (topuniversities, 2013)
Araştırma sonuçlarının gösterdiği üzere, dünyanın farklı bölgelerinde eğitim alan öğrenciler sadece potansiyel kapasiteleri açısından değil, gelecek hedefleri ve enerjileri açısından da son derece önemli katkılar sunmaktadırlar. Bu açıdan uluslararası öğrencilerin
eğitim aldıkları ülkelerin kalkınmalarında önemli bir rol oynadıkları açıktır.
Uluslararası öğrenci trendleri içerinde dikkat çekici hususlardan biri öğrencilerin
kendi bölgelerine yakın yerleri tercih etmeleridir. Diğer bir deyişle uluslararası eğitim “bölgeselleşme” eğilimi göstermektedir. Ağırlıklı olarak “okyanus ötesine” ve kıta Avrupası’na
yönelen uluslararası öğrenciler, son zamanlarda kendi bölgelerindeki cazip üniversiteleri
tercih etme eğilimi göstermektedirler.

Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler
Türkiye’nin son yıllarda uluslararası yüksek öğretim konusunda yeni bir vizyon edindiği değerlendirilmektedir. 2014 yılında 72 000’den fazla uluslararası öğrenciyi ağırlayan Türkiye, 2023 yılında bu sayıyı 200 000’e taşımayı hedeflemektedir. Göstergelerden
de anlaşılacağı üzere 2009 yılına kadar yatay bir seyir izleyen uluslararası öğrenci eğrisi
2010 yılından itibaren keskin bir yükseliş göstermiş ve son beş yılda yaklaşık üç kat artış
göstermiştir (Grafik 2).
Grafik 2: Türkiye›de Uluslararası Öğrenci Sayısındaki Değişim- 2000-2014
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Kaynak: YÖK, UNESCO
Türkiye’de öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilerin ilk sırasında 10 000’in üzerinde
öğrencisi ile Azerbaycan uyruklu öğrencilerin geldiği görülmektedir. Buna yakın oranlarda
Türkmenistan uyruklu öğrencilerin de son eğitim döneminde oldukça yüksek bir artış ile
Türkiye’deki üniversiteleri tercih ettikleri anlaşılmaktadır.
5. yılını geride bıraktığımız Suriye iç savaşının etkilerini yükseköğretimde de izlemek
mümkündür. Türk üniversitelerine kayıt olan Suriyeli öğrenci sayısının bir önceki yıla göre
üç katı kadar artış göstermesi, Suriyelilere yönelik uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Bununla berber Türkiye’ye komşu ülkeler İran, Irak ve Yunanistan ile Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve Afganistan
ile Kosova’dan gelen uluslararası öğrenciler de yıldan yıla artan bir ivme ile Türkiye’ye
yüksek oranda öğrenci gönderen ülkeler arasında yer almaktadır (Tablo 3).
Tablo 3: Son iki yılda Türkiye’de Eğitim Alan Uluslararası Öğrencilerin Sıralaması ve Sayısı.

Ülke
Azerbaycan
Türkmenistan
Suriye
İran
Afganistan
Irak
Yunanistan
Kırgızistan
Kazakistan
Kosova

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2014-2015
10638
9092
5560
5302
3672
3033
1826
1819
1799
1237

Sıra
2
1
5
3
4
6
7
8
9
10

2013-2014
6901
6941
1785
4343
2332
1585
1500
1410
1306
925

Kaynak: YÖK
Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketlilikleri ile ilgili belirgin bir politika oluşturması 1990’lı yılların başına denk gelmektedir. “Büyük Öğrenci Projesi” olarak isimlendirilen politika çerçevesinde, Türk Hükümetleri ilk defa büyük çapta burslar ile desteklenmek
sureti ile uluslararası öğrencileri Türk üniversitelerine çekme yönünde bir politikayı yürürlüğe koymuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütücülüğünde uygulanan proje temel olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Balkanlar ve Kafkaslardaki “komşu
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ve yakın topluluklar” ile Türk toplumu arasındaki “bağları” güçlendirmeye matuf olarak
başlatılmıştır. Nitekim başta Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere çevre ülkeler ile siyasi
ilişkilerin uluslararası öğrencilerin sayısına bağlı olarak geliştiğini söylemek mümkündür.
“Büyük Öğrenci Projesi”nin yerini, 2010 yılında kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde yürütülmeye başlayan “Türkiye Bursları Programı” almıştır. Halen ilgili kurum Türk hükümetleri tarafından verilen uluslararası öğrenci burslarının
dağıtım, takip ve koordinasyonunu sağlamaktadır (Alimukhamedov, 2015: 119).
Günümüzde Türkiye’nin çektiği uluslararası öğrencilerin, Türkiye’yi tercih etmelerinde Türk hükümetinin verdiği bursların önemli bir çekici faktör olduğu inkâr edilemez.
Ancak Türkiye’ye gelen öğrencilerin büyük bir kısmının devlet dışı aktörler kanalı ile Türkiye’de yükseköğretim almaya geldikleri de başka bir gerçekliktir (Alimukhamedov, 2015:
119). Bu nedenle Türkiye’nin uluslararası öğrenci potansiyelinde devlet dışı aktörlerin payı
göz ardı edilemez.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebepleri, en fazla uluslararası öğrenci çeken ülkelerden farklılık gösterir. Kondakçı’ya göre mezuniyet sonrası Türkiye’nin sunduğu çalışma imkânları çekici bir faktör olarak öne çıkmamakla beraber az gelişmiş ülkeler
sınıfına giren ülkelerden gelen öğrenciler için çekici bir faktör olarak öne çıkar (Kondakçı,
2011: 585). Ancak diğer bazı çalışmalar öğrenim sonrası çalışma imkânlarının, Türkiye’yi
tercih etmede önemli bir faktör olarak öne çıktığına işaret etmektedir (Özoğlu, Gür ve
Coşkun, 2012).
Türkiye’ye komşu olma çekici bir faktördür. Ancak “yakınlık” kavramı ile sadece coğrafi yakınlık değil, konuşulan dil ve kültürün birbirine olan yakınlığı anlaşılmalıdır. Bunun
en tipik örneğini Azerbaycan’dan gelen uluslararası öğrenciler oluşturur (Kondakçı, 2011:
585). Son iki yüzyıllık süreçte Balkan ülkelerinden Türkiye’ye göç edenler ile birlikte
oluşan göç sistemleri öğrencilerin Türkiye’yi tercihlerinde başat bir rol oynamaktadır. Bir
şekilde algılanan yakınlık faktörü, belirsizliklerin azaltılmasında önemli bir unsur olarak
değerlendirilmektedir (Kondakçı, 2011: 586).
Türkiye’deki akademik kalite ve deneyim özellikle Balkan ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler için önemli bir çekici faktör olarak değerlendirilmektedir. Akademik
kalite ve deneyim faktörünün temel olarak dayandığı üç sacayağından bahsedilebilir. İlk
olarak Türkiye’deki üniversitelerin, Bologna süreçleri ile birlikte Anglosakson tipi eğitim
veren ülkeler ile belli oranda örtüşür ve akredite hale gelmiş olmasıdır. İkinci olarak, Türk
üniversitelerinin sunduğu akademik imkânların çeşitliliği ve kapasitesi ile ilgilidir. Üçüncüsü ise, Türk Devlet üniversitelerinin program çeşitliliği, belli ölçülerde araştırma imkânları ve belli alanlarda İngilizce eğitim imkânı sunmasıdır. (Kondakçı, 2011: 585). Kültürel
yakınlık kavramı özellikle Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler açısından öne çıkan bir
faktördür. Ayrıca Türk hükümetinin sunmuş olduğu burs imkânları tercih faktörleri arasın-

50

İnternational Student Symposium 2015

Ali Zafer Sağıroğlu

da öne çıkan bir diğer faktördür (Kondakçı, 2011: 586).
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler arasında Türkiye’nin kültür çeşitliliğinin ve farklı bir kültürü tanıma arzusunun çekici bir etkisi olduğu anlaşılmaktadır (Kondakçı, 2011:586). Başta Afrika ülkeleri olmak üzere Türkiye’yi
tercih eden öğrencilerin bir kısmının, Türkiye’nin vize rejiminin yalın ve kolay anlaşılır
olmasının ve kolay vize alınabilmesinin önemli bir tercih sebebi olduğunu söylemeleri de
dikkat çekicidir (Alimukhamedov, 2015: 126).
Temel göstergeler açısından Türkiye’yi uluslararası öğrenciler açısından göreceli olarak cazip kılan unsurların; Türkiye’nin kendine özgü bir kültüre sahip olması, sınırlı sayıda
da olsa akademik kurumların yükselen kalitesi ve nispeten ucuz yaşam ve eğitim giderlerinden meydana geldiğini söylemek mümkündür (Kondakçı, 2011: 587).
Özet olarak, Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin profil analizinde birkaç
ortak noktaya ulaşmak mümkündür. Öncelikli olarak uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi
tercih etmelerinde Türk soyundan ve Müslüman ülkelerden olmaları etnik ve kültürel ortaklığın önemine işaret etmektedir. Coğrafi ve kültürel yakınlık bir diğer belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır. Suriye, Irak, Afganistan gibi iç karışıklıklar içinde devinen
ülkelerden kaçan insanların da Türkiye yükseköğretimi içerisinde önemli bir pay tuttukları
açıktır. Ayrıca din birlikteliğinin ve Osmanlı Devleti’nin bakiyesi olan bölgelerden öğrencilerin Türkiye’ye yönelmeleri de dikkat çekici profil özellikleridir.
Bundan başka Türk üniversitelerinin artan akademik kaliteleri ve AB süreçleri çerçevesinde akreditasyonunun artması, mezuniyet sonrası iş imkanları, vize rejiminin kolay ve
yalın olmasının, nispeten yaşam ve eğitim giderlerinin ucuz olmasının uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi yükseköğretim için seçmelerinde etkili olmaktadır.
Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrencilerin büyük oranda aldıkları eğitimden ve
yaşam koşullarından memnun oldukları anlaşılmaktadır. Öğrencilerin dörtte üçünden fazlası beklentilerinden daha iyi şartlar ile karşılaştıklarını ifade ederken, çoğunlukla yeni
kurulan üniversitelerde eğitim alan dörtte bir oranında öğrenci ise beklediklerini bulamadıklarını söylemektedirler (Alimukhamedov, 2015: 128).
Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenci profilinin, öğrenci hareketliliklerinde öne
çıkan kaynak ülkelerden olmaktan ziyade komşu ülkelerden ve Türkiye’nin tarihsel ve
kültürel bağları olan ülkelerden meydan geldiği açıktır (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012:
XXVIII). Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin uluslararası öğrenci profilinin tam anlamı
ile çeşitlilik göstermediğini, daha çok akraba ve komşu toplulukların yüksek öğretim için
Türkiye’yi tercih ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.
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Sonuç ve öneriler
Dünyada yükselen bir ivme ile uluslararası öğrenci hareketlilikleri artmaktadır. Uluslararası öğrenciler gerek kaynak ülkeler gerekse hedef ülkeler açısından pek çok fırsat ve
katkıyı içerisinde barındırmaktadır. Ekonomik katkılarının ötesinde, uluslararası öğrenciler
eğitim sırasında ve sonrasında ülkeler arasında bir “kültür taşıyıcısı” olarak önemli bir rol
üstlenmektedirler. Kurulan ilişkiler sadece kültürel ve sosyal boyutlu değil aynı zamanda
ticari boyutlu ilişkilere de dönüşebilmektedir.
Uluslararası öğrencilerin göz ardı edilemeyecek seviyede bir ekonomik büyüklük
meydana getirdikleri açıktır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok bölgesel lider ülke
ekonomilerinin, azımsanamayacak ölçüde bir kısmını uluslararası öğrencilerin yükseköğretime katılımlarından elde etmektedirler.
Türkiye’nin uluslararası öğrenci profili incelendiğinde çok fazla bir çeşitliliğin olmadığı, genel olarak Türk soyundan veya ortak kültürden meydana gelen bir uluslararası öğrenci profilinin olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle çeşitlilik anlamında bir uluslararası
öğrenci stoğunun Türkiye’de eğitim aldığını söylemek güç görünmektedir.
Türkiye dünyada giderek büyüyen uluslararası öğrenci pastasından daha büyük pay
alabilecek potansiyel güce sahiptir. Ancak öğrenci profilinin çeşitlenmesi gerektiği çok
açıktır. Bu nedenle Çin ve Hindistan gibi büyük sayıda uluslararası öğrenci veren ülkelerden ve farklı / uzak kültür ve coğrafyalardan öğrenci çekmek üzere stratejik bir planlama
yapılmasının gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca Suud ve Körfez Ülkeleri gibi ekonomik gücü yüksek ülke öğrencilerine yönelik araştırmaya dayalı stratejik araştırmalar yapılmalıdır. Afrika Ülkeleri gibi ekonomik kaynakları zayıf ülkelere yönelik burs imkanlarının
artırılmasının yararlı olacağı ifade edilmelidir.
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Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecinde
Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
Ali Mustafaiev1

ÖZET
Türkiye’nin 19. yüzyılın sonlarına düşen tarihi gelişmeler sırasında uluslararası öğrenci
kabulü yönergesi ülkenin dış politika ekonomi ve özellikle uluslararası diplomasisi Türkiye
Cumhuriyeti’nin dış ticaretini ve sosyo-kültürel etkenlerin gelişmelerini ve bu gelişmelere
Türkiye’de eğitim gören yurtdışından gelen öğrencilerin rolü ve önemi inkar edilemez.
Geçmişte olan Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları sınavı (TCS) ile sağlanan burs imkanları Türk akraba topluluklarına yönelik iken günümüzde Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) din, dil, ırk ve millet ayırıcılığı tanımayan dünyanın dört tarafında bulunan yetenekli öğrenci adayları Türkiye Cumhuriyeti refah düzeyi
ve politikasıyla toplumun medeniyetiyle ve elbette uyguladığı burs fırsatıyla ülkesine çekmektedir. Anadolu Üniversitesi’nde okuyan ve daha sonra Türkiye çapında eğitim gören
uluslararası öğrencilerden anketleme yoluyla bilgi toplama sonucuna dayanarak Türkiye
burslarını kazanan talebe Türkiye Cumhuriyetine geldiği ilk gününden itibaren havalimanında karşılanma, barınma ve bilhassa bürokrasi işlemleriyle YTB görevlilerin hizmet eksikliği nedeniyle bü tür çok ciddi sorunları yaşadıkları tespit edilmektedir. Uluslararası öğrencilerin bulunan her şehirde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığın’ı temsil
eden büro olmadığını ve talebenin yukarıda sayıldığı herhangi sorunuyla karşılandığında
ve dil eksikliği nedeniyle merkeze ulaşılması zor olduğu sergilenmektedir. Sonuç itibariyle
yurtdışından eğitim görme amacıyla gelen devlet burslusu öğrecilerin bu tür sıkıntıların
çözümünde öğrencilerle ilgilenen ve özellikle mağdur duruma düşen talebelerin hayatında
sivil toplum kuruluşların ve öğrenci teşkilatlarının büyük rolü ve önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelime: STK’ler, Yabancı Öğrenci, Türkiye, Üniversite, Eğitim.
Key Words: International Students, Turkey, University, Study.
1
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GİRİŞ
Türkiye’de bu günde çok sayıda uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Uluslararası
öğrenciler iki ülke arasındaki köprü olarak bilinmektedir. Bizim bu çalışmamızın da uluslararası öğrenciler için faydalı olacağını ve onların sorunlarını çözebileceğine inanıyoruz.
Türkiye’de üniversite okuyan öğrencilerle anket soruları yaparak hangi sorunları olduğuna dair geniş bir bilgiye sahip olduk. Bu konuda hiçbir araştırma olmaması bizi çok
zorladı. Türkiye ye gelen öğrencilerin Türkiye’ye geldikten sonraki durumları çok farklıdır.
Türkiye gelişmekte olan ülkelerin en büyüğü ve 3. dünya ülkelerinin örnek aldığı ülkedir.
Küresel gelişmelerin beraberinde dünyadaki öğrenci sayısı 2012 yılında yaklaşık 4,5 milyona
ulaştığını tespit edilirken Türkiye uluslararası öğrencilerin % 0,9’una ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmanın etkin sonucuna varmak şartıyla ve Türkiye’ye yüksek öğrenim amcıyla
gelen öğrencilerin durumlarına ilişkin edebiyat taraması yapıldığında konuyla ilgili çeşitli
rapor ve araştırma projelerle karşılanmaktayız. Örnek olarak Kalkınma Araştırmalar Merkezi
tarafından yayınladığı “Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk
Üniversitelerinin Uluslararası öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirilmesi”(Kalkınma
Bakanlığı 2015) başlıklı araştırma projesi. Masa başı taraması dışında mevzuat ve bürokratik
işlemlerin gözden geçirilmesi talebelerin vize, ikamet, çalışma izinleri burs ve genel sağlık
sigortası gibi sorun alanlarında Türkiye’de ve gelişmekte olan ülkeleri göze alarak bilimsel
ve değerlendirme nitelikleri ağır basan ve uygulanan anketleme araştırmanın Türkiye Cumhuriyeti’nde uluslararası öğrencinin eğitim süresi boyunca ve eğitimini tamamladıktan sonra
karşılaştığı sorunlar ve önerilen çözüm yöntemleri özellikle sivil toplum kuruluşlarının yukarıda bahsedilen sorunların çözülmesinde büyük önemi çalışmaya konulmaktadır.

Bulgular
Son yıllarda giderek bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda da
bu rolünü sürdürebilmesi, diplomasinin yanında, hem ülke içinde siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak iyi yetişmiş bir işgücüne sahip olmasını hem de ülke dışında sağlam
sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmasına bağlıdır. Türkiye’nin uluslararası öğrenci
sayısını artırması, bu çerçevede oldukça önemlidir. Türkiye de diğer sektörlerde olduğu gibi
eğitim sektöründe de artış meydana geldi. En fazla artış Türk akraba toplulukları ile komşu
ülkelerden gelen öğrenciler oldu. Bu ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arası eğitimdeki kalite ve yaşam standartlarının artması yabancı uyruklu öğrencilerin
görüşleri bu yönde görülmüştür. Türkiye’ye duyulan bu büyük bağ her gecen gün artmaktadır. Bu bağın güçlü bir şekilde devam etmesi için üniversite bittikten sonra ülkelerine dönen
öğrenciler Türkiye’yi daha iyi bir şekilde tanıtmaya çabalamaya gayret göstermektedir.
Öncelikle araştırmanın amacı uluslararası öğrencilerin yurtdışı akraba topluluklarından kazandığı burs ve Türkiye ye geldikleri günden itibaren karşılaştıkları sorunlar; Dil,
kayıtlar-üniversite kaydı, yurt, emniyet müdürlüğünde ikamet tezkeresi. En basit olanı oraUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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daki çalışanları çoğu kişiler İngilizce bile bilmiyorlar.
Dil sorunu: Öğrenci ilk olarak kazandığı üniversiteye geldiği zaman karşıda bulunan
insanların çoğunun İngilizce veya başka bir dil bilmeleri bizi çok zorlamaktadır.
Uluslararası öğrencilerin bulunduğu her şehirde YTB’nin temsilcilik ofisi olmadığı
için öğrencilerin sigortası yatırılmadıysa, kaydı yapılmadıysa bursu yanlışlıkla kesilirse(ki
yanlışlıkla çok kestiler) bunu öğrenci kolay çözemiyor. YTB’nin telefon hattı var ama telefonla çözülmüyor; çoğu sorunlar dolayısıyla tek çare Ankara’ya gidip merkez ofis binasına
gidip görüşmek durumunda kalıyor ve yabancı öğrenci mağdur duruma düşüyor.
Türkiye çok sayıda uluslararası öğrenci alıyor burs imkânı yaratıyor ama diğer taraftan
yetiştiremiyor. Türkiye’de yer alan uluslararası sivil toplum kuruluşları devreye giriyor.
UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ) bu federasyona bağlı 44 teşkilat
yani uluslararası öğrenci derneği mevcut.
Öğrencilerin Türkiye’yi tercih ederken, eğitimin kalitesi, eğitim ve yaşam maliyeti,
öğrencilere sağlanan burs olanakları, Türkiye’nin kültürel, dini veya etnik yapısı ve yakınlarının
veya kendi ülkelerindeki faaliyet gösteren Türk okullarında çalışan yetkililerin tavsiyeleri gibi
etmenlerden birisini veya bir kaçını birden göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir.
Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, Türkiye’de sunulan eğitim imkânlarının yeterince
ve etkili bir şekilde tanıtılamadığı ve bu durumun uluslararası öğrenci politikası bağlamında
Türkiye’nin en önemli eksiklerinden birisi olduğu tespit edilmiştir. Kurum temsilcileri ile
yapılan görüşmelerde de, tanıtımın yetersiz olduğu ortak bir görüş olarak ortaya çıkmıştır.
Başvuru aşamasında bazı sorunlar yaşadıklarını belirten öğrencilerin yanıtlarından,
sorunların genellikle yetersiz/yanlış bilgilendirmeye bağlı olarak yaşandığı anlaşılmaktadır. Sadece birkaç öğrenci vize ile ilgili sorun yaşadığını ve sorunun bekleme süresi ile
ilgili olduğunu belirtmiştir.
Uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmının derslerde ve akademik süreçlerde zorlandıkları ve bu sorunun birbirleri ile etkileşim halinde olan farklı etmenlere bağlı olarak
geliştiği ortaya çıkmıştır. Yabancı bir dilde eğitim görmenin (Türkçe veya İngilizce) öğrencilerin derslerde zorlanmasının en önemli nedeni olduğu tespit edilmiştir.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’den genel olarak memnun oldukları tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin bazıları, sosyal hayatta bazı sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Bu
sorunlar beş başlıkta toplanmıştır: kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, dile bağlı
sorunlar, konaklama, sağlık sigortası ve maddi sorunlar.
Uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesip ülkelerine geri dönmelerine veya
dönmek istemelerine neden olan etmenlerin başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Bu araştırmanın sonucunda, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin, eğitimin kalitesi, yabancı dil
öğrenme, uluslararası tecrübe kazanma ve ülkelerinde Türkiye’ye karşı duyulan sempati ve
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saygınlık gibi etmenlerin etkileşiminden dolayı bazı ülkelerden gelen öğrencilere saygınlık
kazandırdığı ve dolayısıyla kendi ülkelerinde özellikle özel şirketlerde etkin pozisyonlarda
iş bulma kolaylığı sağladığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin Türkiye ile alakalı beklentilerinin büyük oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, bazı öğrencilerin özel
beklentilerinin olmadığı, bazılarınınsa barınma, eğitim sistemi, kültür ve inanç ile alakalı
beklentilerinin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.
Uluslararası öğrencilerin genel kanaati, Türkiye’de kalmanın oldukça zor ve bürokratik engellerle dolu bir süreç olduğu yönündedir. Buna rağmen kalmak isteyen öğrencilerin
bazıları hiçbir koşul aramaksızın izin verilirse veyahut mezuniyet sonrası tanınan sürenin
uzatılması durumunda kalmak istediklerini, bazıları ise iş imkânı buldukları takdirde kalmak istediklerini belirtmiştir.
6 Nisan 2010 tarihinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kurularak “yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de
öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu
alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevi” bu kuruma verilmiştir. “Türkiye Bursları” kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma bursları
başlıkları altında hâlihazırda 153 ülkeden yaklaşık 15.000 uluslararası öğrenci, 121 üniversitede burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir. Araştırma kapsamında yaptığımız
Türkiye Bursları vasıtası ile Türkiye’de eğitimini sürdüren dünyanın farklı ülkelerden gelen
öğrencilerin Türkiye olgusu, eğitim sürecinde karşılaştıkları ekonomik, sosyokültürel ve
bürokrasi işlemlerin sorunlarına göz atalım.
TABLO 1. 2008-2014 yılların içinde gelen uluslararası öğrencilerin eğitim programlarına göre bölünmesi
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Öncelikle araştırmamızın neticesine varmak için Türkiye’ye TCS ve Türkiye Bursları
eğitim programları aynı proje kapsamında sayalım ve bu programlarla gelenlerin ‘’burslu’’
olarak adlandıralım. Bi diğer husus Tablo 1’de gösterilen yös ve diğer grupları Türkiye
Cumhuriyeti’ne eğitimi kendi imkanlarıyla, yani aile desteği ile gelen öğrencilerdir. Dikkatimizi çeken unsurlardan biri kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler ankete katılanların üçte
birini yer aldığını incelemeler sonunda gözlemlenmektedir.
TABLO 2

TABLO 2. Bu tabloda gördüğümüz gibi burslu okuyan öğrencilerle birlikte aile desteği
ile kendi imkanlarıyla okuyan öğrenciler de çok oranı göstermekte. Kendi imkanlarıyla okuyan öğrenciler için de çalışma izni ya da her üniversitenin kendi part time işleri
gibi işlere alması gerektiğini, ya da uygun barınma imkanları sunulsa onların sorunlarının
çözülmesine yardımcı olurdu.
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TABLO 3

Tablo 3-te gördüğünüz gibi sağlık sigortaları hakkında sorunları 100% den 44,4%
öğrencilerin sorunları olmuş durumda.
TABLO 4
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Tablo 4 gördüğümüz gibi kayıt işlemlerinde yardımda bulunmamak gibi sorunlarla da karşılaşmış durumda. Bu anket sorumuz YTB yetkililerinin dikkat çekeçeğini
sanıyorum.
TABLO 5

TABLO 6
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TABLO 7

TABLO 8
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Tablo 10

KAYNAKÇA
-- ’Küresel Gelişimde Uluslararası Öğrencilerin Eğilimi’
-- Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmalar Merkezi ( kalkınma.gov.tr)
-- VII Kırım-Tatar Gençlik Kurultayı ‘Kırım Talebeler Cemiyeti Yardımlaşma ve Dayanışma’,3-4 Kasım 2012, Ankara, Türkiye
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Yurtdışında Lisansüstü Eğitimlerini
Sürdüren Türk Bursiyerlerin Deneyimleri ve
Karşılaştıkları Güçlükler
Alkan ÜSTÜN1

Giriş
Beyin göçü, küreselleşme süreci ile birlikte hız kazanmış bir olgudur. Carrington ve
Detragiache (1999) beyin göçünü, ‘nitelikli ve yetişmiş işgücünün (bilim insanları, mühendisler, doktorlar vs.) orijin ülkeyi terk ederek bir başka ülkeye yerleşmeleri’ olarak tariflemektedir. Beyin göçü, hareketin doğrultusu bağlamında gelişmiş ülkelerden gelişmekte
olan ülkelere doğru gerçekleşebildiği gibi, bunun tam tersi yönde de tezahür edebilmektedir. Nitelikli işgücünün bu hareketinin ekonomik, sosyal ve politik nedenlerine literatürde
sıklıkla rastlanabilmektedir. Siyasi çalkantılar, araştırma geliştirmeye tanınan imkânların
az olması, hedef ülkedeki daha müreffeh şartlar gelişmiş ülkelere olan nitelikli insan hareketini arttıran unsurlar olarak sayılabilmektedir (Chimanikire, 2005). Türkiye’den dışarı
yönde gerçekleşen nitellikli insan gücü kaybının (beyin göçünün) 1960’lı yıllarda başladığı savunulabilir (Şimsek, 2011). Niteliksiz işgücünün ise gelişmiş ülkelere doğru olan
hareketliliği Türkiye göç tarihinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, son yıllarda bu
eğilim önemli ölçüde değişmiştir. Bununla birlikte, yurtdışına eğitim için gönderilen burslu
öğrenci sayısında son on yıl içerisinde ciddi artış yaşanmıştır.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Olgusu
Uluslararası öğrenci hareketliliği genel itibariyle, bir öğrencinin yükseköğrenim için
yurtdışına gitmesi olarak tarif edilebilir. Öğrenci hareketliliğinin küresel çaptaki hacmi son
on yılda hızla artmaktadır (Verbik ve Lasanowski, 2007). OECD (2014) verilerine göre
yükseköğrenim amacıyla yurtdışına giden öğrenci sayısı 2000 yılında 2 milyon civarındayken bu sayı 2005 yılında 3 milyona, 2010 senesinde 4,2 milyona ulaşmış; 2012 yılında
ise 4,5 milyonu aşmıştır. Bununla birlikte bu hareketliliğin yönü çoğunlukla, gelişmekte
1
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olan ülkelerden (Türkiye, Çin, Hindistan, Malezya vb.), gelişmiş ülkelere (ABD, İngiltere,
Avustralya, Almanya, Fransa vb.) doğru olmaktadır (OECD, 2014). Yine OECD verilerine
göre yükseköğrenim amacıyla yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkeler ise gelişmekte
olan ülkelerdir (OECD, 2014).
Yüksek eğitimin kalitesi ve bunun işgücüne yansımasının, bir ülkenin geleceği ve güçlü bir ekonomisinin tesisi için önemli rol oynadığı alanyazında belirtilmektedir. Bununla
birlikte, Ülkemizin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomiler, nitelikli işgücüne
gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duymaktadırlar ve bu durum uluslararası öğrenci hareketliliğini tetikleyen önemli nedenlerden birisidir (Morey, 2004).
Bu hareketliliği doğuran ve tetikleyen nedenler ise çeşitlilik arz etmektedir. Kişisel ve
meslekî gelişimi sağlamak, yeni sosyal ve kültürel deneyimlere sahip olmak, yabancı bir
dil öğrenmeyi hedeflemek, yeni insanlarla uluslararası bir iletişim ağı geliştirmek istemek,
iyi bir eğitim sonucu
daha yüksek statüye sahip olmayı istemek ve daha iyi bir kariyere sahip olma ihtimalinin artması gibi unsurlar literatürde vurgulanmaktadır (Kondakçı, 2011).
Dış İşleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye, Çin’in ardından ikinci en hızlı ekonomik büyümeyi gerçekleştiren ülke olmuştur (Dış İşleri Bakanlığı,
2013). Bu artış aynı zamanda nitelikli işgücüne olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir.
Bu artan ihtiyacı karşılamak amacıyla devlet, uzun vadeli bir eğitim planlaması gerçekleştirmiştir ve Türkiye’deki üniversite sayısı son on yılda çok büyük oranda artmıştır. Türkiye’deki üniversite sayısı 2006 yılında 77 iken; 2011 yılında bu rakam 165’e yükselmiştir
(Günay ve Günay, 2011). İçerisinde bulunduğumuz 2015 senesinde ise bu sayı 114’ü devlet, 76’sı vakıf üniversitesi olmak üzere 190’ı bulmuş durumdadır. Yükseköğrenimde okuyan öğrenci sayısı ise yalnız 5 yıl içinde neredeyse iki katına (2007: 2 milyondan, 2012: 3,9
milyona) ulaşmıştır. Rakamlardaki bu artış bir yandan çok olumlu bir biçimde üniversite
öğrenimi imkânına giderek daha fazla bireyin katılma imkânı anlamına gelmekteyken, öte
yandan artan akademik personel ihtiyacına da işaret etmektedir.
Bu çerçevede, 2006 yılında uygulanmaya başlanan 5 yılda 5000 öğrenci projesi, hem
ülkenin hızlı ekonomik atılımının doğurduğu nitelikli işgücü ihtiyacı, hem de yeni üniversitelerin akademik personel ihtiyacını karşılama bağlamında ortaya konulmuş, sonuçları
ve vizyonu itibariyle çok önemli ve ses getiren bir projedir. 1929’dan bu yana yurtdışına
yükseköğrenim amacı ile 1416 sayılı yasa (tam ismi ile “ecnebi memleketlere gönderilecek
talebe hakkında kanun”) kapsamında öğrenci yollanmasına karşın, öğrenci sayısında son
on senede gerçekleşen artışın çok önemli boyutta olduğu rahatlıkla söylenebilir. Nitelikli işgücünü ihtiyacına yönelik olarak 2006 yılında uygulanmaya başlanan 5 yılda 5000
öğrenci projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nca sağlanan burs (yaşam masrafları,
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okul ücretleri ve mezuniyet sonrası iş garantisini de kapsayacak şekilde) ile binlerce genç
yurtdışında lisansüstü öğrenim görme fırsatı yakalamıştır. Burs kapsamında lisansüstü öğretime gönderilen öğrenciler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar süre ile de Türkiye’deki yeni açılan üniversitelerde veya çeşitli kamu kuruluşlarında zorunlu hizmetlerini
yerine getirmektedirler.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine (2015) göre, yurtdışında 21 ülkede toplam
2791 (1416 sayılı yasa kapsamında) devlet burslusu Türk öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 1263’ü doktoraya devam etmekteyken, 898’i yüksek lisans, 623’ü yükseköğrenim
öncesi dil öğrenimi, 7’si ise stajlarını sürdürmektedir. Bu öğrencilerin 1007’si kadın, 1784’ü
erkeklerden oluşmaktadır. Burslu öğrencilerin ülkelere dağılımına baktığımızda ise, 1532 öğrenci ile Amerika Birleşik Devletleri başı çekmektedir. 922 öğrenci ile İngiltere, burslu Türk
öğrencilerin en çok tercih ettiği ikinci ülke konumundadır. Sırasıyla 3. 4. ve 5. olarak en çok
burslu öğrencinin bulunduğu ülkeler ise Almanya (147), Kanada (58) ve Ürdün (29)’dür.
Choudah ve Kono’nun (2012) belirttiği üzere Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliği
içerisinde kaynak (gönderen) ülke olma bağlamında Çin, Hindistan ve Güney Kore’nin
ardından yurtdışına yükseköğrenim maksadıyla en çok öğrenci gönderen ülkelerin arasında
bulunmaktadır. Yurtdışında öğrenimlerini sürdüren Türk öğrencilerinin %10’u devlet burslusu olmakla birlikte, lisansüstü eğitim seviyesinde devlet bursluluğu oranı çok ciddi bir
rakam olan %25’e çıkmaktadır.
Yurtdışında Lisansüstü Eğitimlerini Sürdüren Burslu Öğrenciler ile Gerçekleştirilen
Bir Araştırma
Konunun dünya çapındaki yansımalarına ve istatistikî verilere baktıktan sonra, bu
bildirinin asıl amacı olan yurtdışında lisansüstü öğrenimlerine devam eden Türk bursiyerlerin deneyimleri ve karşılaştıkları güçlüklerle devam etmek istiyorum. Yurtdışında
öğrenimlerine devam eden Türk bursiyerlerin sorularına naçizane ışık tutma adına 2015
yılı Mayıs ayında bir araştırma planlanıp gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında,
1416 sayılı yasa kapsamında devlet burslusu olarak yurtdışında lisansüstü öğrenimine
devam eden 42 öğrencinin katılımı ile internet üzerinden açık uçlu sorular içeren online
anket vasıtasıyla veri toplanmıştır. Araştırma soruların açık uçlu olması, araştırmacının
gözünden kaçabilecek detayları ve gerçekleri yakalama imkânını sağlamaktadır. Bununla
birlikte, katılımcılara kendilerini daha rahat ifade etme fırsatını da sunmaktadır. Açık
uçlu sorular ile bursiyerlerden toplanan ham veriler üç aşamalı olarak “açık kodlama”,
“seçici kodlama” ve “eksenli kodlama” analiz sürecinden geçirilmiştir (Neuman, 2014).
Bu analiz sonucu ön plana çıkan temalar, hem anlaşılır olma, hem de okuyucuya daha
kolay takip sunma bağlamında alt başlıklar altında tasnif edilmiştir. Bu çerçevede öne
çıkan bu bulgular şu şekildedir:
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Demografik Veriler
En genci 25, en büyüğü 32 olmak üzere katılımcıların ortalama yaşı 27,7’dir. Cinsiyete
göre dağılıma bakıldığında ise katılımcıların 19’u kadın, 23’ü erkektir. Anketi cevaplayan
bursiyerlerin 27’si bekârken, 15’i evlidir. 16 bursiyer yüksek lisans programlarına devam
etmekteyken; 26 öğrenci de hâlihazırda doktora öğrenimlerini sürdürmektedir. Çalışmaya
katkı sağlayan öğrencilerden 30’u İngiltere’de bulunmaktayken, 8’i ABD, 3’ü Almanya,
1’i de Danimarka’da ikamet etmektedir.

SOSYAL KONULAR
Yalnızlık ve Özlem Temaları
Katılımcılara “Öğrenim için gittiğiniz ülkeye ilk kez vardığınızda yalnızlık çektiniz
mi?” sorusu sorulmuştur ve 20 öğrenci evet; 22 öğrenci ise hayır olarak cevaplamıştır. Bu
soruyu evet olarak cevaplayanlara, ‘’bu yalnızlık durumunun ne kadar sürdüğü” sorulmuştur ve öğrencilerin yarısı bu durumun 1-2 ay arasında sürdüğünü belirtmiştir. Bu cevaplardan hareketle öğrencilerin hemen hemen yarısının, yurtdışına ilk vardıklarında yalnızlık
çektiği ve bunların da yarısının çok da uzun süreli olmayan (1-2 civarı) yalnızlık hissettikleri söylenebilmektedir.
Katılımcılara, “Yurtdışında en çok özlemini çektikleri şeylerin neler olduğu” sorusu yöneltilmiştir. Veri analiz süreci sonrası çıkan temalara göre 42 katılımcıdan 28’i
aile bireylerine özlem duyduklarını belirtmişlerdir. En çok arkadaşlarını özlediği belirten
öğrenci sayısı ise 19’dur. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde, yurtdışındaki bursiyer
öğrencilerin en çok Türkiye’deki yakın sosyal ilişki bağları çerçevesinde hasret çektikleri
söylenebilmektedir. Yurtdışında özlem duyulan olgular içerisinde üçüncü olarak 17 katılımcının belirttiği “yemek kültürü” gelmektedir. 5 kişi “güneşli gökyüzü” hasretini dile
getirirken, 3 katılımcı da “ezan sesini” özlediklerini belirtmişlerdir. 2 öğrenci ise hiçbir
şeye özlem duymadıklarını kaydetmişlerdir.

Arkadaş Ortamıyla Alakalı Hususlar
Katılımcılara “Yurtdışı öğreniminiz sırasındaki arkadaş grubunuz çoğunlukla Türklerden mi, yabancılardan mı oluşmaktadır?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Cevaplayıcıların yarısından fazlası (22 öğrenci) arkadaş grubunun çoğunluğunun Türk öğrencilerden
oluştuğunu belirtmiştir. Yabancıların arkadaş grubunun çoğunluğunu oluşturduğunu söyleyenler 11 kişiyken; her iki gruptan da arkadaşları olduğunu söyleyenler 9 kişidir. Buna
göre burslu öğrencilerin %50’den fazlasının yurtdışında Türklerle iletişimi koparmadığı ve
arkadaş grubunu ekseriyetle aynı ülkeden seçtiği görülmüştür. Yabancı öğrencilerin arkadaş grubunda çoğunluk oluşturduğunu ifade edenler ise %25 civarındadır.
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EKONOMİK KONULAR
Maddî Sıkıntılara İlişkin Hususlar
Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Yurtdışında bulundukları süre içerisinde maddî
zorluklar ile yüzleşip yüzleşmedikleri” sorulmuştur ve %69’u maddî sıkıntı çektiklerini
belirtmiştir. %21’i maddî sıkıntı çekmediğini belirtirken, %10’u zaman zaman bu tür sıkıntılarla yüzleştiğini ifade etmiştir. Bu zorlukların nedenleri sorulduğunda ise %31’i, “Bursların yatışında meydana gelen gecikmeler ve bunların öngörülemez şekilde gerçekleşmesini” birincil olarak ifade etmektedir. Özellikle İngiltere’deki bursiyerlerin belirttiği üzere
eğitim ataşeliğindeki personel sayısının çok yetersiz olması, burs ile ilgili iş ve işlemlerde
aksamalara ve gecikmelere neden olabilmektedir.
İkinci olarak en çok (%28,5 oranında) vurgulanan maddî problem olarak yurtdışında kiraların yüksek olması ve kalacak yer ayarlama ile ilgili sıkıntılar öne çıkmaktadır.
Gerçekten de yurtdışına ilk kez çıkan öğrencilerin kalacak yer ayarlama konusunda ciddi
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Burs programı kapsamında yurtdışına ilk kez çıkan öğrencilerin
konaklama yerlerini ayarlama bağlamında bilgi paylaşımı ve izlenecek yol yöntem telkini/
tavsiyesi noktasında yardım edilmesi çok faydalı olacaktır.
Cevaplayıcıların %10’u burs miktarının az olduğunu vurgulamaktayken; %5’i ise evli
bursiyerlere bekârlarla aynı miktarda bursun ödenmesinin problem oluşturduğunu belirtmişlerdir. Özellikle doktora programlarına devam eden öğrencilerin yaşları göz önünde
bulundurulduğunda evli ve/veya çocuk sahibi olan bursiyerlerin sayısı azımsanamayacak
ölçüdedir. Bununla birlikte evli olan öğrencilere bekâr öğrenciler ile aynı miktarda burs
verilmesi uygulaması gözden geçirilmelidir.
Yukarıdaki sebeplerle burs programını yüksek lisans sonrası, doktoraya devam etmeden bitiren ve Türkiye’ye dönen çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Yüksek lisansını tamamlamış ve doktora için karar aşamasında olan ve önündeki dört sene içerisinde evlenme
ve/veya çocuk sahibi olma planları olan öğrencileri burs miktarı konusu çok zorlamaktadır. Bu çerçevede evli olan bursiyerlere (çocuk sahibi olanlara da artan oranlarda olacak
şekilde), bekâr öğrencilere oranla fazla miktarda burs sağlanması, programın amacına daha
sağlıklı şekilde ulaşılması noktasında büyük fayda sağlayacaktır.

KÜLTÜREL KONULAR
Kültürel Farklılıklara ilişkin Güçlükler
Öğrencilere “Yurtdışında bulundukları sürede kültürel farklılıklardan kaynaklı (dil,
inanış, yemek alışkanlıkları, sosyal hayat düzenindeki farklılıklar vb.) ne tür güçlüklerle
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karşılaştıkları’’ sorulmuştur. Katılımcıların %52’si (22 öğrenci) herhangi bir kültür temelli
güçlüğün kendilerini zorlamadığını ifade ederken, %48’i ise çeşitli problemlerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.
Bu güçlüklerin en önde gelenleri ise dil kaynaklı problemler (%40) ile yemek kültüründeki farklılıklardır (%40). Gidilen ülkenin dili konuşulurken ve özellikle kendini
ifade etme noktasında zorlanıldığı öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. Bu bağlamda,
öğrencilerin yurtdışına çıkmadan önce sağlanan dil eğitiminin daha nitelikli bir hale getirilmesi sağlanabilir. Öte yandan yemek kültüründeki farklılıklar teması altında ise vurgulanan
noktalar olarak “ev yemeklerinin bulunmaması” ve “fastfooda yönelmek zorunda kalmak”
ön plana çıkmaktadır. Bunlarla birlikte öğrencilerin %12’si arkadaşlık yapılarının Türkiye’dekinden daha farklı (daha yüzeysel) olmasını bir kültürel sıkıntı olarak kaydederken;
diğer %8’lik dilimdeki cevaplayıcılar ise özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu küçük
nüfuslu yerleşim birimlerinde helâl gıda bulma sıkıntısının kendileri için bir problem arz
ettiğini belirtmişlerdir.

Sosyal Dışlanma ve Önyargı Olgusu
Cevaplayıcılarından “Yurtdışında bulunduğunuz sürede sosyal olarak dışlandığınızı
hissettiğiniz/düşündüğünüz oldu mu?” sorusuna cevap vermeleri istenmiştir. Bursiyerlerin
2/3’ü (28 katılımcı) her hangi bir şekilde bulundukları ülkede sosyal olarak dışlandıklarını
düşünmemektedirler. Katılımcıların 3’te 1’i ise bir parça da olsa dışlanmışlık hissettiklerini
ifade etmişlerdir. Sosyal olarak dışlandığını düşünen öğrencilerin tam yarısı bunun sebebi
olarak milletlerarası gruplaşmayı işaret etmiştir. Buna göre özellikle gidilen ülkenin kendi
vatandaşları ile (İngiliz veya Amerikalılar) arkadaşlık kurmada çok zorlandıklarını ve onların gruplarına girmede muvaffak olamadıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcılara “Öğrenim için gittikleri ülkede yabancı olmalarından kaynaklı herhangi
bir önyargı ile karşılaştıklarını düşünüp düşünmedikleri” sorulmuştur. Öğrencilerin yaklaşık olarak üçte ikisi (%64’lük bir dilim) herhangi bir önyargı ile karşılaşmadıklarını ifade
etmişlerdir. Öte yandan, katılımcıların %31’i gidilen ülkede yabancı olmalarından kaynaklı
çeşitli önyargılarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. %5’lik bir dilim ise, kimi zaman böyle
bir hisse kapıldığını beyan etmiştir. Bursiyerler arasında, gidilen ülkede yabancı olmadan
kaynaklı her hangi bir önyargı ile karşılaştığını düşünenlerin %46’sı, bu önyargıda Batıdaki
Müslüman algısı ile Ortadoğu ve Arap coğrafyasındaki siyasî gelişmelerin rol oynadığını
ifade etmişlerdir. Ayrıca bu katılımcılar Arap öğrenciler ile sıklıkla karıştırıldıklarını belirtmişlerdir. Bu olgu da temayı destekler niteliktedir.

BURS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
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Burs Programı ile Alakalı Aksaklıklar
Öğrencilere “Yurtdışında bulundukları süre içerisinde burs programından kaynaklı
herhangi bir güçlükle karşılaşıp karşılaşmadıkları” sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların
%69’u çeşitli problemlerle yüzleştikleri yönünde cevap vermişlerdir. %31’lik (13 kişi) bir
oran ise bir problem ile yüzleşmediklerini belirtmiştir.
Öne çıkan birinci problem olarak “Bursun yatmaması / geç yatması ile ilgili sıkıntılar (burs yatışında dönem dönem kesintiler olması)” %34,5 ile öne çıkmaktadır. İkinci
olarak, öğrenim sürecini zamanında bitirememe kaygısının bursiyerleri sıkıntıya soktuğu
hususu belirtilebilir. Buna göre, 1’e 2 zorunlu hizmet süresi uygulaması olmasına rağmen,
öğrenimi belirli bir sürede bitirme zorunluluğunun olması, bu sebeple tazminata düşme
korkusu; bunların yarattığı stres ve dolayısıyla eğitime odaklanmakta zorlanmanın kendileri için bir problem oluşturduğunu belirten öğrencilerin oranı ise %27,5 olmuştur.
Bu noktada zorunlu hizmet ve tazminat hususları ile ilgili detaylı bilgi sağlamak, olgunun sağlıklı anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Bursiyerler, mevzubahis bursu kazandıkları vakit iki adet kefil (1.derecede akrabaları ve emeklileri içermeyecek şekilde)
bulmaları ve bu kefillerin de öğrencinin gideceği ülkeye göre Amerikan Doları, İngiliz
Poundu vb. cinsinden karşılığı yüz binlerce Türk Lirasına denk olan senedi imzalamaları
gerekmektedir. Bu noktada kimi bursiyerlerin burs programını kazanmaları ve kontenjanlara yerleşmelerine rağmen sırf uygun özelliklere hâiz kefil bulunmadıkları için bu fırsattan
yararlanamadıkları bilinmektedir. Böylelikle ülkenin kimi parlak beyinleri böyle güzide bir
imkânı prosedürsel bir pürüz nedeniyle kaçırabilmektedir.
Öte yandan zorunlu hizmet uygulaması da mercek altına alınmalıdır. Bursiyerler
yurtdışında geçirdikleri sürenin 2 misli kadar süreyi Türkiye’ye döndüklerinde çalıştıkları
kurumlarda tamamlamaktadırlar. Zorunlu hizmet uygulaması olmasına rağmen yakın zamanda getirilen bir düzenleme ile yüksek lisans ve doktora öğrenimini belirli sürelerde
tamamlama zorunluluğu uygulaması getirilmesi bursiyerleri zorlamakta ve araştırmada
da sıklıkla vurgulandığı üzere bilimsel faaliyetlerini sürdürürken kaygı ve strese sürükleyebilmektedir. Özellikle doktora sürecinin çalışılan konuya bağlı olarak süre bağlamında uzamalara gebe olması çok mümkündür. Örneğin, sonuçları uzun süre zarfında ortaya
konabilecek ve sahaya inilmesi zorunlu sosyal araştırmalar veyahut da uzun süreyle ve
müteaddit defalar tekrar edilmesi gerekliliği olan laboratuvar çalışmalarını yürüten bilim
insanı adayları bu süre kısıtlaması uygulamasının mağduru olabilmektedirler. Bu çerçevede, hem kefil bulma ve senet imzalama prosedürü, hem de maksimum öğrenim süresi ile
alakalı olarak yapılacak revizyonlar burs programının sağlıklı işlerliği açısından büyük
ehemmiyete sahiptir.
Üçüncü olarak vurgulanan olgu, “bürokratik sıkıntılar”dır. Eğitim ataşeliklerine ulaşma problemleri, yurtdışındaki personel ile ilgili sıkıntılar, evrak işlerinin takibi ile ilgili
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problemleri dile getiren katılımcılar ise %24 oranındadır.

Burs Programının Faydaları hakkında Görüşler
Araştırma kapsamında bursiyerlere burs programının kendileri için ne tür yararları
olduğunu düşündükleri sorulmuştur. “Akademik gelişme imkânları” bu sorunun cevabında
başı çekerken, ikinci olarak, “yeni kültürlerle tanışma olanağı” öğrencilerce vurgulanmıştır. Yine çok popüler bir cevap “yabancı bir dil öğrenme imkânı” cevabı verilmiştir. Bu
çerçeveden bakıldığında burs programının öğrencilere hem akademik hem kültürel hem de
sosyal olarak pek çok artılar kazandırdığı rahatlıkla söylenebilmektedir.

Zorunlu Hizmet Olgusuna ilişkin Görüşler
Katılımcılara, “Eğer bu burs karşılığında zorunlu hizmetiniz olmasaydı öğrenim
yaptığınız yabancı ülkede kalmayı tercih eder miydiniz?” sorusu da araştırma kapsamında
yöneltilmiştir. Bu soruya bursiyerlerin %50’si hayır şeklinde cevap vermiştir. Başka bir
deyişle bursiyerlerin tam yarısı eğer zorunlu hizmet görevleri olmasaydı dahi yurtdışında
yaşamayı tercih etmeyeceklerini, Türkiye’ye döneceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
%40’ı yurtdışında kalmayı tercih edebileceklerini ifade ederken; %10’u ise bu soruyu cevaplandırmamıştır.
Bu bağlamda, beyin göçünün Türk eğitim tarihinin önceki dönemlerinde önemli bir
olgu olmakla birlikte, son yıllarda yükselen ekonomik göstergeler, istikrarlı ve öngörülebilir gelecek algısının da etkisiyle lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına giden öğrencilerin
ülkeye geri dönme eğilimlerinin yükseldiği söylenebilir.

Sonuç
Türkiye son on yılda kayda değer bir ekonomik atılım gerçekleştirmiştir. İlaveten,
yükseköğretime verilen önemin de artmasıyla birlikte, bu iki unsurun bir sonucu olarak
ülkemizdeki nitelikli işgücü ve akademik personel ihtiyacı çok büyük artış göstermiştir.
Bu bağlamda 2006 yılında “5 yılda 5000 öğrenci projesi” hayata geçirilmiş ve yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek üzere 1416 sayılı yasa kapsamında binlerce öğrenci devlet
burslusu olarak yurtdışına çıkmıştır. Hâlihazırda yaklaşık 2800 öğrenci bu burstan faydalanmakta ve yurtdışında öğrenim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurda dönüş yapan ve
sayıları yine binlerle ifade edilebilecek öğrenciler ise adlarına gönderildikleri üniversite
ve kurumlarda çalışmaktadırlar. Bu program, gerek sahip olduğu vizyon ve gerekse de
gerçekleştirdiği atılım ile ülkemiz ve onun genç beyinleri için çok büyük faydalar barındırmaktadır. Öte yandan, bursun işleyişi ve yürüyüşündeki kimi aksaklıklar programın tam
anlamıyla başarıya ulaşması ve pürüzsüz bir şekilde sürdürülmesine olumsuz etki yapabilmektedir. Yukarıda detaylıca belirtildiği üzere, özellikle bursların yatırılması ile alakalı
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olarak doğabilen sıkıntılar, evli bursiyerlerin bekârlarla aynı miktarda burs alması, 1’e 2
oranında zorunlu hizmet uygulaması olmasına rağmen eğitim süresi ile ilgili kısıtlamalar ve bunların büyük yaptırımları olması (tazminata düşme gibi) bursiyerleri öğrenimleri
sürecinde kaygıya düşürmektedir. Ortaya koyduğu vizyon bağlamında ülke için önemli bir
adım olan bu burs programının sahip olduğu aksaklıkları gidermek hem programın tam
performansına ulaşmasını sağlamak, hem de öğrencilerin daha yapıcı bir şekilde ve şevkle
akademik çalışmalarına sarılmalarına katkı sağlayacaktır.
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Sclolarship Strategies to İmprove Human
Resource Development Capacity After
Conlict and TsunamiDiaster : Lessons
Learned From Aceh Goverment Scolarship
Darlis Aziz1

Abstract
As a post conflict area and the greatest disaster of the 21th century, Aceh has various
challenges to improve its human resource capacity. Started from restructuring the province
capital, which was directly affected by the disaster throughout this century. Aceh also must
have been able to rise up itself after having a long period (30 years) of conflict. In addition,
this region is also known as
Indonesia Republic which verges with Hindia Ocean and Malacca Strait. The structuring of education is a focus of rebuilding process of Aceh (called rehabilitation and reconstruction) post conflict and the tsunami that happened in the tip of this Sumatra Island. One
of the initative is to establish the Komisi Beasiswa Aceh /Aceh Scholarship Commission
(KBA) in 2008.
The KBA has been operating since 2011. Here were some obstacles faced, so that the
KBA was changed to be LPSDMA (Lembaga Sumber Daya Manusia Aceh) Aceh Human
Resource Institution) which is more professional and has a stronger law constitution. Based
on the data released by the head of that institution, the number of ACEH scholarship holders
have reached 2.891 people, This is very great number for Aceh as a province that has 4,5
millions people. Based on the phenomenon above, this study is intended to discuss the process, challenges and potential impact of such local government scholarship to its people. The
issues that related to scholarship financing, legal procedures and management will be presented. More importantly, the limitations of the scholarship program are explored. Thus, this
1
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study can be used as an early evaluation for future improvement. In addition, the Aceh Scholarship Scheme and its problems and challenges can be a lesson learned from other countries.
Keywords: Strategy, Scholarship Policy, Aceh Province, Human Resource Development, Conflict and Tsunami Disaster

1. Background
1.1 Brief History of Aceh
History wrote that islam has five largest kingdoms in the world. One of them is Samudra
Pasai or we call now Aceh. Aceh took fifth places after Ottoman Turks (Ottoman) kingdom
in Turkey, Andalusia kingdom in Spain, Safavids kingdom in Persia, and Moguhls kingdom in India. Aceh was established since 1258 BC which Meurah Silue (Malik Al-Salih)
as the leader of kingdom. In 1356, Samudra Pasai fall off due to the influence of Majapahit
kingdom (java) who made several attacks to Samudra Pasai (Aceh).
On 16th century, beginning 1514 BC Sultan Ali Mughayatsyah as the founder of the
Sultanate of Aceh Darussalam once as the first sultan (1514-1528) succeeded unite the
empires in Nangroe Aceh Darussalam into the Sultanate of Aceh Darussalam. This Kingdom survived until 1930, it is almost four centuries and reached the glory during the Sultan
Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam (1607-1636).
During that time, sultanate of Aceh had international cooperation with other countries
and kingdoms. There are some authentic evidences such as Alayiddin Ri’ayat Sultan Shah’s
letter or we know as Abdul Aziz Al-Qahhar to Sultan Suleyman Al-Qanuni (Great Sulayman) in 1563. The purpose of letter is cooperated in military education in order to help
Aceh for againt portugues. Becouse of that Aceh had Turkey military academy Ottoman
known as Baitul Makdis warrior or also we called as “Askeri Beytul Mukaddes.” The academy created alumni as leader which had strong integrity such as admiral Keumalahayati.
That time, Ottoman kingdom helped Aceh by sending warships and 500 military trainer.
On the other hand, diplomacy with the United Kingdom, The Netherlands and France had
done well during the reign of Sultan Iskandar Muda of Aceh Darussalam in 1607-1636 M.2
Sultanate of Aceh ended in 1930, Sultan Muhammad Daudsyah was the last sultan
who succumbed to the Netherlands. After that day, scramble continued with independentce
movement in Nusantara and Aceh throughout Ulama (Theologian) until in 1945 by Soekarno-Hatta who proclaimed Indonesia independence.3
2
Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII,
Edisi Revisi. Jakarta : Mizan. Hal. 44
3
Ahmad Mansyur Suryanegara. 2001 Ulama dan Perkembangan Islam di Nusantara, Majalah Suara Hidayatullah.
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Aceh has long conflict time start with Dutch colonists until arms conflict with Indonesia government (in this case the presidents Soekarno) which did not keep the promise to
the leader of Aceh government at that time. Started in 1959 until Daud Bereu’eh returned
to Indonesia in January 1963. However, the conflict resumed on December 4, 1976 due to
Hasan Tiro who declarated of The Free Aceh Movement.4 Armed conflict still continued
withouth quite. Many of innocence people as victim was dead and many of people lost of
their property until thirty years leater Tsunami landed in Aceh become effective conciliation in protracted conflicts.
The disaster on December 26, 2004 happend unxpect and very fast. It happend just
thirty minuets start at 08.00 until 08.30 am western indonesia time. Starting with tectonic
earthquake created big number of 9.3 on the richter scale. Aceh struck by biggest disaster
in the 21st century. About 275.950 people died, and the material losses more than 40 trillon rupiah (Source : BRR NAD-Nias). More 154.000 houses were completely destroy and
260.000 houses were severely damage. More 800 km roads and 2.260 bridges were damaged or destroyed. In addition, 693 health facilities such as hospitals, immunization post
and clinics were destroyed.
Post-tnunami, government had redevelopment of all damage that accurs becouse of
tsunammi. 900 NGOs from abroad help for reconstruction becouse of that they formed an
institution of Reconstruction and Rehabilition Agency (BRR) NAD-Nias. BRR NAD was
focused on rebuilding infrastructure, rehabilitation and development of human resources
especially after the trauma of the tsunami. The allocation of found approximately US $
7.2 bilion, with that found atleast over 140.000 homes, 1759 schools, 363 bridges and 13
airpots were builded in Aceh and Nias.

a. The Recovery Capacity of Human Resources and Education Services in Aceh After
The Tsunami
Post-tsunami Aceh had great damaging in education. Damaging of physical infrastructure and number of teacher died was main of obtacle in education. More than 44.000 students and 2.500 teacher and education staff were killed. Moreover, 150.000 students who
survived lost of good education facility (Source: UNICEF).
This is one of obtacles for development of Aceh in the future becouse main of development actually was started from qualified development of human resourches. If human
resourches do not developt well, we can prediction that infastructure development will not
going well. Becouse it is not supported by the human resourche that qualify in develop4
Ahmad Mansyur Suryanegara. 2001 Ulama dan Perkembangan Islam di Nusantara, Majalah Suara Hidayatullah.
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ment. Several of factors become compounded with the condition of post-conflict societies
which vulnerable of influences from outside.
After the local election in 2006, Irwandi Yusuf was elected as governor of Aceh who
won by directly elected by Aceh people which took place democratically. In 2008, the governor made policy about Scholarship Commission (KBA). KBA run up to 3 years untile
2011. In 2011, this commission got evaluation and changed name to the Institute of Human
Resourches Improvement (LPSDM).
In 2013, the distribution of scholarship stoped whitin certain time by new governor dr.
Zaini Abdullah. He poited out many of irregularities found by Audit Board of the Republic
of indonesia (BPK-RI). Today, LPSDM has provided scholarships to 2.891 scholars which
consists of 276 doctoral (S-3), 906 masters (S-2) and 931 undrgraduate (S-1) the rest of
them is local scholars in Aceh province.

2. The Institute of Human Resourches Improvement (LPSDM)
Profile
2.1 Juridical Basis
Increased resources institute created throught goovernor regulation Number 14 year of
2011, dated May 13, 2011 about institution improvement of human resourch. It is line with, decree of governor No: 422.5/371/2011, dated july 1, 2011 about the composition of the institute
for improvement of personnel human resources Aceh in 2011. It amended on 5 september 2011.
The main responsibility and function of LPSDM as follows : LPSDM has responsibility to
assist the governor in formulating policies in provide the scholarship, cooperation in education,
researches, and training for develope human resourch Aceh (www.lpsdmacehprov.go.id).
a. The LPSDM Responsibilities
1. Formulating policies in provide higher education scholarships.
2. Cooperating with higher education institutions and research institutes domes-

tic and abroad.

3. Managing higher education scholarship in domestic and aboard.
4. Managing educational found in domestic and aboard.
5. Facilitating of implementation of training in improve the quality of human

resources.
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6. Facilitating of finance in implementation superior research in domestic.
7. Facelitating in placement for scholarship who had completed the education.

b. Function of LPSDM
1. The implementation of formulation of policy in human resource development
program in aceh.
2. The Implementation of cooperation with higher education and research institutions at domestic and aboard.
3. The implementation of management in educational scholarship domestic and
aboard.
4. The implementation of management of education found at domestic and
aboard.
5. The implementation of training and research organizer of superior in domestic
and aboard.
6. The implementation of monitoring, evaluating and reporting organizer program of human resorces in Aceh.
c. Authority of LPSDM Aceh
1. Announce of information about scholarship opportunities and support of higher education.
2. Selection of scholarship applicants and support of higer education.
3. Cooperating with higer education institution in domestic and aboard with governore approval.
4. Determine scholarship recipients and educational support.
5. Managing the scholarships funds and educational support.
6. Establish a unit amount of the scholarship and educational assistance
7. Establish and terminate the contract / agreement granting scholarships for
recipients
8. Conduct training and briefing for scholarship recipients
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9. Facilitate the implementation of the flagship research area
I. Discussion
a. Scholarship Process of Aceh LPSDM.
There are several stages of scholarship implementation of LPSDM and among others is to formulate the policies of the programs to provide scholarships for the best local
male and female students who will become the representatives of the Acehnese at national and international levels. Some of the programs which are set up constitute the work
plans which, will, then; include the Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA)
which will be conveyed to the members of the Aceh representatives Assembling (DPRA) in
order to be approved and set up in the local regulations (Qanun). After being approved by
the Aceh representative assembling (DPRA) and, then, the governor’s decisions are issued
as the follow-up of the Qanun, the LPSDM will announce the scheduler of registration and
selections of the candidates of the scholarship recipients which will be funded with the
local budget.
The next process is the registration which will be announced through mass media;
The deadline will take only one month from the day of the announcement, then, the process of document collection and administration will be continued. From the selection of
the document stage, there are a lot of can dates of the recipients who are rejected the most
students who were rejected were caused with the scores of the TOEFL which did meet the
requirements that have been stipulated. If the candidates were successful at the administration selection process, the next process will be interview process. This process was very
crucial for the candidates of the scholarship recipients because these were a lot of students
who fail because the selection process at this stage 75% of the recipients of the scholarship
failed at the interview level.
The next stage was the preparation of departure will be arranged by the LPSDM to insure the recipients of the scholarship of the Aceh government who would be ready to enter
universities and to participate in learning activities. The process of this preparation will be
specifically actualized to the recipients of the scholarship who would be accepted at the
overseas campuses. The preparation which was meant here was the language trainings and
persiapan hidup abroad. This is important to help the recipients to be able to adapts with the
environments of the students abroad.
The head of the Aceh LPSDM, Prof. Dr. Said Muhammad, MSC informed that from
2008 to 2014 (except 2013). The total number of the recipients of the scholarship from the
Aceh government was 2.891 students.5 The students are still studying at the universities in
Europe, middle – east American, Australian and Asia. Some of the recipients were studying
5
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at domestic universities. Meanwhile, the largest number of the recipients of the scholarship
was the recipients classified as the recipients of the scholarship who took up the program
of the Quranic memorization which was 1.264 students in number.6
Of the scholarship recipients, the number of the recipients who have finished their
study from the levels of a three – year college, five – year collage, master and doctoral
programs and specialist doctors programs is 358 students (at domestic universities) and
503 students (at overseas universities). Among the students who have finished their study,
355 of them have got their jobs while the rest of the students are still unknown because no
reports have been accepted from them.7
There are several types of scholarship provided, that is, scholarship for students with
prestige’s (S – 1) proposed by the office of Education, JPD scholarship (S – 1) scholarship
for the poor proposed by the district offices, regular master programs and doctoral programs were based on the selection undertaken by LPSDM and specialist doctors proposed
by district offices, scholarship of Tahfiz Alquran and undergraduate program sent to Turkey
and this was processed through selection procedures.
b. LPSDMA Scholarship Challenges.
The Aceh scholarship program which was set up by the government is a new program
model from the local government purported for all students with prestige’s. The scholarship
program was once stopped in 2013.
According to government of Aceh, Zaini Abdullah, the scholarship programs was
temporarily stopped because the programs needed to be audited and the management of the
programs needed to be revived, said Zaini through acehtribunnews.com after the specials
meeting on the inauguration of the Aceh fiscal budget at the DPRA building.
According to the Aceh governor, the first restructuration would be done was to restructure the personals of the of the institution and then the database of the students who had
studied abroad should be rearranged. “There was the demands from the parliament members that the budget purported to the scholarship from 2008 to 2012 should be audited. We
would ask the inspectorate office to audit it.” This was quoted from the Aceh governor’s
report which was quoted by the media.8
There are several challenges encountered by the Aceh government. Among
others were:
1. The leader changed which brought about impacts on the part of program policies
6
7
8
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and management control of scholarship in the environment of LPSDM Aceh.
2. Political processes which had to go through the legalization of the budget of the
scholarship programs which be signed by mutual approval between governor of
Aceh and the Legislative Assembly (parliament)
3. Factors of conflict victims bring about inflame on the part of the objectify of
scholarship selection.
From the interviews with head of commission V of the Aceh Legislative Assembling,
Mohd Alfatah, the budget of the Aceh scholarship in 2015 is allocated to the students of
undergraduate programs, graduate programs and post – graduate programs as much as Rp
86.2 billions as it has been allocated in the fiscal year budget of 2015. The budget of scholarship provided to the students of overseas and domestic universities and it is allocated at
Human Resource Development Office (LPSDM).
In line with the allocation of the scholarship, the member of commission V of the
Legislative Assembling (DPRA) who work on Educational Affairs has invited the Aceh
LPSDM to understand the use of the fund and to acquire information of other aspects related to the scholarship programs.
Head of commission V of the Aceh Legislative Assembling, Mohd.Alfatah, S.Ag
maintained “We expect that the recipients of the scholarship should be selected based on
the targets of the programs and the scholarship should be granted to the recipient who have
gone through the fair selection process.”9 The follow – up programs of this scholarship
should also be noticed. For example, how many students are granted with the scholarship.
Are there the students who have finished their studies, whether they have been back to
Aceh and are the recipients of the scholarship able to create vocations or they are merely
reliant on the government to seek for jobs.
From the interviews, the writer has witnessed some statements which indicate the common will from the DPRA to evaluate the scholarship programs in a better ways because there
were inappropriate findings and complaints from the society towards the scholarship. This is
due to the budget having been allocated has reached 616.4 billions in 2013. This is a huge
amount of budget. If it is count, there are a lot of the Acehnese who have graduated from
master programs and doctoral programs. If it is compared with the population of Aceh, the
alumni of the recipients of this scholarship have been able to induce changes in the development of Aceh. However, the interviews with the head of the commission V indicate: “The
expectation of the significant changes have not been not yet realized at this moment. This is
a long – term program. Never the less. On the basis of our observation, 355 students who has
9
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been selected tend to seek for their personal cancers than to work for the public.10
c. Target of Programs
These factor constitutes a classic problem in the selection process of scholarship recipients because there are a lot of people accused that there have been unfair treatments in
the processes. In fact, the LPSDM has clarified that all the processes have been undertaken fairly based on the proficiency of the recipients. The Aceh government as it had been
showed with the above interviews perceived the recipients of the scholarship were still
inappropriate on the basis of its target because there are a lot of candidates of the recipients
failed because of the TOEFL did meet the requirement set up by the LPSDM. There are a
lot of students who have high scores of the TOEFL but they didn’t have a track record of
good social experiences. They merely have their credentials of the educational background
but they were not familiar with the social activities and experiences which make them function to be agents of change. In reality, those who are well experienced in the social works
which constitute the works performed by the agents of change and the agents of change are,
in fact, excluded from the list of the recipients of the scholarship.
From the interviews with the ex – candidates who failed to be the recipients of the
scholarship, among others are AZ and PIA (initial names).11 AZ maintained the requirement
of the TOEFL score is too high to us. In fact, we were not majoring in English. This answer
is from former head of student Association of Agriculture Faculty.
However, the students who succeeded in acquiring the scholarship who were usually
the recipients of the scholarship, particularly those who are in the same batch with AZ has
no social experiences but he owns a basic skills of English. For example, PIA who took part
in the process of selection at the same time as AZ did passed the selection processes as the
recipients of the scholarship. This means PIA who had no backgrounds of social works and
interests for the public can pass the test while Az has been well experienced in social works
and willing to work for the public interests failed.
The above case confront other students activists who were actively involved in
several other student organizations outside campuses such as HMI, KAMMI, PII, IMM an
so on. These organizations which had a lot of social activities were highly sensitive to the
social interests. But they did not acquire the opportunities to be the recipients of the scholarship. Therefore, it is recommended that the Aceh government empower the activities by
providing training to train them with good academic studying because they have possessed
social experiences with were beneficial to address the public interest.
d. Potential impacts of Aceh Scholarship
10
11
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some potential impacts which are expected from this scholarship programs
are as follows:
1. There will be new entrepreneurs who can stimulate the economic development of
the low class society.
2. Alumni of scholarship recipients will become more creative and independent by
paving cooperation among the alumni so that there will be new ideas in providing
input for Government in terms of development without be reliant on the Government directly (Socialpreneur)
3. Alumni will become motivators for the advancement of various fields for the
people’s businesses , such as in the fields of education, agriculture, plantation,
infrastructure development, and so on.
4. Inducing motivation and teaching other new candidates of scholarship recipients
to motivate their willingness to change.
However, those various potentials are having less positive response in the community, alumni grantees, and local governments that pose obstacles such as:
1. The obstacle is that there are a lot of people in our community having sense of antipathy towards the educated people, even, many people who are classified as a low
class do not believe in reformation. There are several factors bringing about this
situation to take place:
a. Different communication styles between low class of community with alumni.
b. Some people have been satisfied with their achievement so that they no longer
need help from other people.
2. The obstacle comes from the majority of alumni who primarily seek for personal
careers because of the following reasons;
a. Alumni have been encountered with the problems related to their basic need fulfillment so that they tend to prioritize more on their personal needs.
b. Many scholarship recipients are not social activists. In this case, after completion
of their study, they have not been accustomed to taking a part in social activities.
c. Recruitment processes are not transparent; where there have been nepotism in
recruitment processes.
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3. The next constraint is that the local government didn’t fully provide opportunities y to
the alumni to involve in managing government. This is also caused by several factors:
a. Political factor is greater than the people’s interests. For example, the authorities
are not involving scholars / alumni of the grantees into the government recruitment process.
b. The ruling party has major roles in any policy making, especially in the province
of Aceh as the only province that has local parties with 50% of the voters.
4. Conclusions and Suggestions
a) Conclusions
There are some conclusions that may be drawn in this paper:
1. The Aceh LPSDM was established in response to the conflict and tsunami disaster problems.
2. The process of selection of the recipients of the scholarship take several forms,
that is, recipients classified as students with prestiges, conflict victim recipients,
tahfidh Alquran recipients and poverty alleviation scholarship.
3. LPSDM has produced 2.891 recipients of scholarship for both domestic and overseas universities.
4. Some of the alumni of the scholarship recipients have worked for several different
institutions, such as at both private universities and state universities, government
offices, NGOs, and some other offices located outside the Aceh province.
5. There has been transformation which was caused by the scholarship program in a
way that the service and the solutions to the problems in office has taken a better
shape.
6. The rules regarding the scholarships awarding is still not firm and the budget provided is limited.
7. Implementation of scholarship management still needs improving because this
implementation still pose trials and errors not based on research data findings
and not following modern management procedures, for example, by using SWOT
analysis.
8. It is important that the budget should be proportionally granted to the grantees of
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the scholarship and to the authorities.
9. Most scholarship recipients are recruited based on their academic standing not
based on their social work experiences.
b) Suggestions
1. It needs firm rules for the system of scholarship on the part of transparency.
2. It needs more networkings by involving relevant institutions at national and international level.
3. It needs an independent monitoring team so that the implementation of Aceh
scholarship program by LPSDM will be better.
4. The scholarships must prioritize those who are actively involved in student organizations and social organiations because they have passion and soul of high
improvement for the country.
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Öğrenci STK’larının Katkısı
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Giriş
Özellikle 90’lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanan bilişim ve iletişim teknolojisi ile birlikte küreselleşme tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır. Küreselleşmeye
bağlı olarak gelişen farklı ülkelerde, coğrafyalarda yaşam süren insanların birbirleri ile
olan temasının artması, eğitimin uluslararası bir boyut kazanmasına da kapı aralamıştır.
1980 yılında dünya üzerindeki uluslararası öğrenci sayısı 1 milyon iken, bu sayı 2000
yılında 2 milyona, 2005 yılında 3 milyona, 2009 yılında ise 3,7 milyona yükselmiştir. Bütün yükseköğretim öğrencileri ile uluslararası öğrencilerin yükseköğretimdeki payı değerlendirildiğinde, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim öğrencileri arasında %2,2’lik bir
payının olduğu görülmektedir. (Özoğlu, vd., 2012: 16)
Uluslararası öğrenim için tercih edilen ülkelerin aynı zamanda siyasî, teknoloji ve bilimsel alanda lider olan ülkeler olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünya
üzerinde en çok uluslararası öğrenci bulunduran, lider bir ülke konumundadır. Amerika
Birleşik Devletlerini sırası ile İngiltere, Avustralya, Almanya, Fransa takip etmektedir.
Dünyada dolaşım gösteren uluslararası öğrencilerin yaklaşık olarak %50’si bu beş ülkede
öğrenim görmektedir.
Türkiye’de ise uluslararası öğrenci hareketliliği özellikle 1992 yılında başlatılan Büyük
Öğrenci Projesi ile ivme kazanmıştır. Lakin bu sürecin iyi yönetilememesi neticesinde, bu
proje büyük ölçüde başarısız olmuştur.
Bununla birlikte özellikle son 2004 yılını müteakip Türkiye’deki uluslararası öğrenci
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sayısında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin sayısında 1983 yılından 1997 yılına kadar artış göstermiş, 1998 yılından 2003
yılına kadar ise azalma görülmüştür. 2004 yılından itibaren tekrar yükselmeye başlayan
uluslararası öğrenci sayısı 2007 ila 2010 yılları arasında %56 artış göstermiş ve 2010
yılında Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı 26.228’e yükselmiştir. (Özoğlu, vd., 2012:
51, 52)
2013-2014 öğretim yılında 50.000 sınırına dayanan uluslararası öğrenci sayısı 20142015 öğretim yılında 80.000’i aşmış durumdadır.
Uluslararası öğretim alanında söz sahibi ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri başta
olmak üzere, İngiltere, Avustralya, Almanya, Fransa uluslararası öğrenci politikaları geliştirmişlerdir. Bu ülkelere ek olarak son yıllarda bu alanda söz sahibi olmaya çabalayan ve
ciddi mesafeler alan Kanada ve Malezya gibi ülkeler uluslararası öğrenci politikası geliştirmek noktasında ciddi ilerlemeler kaydetmişlerdir. Uluslararası öğrenci hareketliliğinin
oluşturduğu ekonomik, siyasî ve kültürel etkileri çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. (DEİK,
2013: 13, 16)
Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim sisteminin uluslararasılaştırılmasından
sorumlu federal bir yapının bulunması ve sayıları 4000’i bulan vakıf, STK, kamu ve özel
üniversitelerin oluşturduğu yükseköğretim kurumlarının var oluşu çarpıcı bir örnek olarak
karşımızda durmaktadır.
Türkiye’de artmakta olan ve önümüzdeki 5 yılda 200.000 sınırına dayanması öngörülen (ISAP, 2014: 3) uluslararası öğrenciler için Türkiye’de halen yeterli düzeyde uluslararası öğrenci politikasının geliştirilip hayata geçirilememiş olması, Türkiye’de öğrenim
gören uluslararası öğrencilerin muhtelif sorunlar ile karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu
durum uluslararası öğrenci hareketliliğinin oluşturacağı pozitif yöndeki etkileri de olumsuz
olarak etkilemektedir. Türkiye’deki Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunların tespiti,
analizi, raporlanması, çözüm önerilerinin sunulması ve nihai noktada bir uluslararası öğrenci
politikasının geliştirilmesi açısından Türkiye’de faaliyet göstermekte olan uluslararası
öğrenci STK’lerinin kayda değer bir üretkenliği söz konusudur. Siyaset erkinin sahip olduğu olanaklar ile STK’lerin saha tecrübesi ve sivil aklı birleştiğinde uluslararası öğrenci
hareketliliğinden maksimum verim alınabilir.
Türkiye’de Öğrenim
Karşılaştıkları Problemler

Gören

Uluslararası

Öğrencilerin

Eğitim

Sürecinde

İnsan tekinin doğup büyüdüğü coğrafyadan, alıştığı kültür, sahip olduğu değer yargıları
ve dünya görüşünden farklı bir coğrafyada kısa ya da uzun vadede yaşam sürmesi farklı
sorunlar ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.
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Eğitim için uluslararası arenaya dâhil olan uluslararası öğrenciler, gittikleri ülkelerin
“yabancı kabul mevzuatlarından”, halkın “yabancı” algısından doğan problemlere, eğitim
diline, kültür ve düşünüş biçimine, değer yargılarına adaptasyon sürecinden, ekonomik
problemlere ve aileden, ülkeden ayrı kalmanın vermiş olduğu psikolojik birçok problem ile
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemlerin çözümünde evvela uluslararası öğrencileri
ilgilendiren yasal mevzuatın sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması zaruridir.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebepleri arasında “kendi ülkeleri ile mukayese ettiklerinde Türkiye’nin eğitim kalitesinin yüksek oluşu, eğitim ve yaşam maliyetinin uygunluğu, öğrencilere sağlanan burs olanakları, Türkiye’nin sahip olduğu medeniyet mirasının müşterek bir zemine oturuyor oluşu ve kendi ülkelerinde faaliyet gösteren
misyon ve kuruluşların veya daha önce Türkiye’de eğitim görmüş şahısların tavsiyeleri
gösterilebilir.
Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemler:
-- Başvuru sürecinde karşılaşılan problemler,
-- Kültürel ve sosyal entegrasyon,
-- İstihdam, barınma ve ulaşım,
-- Ekonomik problemler,
-- Kültür şoku ve psikolojik problemler,
-- Mezuniyet süreci ve sonrasında yaşanan problemler, olarak tasnif edilebilir. (ICIST, 2015; Sefîre-i Âlem, 2013)

Başvuru Sürecinde Karşılaşılan Problemler
Her ülkenin farklı bir ülkenin vatandaşını turistik, sığınma veya uluslararası öğrencilik
alanında kabulünün başlangıcı konsolosluklar üzerinden başlamaktadır. Başvurular bu kurumlarda alınır ve değerlendirmeye tabi tutulur. Başvuru amaçlarına göre ilgili kurumların
aldıkları tavır ve ortaya koydukları eylem biçimi değişmektedir. Meselâ, sığınma talebi
ile başvuru yapan bir şahıs ile uluslararası eğitim amacı ile başvuran bireyin karşılaşacağı
tavır denk değildir. Bununla birlikte, son yıllarda giderek bir uluslararası eğitim üssü olmak
yolunda hızlıca ilerleyen Türkiye’nin uluslararası öğrencilerin, konsolosluklarda ilk kabulü
esnasında birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır.
Vize işlemleri esnasında, teminat olarak gösterilmesi istenen meblağın yüksek oluşu
en büyük problem olarak karşımızda durmaktadır. Mülakat yaptığımız Afganistan uyruklu TIP Fakültesi öğrencisi Seyit İSHANİ Türkiye’de öğrenim görmek amacı ile Türkiye
Konsolosluğu’na başvurduğunda kendisinden, Türkiye’den bir üniversitenin kabul mektu-
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bu haricinde, banka hesabında teminat olarak 8000 USD gösterilmesi istendiğini ifade etmiştir. Afganistan’ın mevcut ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda bu meblağ çok fazladır. Öğrencilerin üniversitelerden aldıkları kabul yazılarına rağmen vizenin
verilmemesi bir başka problemdir. Konsolosluklarda bürokratik işlemlerin uzun sürmesi
öğrencinin karar sürecini olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Konsolosluklardaki
personelin keyfî davranışları, ilgisizlikleri ve uluslararası eğitim, uluslararası öğrenci politikaları hakkında yeterli düzeyde bilgi ve bilince sahip olmamaları da önemli problemlerden biridir.

Kültürel ve Sosyal Entegrasyon
İnsanın aşina olmadığı, yabancısı olduğu bir ortama girmesi birtakım, kaygı, gerginlik
vb. psikolojik sorunları tetiklemektedir. Uluslararası öğrencilerin genç yaşlarında dilini,
kültürünü, iklim koşullarını bilmedikleri bir ülkeye gelişleri azımsanmayacak düzeyde
zorluklara kapı aralamaktadır. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye özellikle
ilk geliş sürecinde karşılaştıkları problemler aşağıdaki gibi sıralanabilir. Tüm bu hususlar
uluslararası öğrencilerin kültürel ve sosyal entegrasyonunu daha da zorlaştırmaktadır. Kültürel ve sosyal entegrasyonu güçleştiren önemli amiller 3 başlık altında incelenebilir:
-- Dil Sorunu
-- İdarî ve Bürokratik Sorunlar
-- Sosyalleşme (ICIST, 2015: 10, 12)

a) Dil Sorunu
Eğitim vizesi alıp Türkiye’ye gelen öğrencilerin, ilk gelişlerinde yaşadıkları
ortak sorun, Türkiye’deki mevcut yabancı dil yetersizliğinden dolayı kendilerini
ifade edememe, nereye gideceklerini bilememe ve kendilerini karşılayıp rehberliklerini yapacak kimsenin olmamasıdır. Öğrenciler nereye ve nasıl gideceğini dahi
anlatmakta güçlük çekmektedir. Son yıllarda özellikle Yurt Dışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı Türkiye Burslarına hak kazanan ve ilk gelen öğrencilerin
havalimanlarında karşılanması noktasında ciddi mesafeler almış olsa da, burslu
olmayan öğrenciler için bu bir eksiklik olarak devam etmektedir. Öğrencilerin yurtta,
hastanede ve çeşitli sosyal alanlarda iletişim sıkıntısı ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler
hastanede, yurtta vb. çeşitli sosyal alanlarda iletişim zorluğu çekmektedirler. Tüm
bunların yanında, Türkçe dil eğitiminde akademik Türkçe öğretilmediğinden,
öğrenciler özellikle akademinin ilk yılında derslerine adapte olmakta zorluk
çekmektedirler.
Uluslararası öğrencinin öğrenim diline yeterince hâkim olamaması, dersleri
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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anlamalarına engel teşkil ettiği gibi, derse aktif olarak katılımlarını, arkadaşları ve
öğretmenleri ile etkileşimlerini, derslerde gerektiğinde soru sorabilme özgüvenlerini
olumsuz etkilemekte, dolayısı ile ödev, yazılı ve sözlü sınavlarını olumsuz etkileyerek başarısızlığa neden olmaktadır. (Özoğlu, vd., 2012: 28)
Bazı üniversitelerde uluslararası öğrenciler İnkılâp Tarihi ve Nutuk dersleri
zorunlu olarak okutulmaktadır. (ör. Uludağ Üniversitesi 2014-2015 öğretim yılının somunda İnkılap Tarihi ve Nutuk, uluslararası öğrenciler için zorunlu olmaktan
kaldırılmıştır.) Yasal kayıt sürecinde takip edilmesi gereken süreç hakkında bilgi
eksikliği, eğitim sürecinin nasıl olduğu, eğitim dilinin Türkçe oluşu ve Türkçe dil
yeterliliğinin gerekli oluşunun bilinmemesi problemleri çetrefilli hale getirmektedir.
Bu mânâda uluslararası öğrencilerin rehberlik, danışmanlık, yönlendirme vb. hususlarda destek alabileceği ofis, birim vb. yapılanmaların eksikliği başlıca bir sorun
olarak karşımızda durmaktadır.

b) İdarî ve Bürokratik Problemler
Uluslararası öğrencilerin adaptasyon sürecini zorlaştıran bir diğer amil, öğrencilerin kayıt, ikamet, banka vb. işlemleri gerçekleştirmeleri esnasında karşılaştıkları
problemlerdir. Resmi işlemlerin gecikmesi, aksaması, eğitim sürecinin de başlamasını da geciktirmektedir.
Resmi kurumlarla yaşanan problemlerin başında ikamet sorunu gelmektedir.
(ICIST, 2015: 12) Uluslararası öğrenciler ikamet için gittikleri kurumlarda kurum
personelinin genel itibari ile yabancı dil bilmemesinden kaynaklı iletişim sorunu
yaşamaktadır. Uluslararası öğrenci ile kaçak, sığınmacı, mülteci aynı mevzuata tabi
olmakta ve kimi zaman aynı muameleye tutulmaktadır. Bir memurun, “mevzuata
aykırı olduğundan gerçekleşmesi imkânsız” diyerek yapmadığı bir işlemi bir diğer
memur yapabilmektedir. Bazen bir dilekçe ile çözülebilecek sorunlar, kurum personelinin gerek konuya olan vukufiyetinin eksik oluşu, gerekse ilgisiz tutumu daha
kronik hale dönüşebilmektedir. Tabii ki bu durumun bedelini uluslararası öğrenciler
ödemektedir. Türkiye Bursları dâhilinde olmayan ve kendi imkânları ile eğitimini
sürdüren uluslararası öğrenciler, ödemekle mükellef oldukları SGK primlerini maddî yetersizlikten ödeyemediklerinden dolayı hastanelerin acil servislerinde yüksek
meblağlar ile karşılaşmaktadır. Randevu süreçlerinde ise gerek hastane, gerekse okul
arasında muhtelif sıkıntılar ile karşılaşılmaktadır. Kurumlar arasındaki iletişim ve
koordinasyon eksikliğini muhtelif sorunları beraberinde getirmektedir. Örneğin, ikamet izni için başvuru sürecini bekleyen öğrenci kimlik numarası alamadığından bankalarda hesap açamamakta ve gerekli eğitim ödemelerini gerçekleştirmektedirler.
Mevzuatların seneden seneye farklılık arz etmesi de beraberinde çeşitli sıkın-
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tılar getirmektedir. 2012 yılında kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası
öğrencilere getirilen SGK prim ödeme mükellefiyeti, Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci işleri mevzuatın çıktığından 6 ay sonra bildirmiş,
bu süreçte biriken borçlar karşısında birçok uluslararası öğrenci zora girmiştir. Bu
süreçte asgari ücret üzerinden belirlenen prim ücreti ödemesinde uluslararası öğrenciler Türk Vatandaşlarının ödediği asgari rakamı ödemek durumunda kalmışlar, daha
sonra yapılan değişiklik ile uluslararası öğrencilerin ödeyeceği meblağ Türk Vatandaşlarının ödediği rakamın 1/3’i olarak değiştirilmiştir. Lakin bu süreçte uluslararası
öğrencilerin biriken borçları ayrı bir problem oluşturmuştur.
2014-2015 öğretim yılında ise uluslararası öğrenciler SGK primlerini yıllık olarak peşin ödemek durumunda bırakılmıştır. Yaklaşık 600 TL’ye tekabül eden prim
ücretini peşin olarak veremeyen uluslararası öğrenciler prim ödeme işlemlerini özel
sigorta şirketlerinden taksitli olarak yapmaya yönlenmiştir. Özel sigortalar ise tedavi masraflarının %100’ünü karşılamamaktadır. Bu minvalde, mülakat yaptığımız
Uludağ Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans öğrencisi Azerbaycan uyruklu Rufat
ALİYEV, Türkiye’ye gelmeden önce takip etmesi gereken prosedüre dair internetten detaylı bir bilgiye ulaşamadığını, geldikten sonra ise uluslararası öğrenciler ile
muhatap olan kurumlardan süreç ile ilgili detaylı bilgi alamadığından kayıt sürecinin
kendisini fiziksel, psikolojik olarak yorduğunu ve ekonomik olarak ise çok zor durumda bıraktığını ifade etmiştir.
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Kosova uyruklu Fation SHABANI, kendisi ile aynı zaman diliminde doktoraya başlayan bir
başka arkadaşına 3 sene olarak verilen ikamet izninin, kendisine 1 yıl olarak verildiğini ifade etmiştir. Bu durumu yetkililere ilettiğini ve “İkamet izin süresi memurdan
memura fark edebilir” cevabını aldığını aktarmıştır.

c) Sosyalleşme
Yukarıda ifade edildiği üzere, dil yetersizliğin doğurduğu iletişim eksikliği
problemlerin ana kaynağını teşkil etmektedir. Farklı bir ülkeye ilk kez gelen uluslararası öğrenciler zaman zaman toplumdan kendini soyutlamak zorunda kalmakta,
yalnızlaşmaktadırlar. Kamuoyunun uluslararası öğrencilik hakkında belli bir bilince
sahip olmaması kimi zaman ciddi sonuçlar doğuran ön yargılara kapı aralamaktadır.
Özellikle siyahi ve çekik gözlü uluslararası öğrenciler kendilerine “yabancı” diye
hitap edilmesinden rahatsızlık duymaktadırlar. Siyahi öğrenciler saat satan kaçak ya
da mülteci olarak görülmektedir. Türk öğrencilerin aynı okulu paylaştıkları uluslararası öğrencilere “Ülkenizde okul yok mu, niçin bizim ülkemize gelip okuyorsunuz?”
mealindeki sorular sorması uluslararası öğrencilerin sosyalleşmesini zorlaştıran
amillerden bir tanesidir. Türkçe dil eğitimi alan Cibuti uyruklu Sabrina Azi MOHAUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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MAD, kendisi ile yaptığımız mülakatta siyahi olmalarından dolayı özellikle toplu
taşıma araçlarında sözlü sataşmalara maruz kaldığını ve bu durumun kendisini ve
arkadaşlarını toplum içine karışmak noktasında mütereddit bıraktığını ifade etmiştir.
Bu ve benzeri durumlar uluslararası öğrencilerin yalnızca kendi ya da farklı ülkelerin vatandaşı olan öğrenciler ile iletişim kurmasını tetiklemektedir ve bu durum
Türkçenin pratik olarak yeterli düzeyde öğrenilmesini yavaşlatmaktadır.
İstihdam, Barınma ve Ulaşım
Bazı uluslararası öğrenciler maddî imkânsızlıkları nedeni ile eğitimlerini sürdürmek
için çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Çalışan öğrenci sigortasız, düşük ücretli sağlık
güvenceleri olmaksızın çalıştırılmakta, bir başka deyişle “ucuz işgücü kaynağı” olarak görülmektedir. Çalışan öğrenciler dinsel ya da etnik farklılıklardan dolayı olumsuz tepkiler ve
davranışlara maruz kalmaktadırlar. (ICIST, 2015: 14)
Barınma, uluslararası öğrencilerin karşılaştığı en önemli zorluklardan bir tanesidir.
Özellikle kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrenciler ekonomik ve sağlıklı
koşullarda barınabilecekleri yurt bulmak noktasında zorluk çekmektedirler. Ayrıca devlet
yurtları kontenjanları öncelikli olarak Türkiye Burslusu öğrencilere ayrıldığından, kendi
imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrenciler devlet yurtlarına kabul edilmemektedir.
Özellikle büyükşehirlerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin konaklamaları ilgili ev/
yurt yetersizliği söz konusudur. Özellikle ev kiralama hususunda ev sahiplerinin olumsuz
yaklaşımları ve güven sorunu yaşanması önemli bir sorundur. Örneğin; bazı ev sahipleri
ev tutmak isteyen öğrencilerden fahiş denilecek düzeyde kira ve depozito istemesi, evden
ayrılma durumlarında depozito ödemesinin çeşitli gerekçeler öne sürülerek yapılmaması,
kimi ev sahiplerinin öğrencilere güvensizlik duygusu ile yaklaşarak “aile apartmanı” ifadesini kullanarak özellikle erkek öğrencilere yönelik kültürel baskı yapmaları gösterilebilir.
(Bâb-ı Âlem, 2013: 19)
Bazı devlet yurtlarının üniversite kampüslerine uzak olması ayrıca bir ulaşım güçlüğü oluşturmaktadır. Araştırmamız sırasında mülakat yaptığımız Uludağ Üniversitesinde
öğrenim gören Bangladeşli Al Âmin AMON, kendisi gibi Türkiye Burslusu öğrencilerin,
kampüs içerindeki KYK yurdunda yer olmadığından üniversiteye yaklaşık 25 km. uzaklıkta bulunan bir başka KYK yurdunda kaldıklarını ve her gün üniversiteye gidebilmek 2 ayrı
vasıta ile 1 saatin fevkinde yol gitmek zorunda olduklarını ifade etmiştir.
Doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin aynı yurdu paylaşıyor oluşları, öğrencilerin çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bazı yurtlarda mevcut olan altyapı eksikliği
ayrıca sorunlara kapı aralayan faktörlerden birisidir. Odaların kalabalık oluşu, farklı kültür
ve dünya görüşlerine müntesip öğrencilerin bir arada kalışları ön yargıları tetiklemekte ve
bazen ötekileştirmeye kadar giden sorunlar hâsıl olmaktadır. Uluslararası öğrencilerin ev/
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yurt gibi barınma sorunlarına çözüm üretebilecek, onları yönlendirecek bir merkezin olmaması yaşanılan sorunları büyütmektedir. Öğrenciler ilk geldikleri süreçte bazen otellere
yönlendirilmekte, bu durum, zaten ekonomik sorun yaşayan öğrencileri daha dar boğaza
sürüklemektedir. (ICIST, 2015: 14)

Ekonomik Problemler
Uluslararası eğitim için en temel belirleyici ve karar verdirici faktör ekonomik ve mali
durumdur. Daha ilk başvuru esnasında, ilgili ülkenin konsolosluğuna gitmek için harcama
yaparak başlayan mali harcama süreci, vize, pasaport, ülkeler arası seyahat bedeli, gidilen
ülkede ikamet edilecek şehre gidiş, yemek masrafı, barınma ihtiyacının giderilmesi, dil
kurslarına ödenecek olan meblağ, ülkelerin uluslararası öğrenci kabul mevzuatlarının getirdiği mali yükümlülükler, üniversite harç ödemeleri, günlük masraflar vs. mezuniyete kadar
süren uzun ve maliyetli bir süreci ifade etmektedir.
Burslarının kesilmesi, ücret karşılığı çalışmalarının önünde kısıtlamalar oluşu, üniversitelere ya da muhtelif eğitim kurumlarına ödenen harç ücretlerinin ve konaklama
ücretlerinin fazla oluşu, ikamet işlemleri, diploma ve evrak tercümeleri gibi resmi işlemelerin oluşturduğu mali harcamalar, mutat ödeme gerektiren temel ihtiyaçların meblağının
zaman içerisinde artırılması uluslararası öğrencileri ekonomik olarak zorlayan unsurlardır.
(Sefîre-i Âlem, 2013)
Elbette ki bir uluslararası öğrenci, gideceği ülkenin asgari geçim şartlarını, eğitim, konaklama, günlük yaşam ile ilgili şartlarını öğrenmeli ve ona göre hareket etmelidir. Lakin
ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de sistemli ve sürdürülebilir uluslararası öğrenci politikasının bulunmayışı Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin beklentilerinin ve öngörülerinin fevkinde durumlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Örneğin, SGK prim ödeme
zorunluluğunun olduğunu, birçok uluslararası öğrenci Türkiye’ye geldiğinde öğrenmek
durumunda kalmıştır.
Ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan sorunların özellikle öğrencilerin ülkeye geldikleri ilk yıllarda daha etkili olduğu tespit edilmiştir. (Özoğlu, vd., 2012: 29)
Uluslararası öğrencilerin mali giderlerinin önemli bir kısmını ve dolayısı ile en önemli mali yükü Türkçe dil eğitimi masrafları oluşturmaktadır. Türkçe eğitimi noktasında
Türkiye’de TÖMER’e alternatif oluşturabilecek kurumların çok az oluşu, Türkçe dil eğitimi hususunda nerede ise tekel oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Uluslararası öğrenciler 2010 yılına kadar Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) tek
merkezli olarak uyguladığı “Yabancı Öğrenci Sınavı”nı (YÖS) kaldırması ile birlikte, üniversiteler kendi belirledikleri ücretler karşılığında, hazırladıkları Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) uluslararası öğrenci kabul etmektedir. Bu durumda kendi imkânları ile gelip
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, sınavına girecekleri her bir
üniversiteye ayrı ücret ödemek zorunda kalmakta ve aynı zamanda ilgili üniversitenin bulunduğu şehre ulaşım için de ayrıca masraf yapmak durumunda kalmaktadır. Bu durum
mali imkânı olan ve olamayan uluslararası öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğini zedelemektedir. Mali imkânı kısıtlı olan öğrenciler, sınırlı sayıda üniversiteye başvurabilmektedirler.
25.02.2011 tarihli (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı kanun ile Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır. (Bâb-ı Âlem, 2013: 18) Kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Sağlık Sigortası primi ödemeleri yeni bir mali problemi ortaya
çıkarmıştır. Başlangıçta, SGK’ye yılda 1200 TL civarında ödeme yapması gereken
kendi imkânları ile öğrenim gören öğrenciler, bu uygulama ile birlikte mağduriyet
yaşamıştır. 2012 yılında aylık sigorta bedeli 35 TL’ye düşürülmüştür. Bugün ise SGK
uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken sigorta primini peşin olarak tahsil etmekte,
taksitli ödeme imkânı sağlamamaktadır. İkamet izni için SGK primi ödeme zorunluluğu gerektiğinden, peşin ödeme imkânı bulamayan uluslararası öğrenciler, özel sağlık
sigorta şirketlerine yönelmek durumunda kalmıştır.
Özellikle Afrika ve Asya gibi uzak coğrafyalardan gelen uluslararası öğrenciler
arasında, seyahat maliyetinin yüksekliğinden dolayı ülkelerine eğitimleri boyunca ya bir
kere gidebilmek imkânına sahip olan ya da mezuniyet sürecine kadar beklemek zorunda
kalanlar mevcuttur.
Tüm bu hususların dışında uluslararası öğrenciler, okula kayıt için evrakların tercümesi, noter onayı gibi muhtelif harcama kalemleri ile karşılaşmaktadırlar.

Kültür Şoku ve Psikolojik Problemler
Eğitim amacı ile kendi yurdundan uzakta yaşayan bir uluslararası öğrenci, kaygıları,
umutları, heyecanları olan kısacası yaratılışı gereği sahip olduğu duygularıyla bir “insandır”. Eğitim amacı ile kendi ülkesinden başka bir ülkeye seyahat edecek bir öğrenci
eğitim kalitesi, yaşamın ekonomik maliyeti gibi temel sorgulamalar yapar ve imkânları
ölçüsünde karar verir. Bu durum en son noktada ekonomiktir ve belli rakamlar ile izah
edilebilir. Oysaki başka bir ülkede eğitim almak amacı ile de olsa yaşam sürecek olmanın
psikolojik maliyeti, ekonomik maliyet ile denk değildir, mukayese edilemez. Yeni geldikleri bir ülkenin iklim, coğrafya, kültür ve diline alışma süreci sancılı bir süreçtir. Bu
sürece paralel olarak, ortaya birtakım fiziksel ve psiko-sosyal sorunlar çıkabilmektedir. Ev
sahibi toplumun kültürel kodları ve “yabancı” ya karşı olan bakış açısı mevcut problemleri artıran unsurlardan birisidir. Bu çerçevede yaşanan sorunlar, fiziksel, psikolojik olarak
tasnif edilebilir.
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Fizikî Sorunlar
* Uyku düzensizlikleri
* Psikosomatik rahatsızlıklar
* Beslenme bozuklukları
* İklim ve coğrafik koşullara bağlı rahatsızlıklar
Psikolojik Sorunlar
* Sıla özlemi
* Yalnızlık hissi
* İzole olma ve asosyal davranışlar
* Mevcut kültüre karşı olumsuz tepki geliştirme
* Agresif tutum ve davranışlar (ICIST, 2015: 18)
Yukarıda belirtilen sorunları tetikleyen, artıran birçok sosyal etki de söz konusudur.
Özellikle ekonomik ve sosyal yönden düşük seviyede coğrafya ve ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, metropol kültürüne ve hızına uyum problemi çekmektedirler. Araştırmamız
esnasında mülakat yaptığımız birçok uluslararası öğrenci, havalimanına adım attıkları ilk
andan itibaren haftalar boyu süren kaybolma hissine kapıldıklarını ifade etmişlerdir.
Toplumun farklı kültürlere karşı sahip olduğu ön yargılar uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemleri artıran önemli hususlardan bir tanesidir. Özellikle Afrika ve Asyalı uluslararası öğrencilere yönelik olumsuz tutum ve davranışlar, onların uyum sürecini
zorlaştırmakta ve uzamasına sebebiyet vermektedir. Yerli öğrencilerin olumsuz tavır ve
söylemleri nadiren de olsa karşılaşılan ırkçı ve ayrımcı tavırlar da uluslararası öğrencilerin
yaşadıkları problemleri derinleştiren unsurlardandır.

Mezuniyet Süreci ve Sonrasında Yaşanan Problemler
Uluslararası öğrencilerin her biri, kendi istikballeri üzerine plânlar yaparak, ülkelerinden ayrılıp farklı bir ülkede eğitim almayı tercih etmiş bireydirler. Eğitimlerini tamamlayan
uluslararası öğrencilerin önüne yeni problemler de çıkabilmektedir. Bu problemlerden en
belirgin olanı, mezuniyet süreci ve sonrasında istihdam imkânlarını kaçırmaları ya da deUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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taylı ve etkin bir iş takibi gerçekleştirememelidir. (ICIST, 2015: 20)
Bununla birlikte, özellikle sosyo-ekonomik açıdan düşük profilli ülkelerden gelen
uluslararası öğrenciler, eğitim gördükleri ülkenin mevcut şartlarını kendi ülkesi ile mukayese ederek, çalışma hayatını nerede sürdürmesi gerektiği noktasında kararsızlık yaşamaktadırlar. Bu kararsızlık halini tetikleyen hususlardan birisi de mekatronik vb. çapraz
bilim alanlarında, öğrenim gören öğrenciler, ülkelerinde meslekî istihdam imkânı bulamayacakları için Türkiye’de kalmak istemektedirler. Fakat, Türkiye’de yabancı uyrukluların
çalıştırılması hem prosedür hem de yerli işgücünün tercihinden dolayı oldukça zordur. Bu
kararsızlık hali belli bir süre bocalamayı da beraberinde getirmektedir. Ayrıca, staj yapmak
durumunda olan uluslararası öğrenciler ise mevcut imkânların darlığından ve staj yeri bulsalar dahi önyargılar nedeni ile stajlarını gerçekleştirmekte zorluk çekmektedirler.
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olan Arnavutluk
uyruklu Algert BOCI, öğrenim görüp mezun olduğu bölümün ülkesinde istihdamının zor
olduğunu, bir yandan ülkesine dönmeyi ve vatanına hizmet etmeyi istediğini ama işsiz
kalmaktan da korktuğunu ifade etmiştir. Bu durumun kendisini psikolojik olarak gerginliğe
sürüklediğini ve farklı bir ülkede çalışmak durumunda kalmak zorunda olmaktan hoşnut
olmayacağını beyan etmiştir.
Bu kararsızlık ve belirsizlik sürecinde uluslararası öğrenciler, ikamet izninin yenilenmesi zorluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Zira öğrenciyken alınan ikamet izni mezuniyet ile birlikte sona ermektedir. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, bu
süreçte sıkıntı yaşamaktadırlar. Lisans sonrası iş bulma sürecinde uluslararası öğrenciler,
öğrenciliğin vermiş olduğu birtakım imkânlardan yoksun olduklarından, gerek ekonomik,
gerekse barınma ihtiyacı noktasında sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar.

Uluslararası Öğrenci STK’leri
1992-1993 akademik yılında özellikle, Türk ve Akraba Topluluklar çerçevesindeki
ülkelerden, 10.000 uluslararası öğrencinin Türkiye’ye davet edilmesi ile birlikte başlayan
Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında 2009-2010 akademik yılına kadar 41.000 kontenjan tahsis edilmiştir. Bu süreçte 41.000 öğrenci için verilen kontenjanın 32.000’i kullanılmıştır. Bu toplam kontenjanın %78’ine tekabül etmektedir. BÖP’ün başlaması ile üniversitelere gelmeye başlayana uluslararası öğrencilerin belirginliği de artmaya başlamış
ve sadece yeni gelen uluslararası öğrenciler için değil, aynı zamanda özellikle İstanbul
ve Ankara gibi şehirlerde yoğunlaşan uluslararası öğrenci nüfusuna tanıklık eden toplum
içinde yeni bir tecrübe olmuştur.
Bu süreçte, Büyük Öğrenci Projesi ile gelen uluslararası öğrencilerin dışında da farklı
ülke ve bölgelerden kendi imkânları ile gelen öğrenciler de mevcuttur. Sürecin başlaması
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ile birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği hususunda detaylı ve sistemli bir altyapının
olmaması muhtelif sorunları beraberinde getirmiştir. BÖP ile birlikte Türkiye’ye gelen
32.000 uluslararası öğrenciden yalnızca 9541’i mezun olabilmiştir. 16.684 öğrencinin ise
muhtelif nedenlerden dolayı bursu kesilmiştir. (Özoğlu, vd., 2012: 63)
Uluslararası öğrenciler, yaşadıkları mali, sosyal, kültürel vb. problemlere çözüm üretebilecek sağlıklı işleyen mekanizmaların bulunmaması nedeni ile muhtelif STK ve vakıf
ve cemaatlere yönelmek durumunda kalmışlardır. Uluslararası öğrencilerin sayısındaki belirgin artış ile birlikte STK’lerin bu alana ilgisi artmıştır. Birçok STK uluslararası öğrencilere kapılarını açmıştır. Balkan Müslümanları ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Afrika Kardeşlik ve Dayanışma Derneği, ELBRUS İnsani Yardım ve Kültür Derneği, Mavi
Küre Uluslararası Öğrenci ve Kültür Derneği örnek olarak gösterilebilir. (Sefire-i Âlem,
2013: 16) Araştırmamızda, uluslararası öğrenci alanında müstakil olarak faaliyet gösteren, öğrenciler arasında cinsiyet, ırk, renk, mezhep, siyasî görüş, bilişsel zekâ ayrımına
gitmeksizin kuşatıcı faaliyet gösteren ve çalışmaları ile on binlerce uluslararası öğrenciye
ulaşmış olan STK’lerin faaliyetleri incelenmiştir.
Bu çerçevede, müstakil olarak Türkiye’de tüm, işlev ve faaliyet alanını din, dil, renk,
ırk, mezhep, siyasî görüş ayırt etmeksizin, uluslararası öğrencilere ayıran ilk STK, 2004
Yılı Temmuz ayında kurulan Sosyal Araştırmalar ve Kültürler Arası Dayanışma Derneği (SADER)’dir. 2008 yılında ise SADER, ismini Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği olarak değiştirmiştir.1 1997 yılından 2003 yılına kadar azalma gösteren uluslararası
öğrencilerin sayısı 2004 yılından itibaren belirgin bir artış göstermeye başlamış ve 2006
ila 2011 yılları arasında uluslararası öğrenci sayısı %59 artış göstermiştir. (http://www.
ntv.com.tr/egitim/turkiyede-26-bin-yabanci-ogrenci-var,Iw3EunaJg0WzhVDPDLviKQ, 3
Ekim 2011)
Bu artış ile birlikte Anadolu’nun birçok ilindeki üniversitelerde de uluslararası öğrenciler belirgin bir hale gelmiştir. 2009 yılından itibaren Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde farklı isimlerde, uluslararası öğrenci derneği uzantılı STK’ler kurulmaya başlanmıştır. 2012
yılına gelindiğinde, uluslararası öğrenciler ile alakalı temel ihtiyaçlarının karşılanması
noktasında hiçbir ayrım gözetmemek üzere kurulan 11 ayrı Uluslararası Öğrenci STK’sı
bir araya gelerek Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nu (UDEF) kurarak aynı
çatı altında toplanmışlardır. 2015 yılı itibari ile UDEF’e üye uluslararası öğrenci derneklerinin sayısı 36 ilde 43 olmuştur. (UDEF: 2015) Uluslararası öğrenciler alanında yoğun faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci STK’lerinin çalışma prensip ve ilkeleri incelendiğinde
aşağıdaki hususlar etrafında buluşulduğu görülmektedir:
•

Dünyanın neresinden gelirse gelsin, renk, ırk, dil, din, mezhep ayırt etmeksizin ve

1 SADER Kurucu Üyeleri Mehmet Ali BOLAT, Mehmet ÇELİK, Veysel BAŞAR ve Ali YELGÜN ile yaptığımız mülakata dayandırılmıştır.
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Problemler Ve
Problemlerin Çözümünde Uluslararası Öğrenci STK’larının Katkısı
karşılık beklemeksizin hizmet vermek,
•

Evrensel değerlerin ön plana çıkarılması, uluslararası öğrenciler ile bu ilkeler etrafında buluşmak, (İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği 2014-2015 Faaliyet Raporu, 2015: 3)

•

Farklılıkların zenginlik olduğu vurgusu,

•

Ülkemizde eğitim gören ve dünyanın değişik ülke ve bölgelerinden gelen
öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunulması, bilgili, donanımlı bireyler olarak
memleketlerine dönmelerini sağlamak, (Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği
2012-2013 Faaliyet Raporu, 2013: 3)

•

Ev sahibi-Misafir anlayışı ile hareket etmek,

•

Öğrencilerle ortak faaliyetler yapabilme imkânlarını araştırmak, var olan imkânları
geliştirmek ve yeni projeler ortaya koyarak kültür birliği oluşturmak ve farklı
medeniyetleri tanımak amacıyla bir araya gelmek, (Sefîre-i Âlem, 2013: 17)

•

Her adem, bir âlemdir prensibi ile hareket etmek,

•

Ülkesinin durumunu ve ihtiyaçlarını bilen, farklılıklara karşı müsamahalı bireyler
yetiştirmek, (http://www.mevlanadernegi.org/page/show/31-hakkimizda.html)

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Problemlerin Çözümünde,
Uluslararası Öğrenci STK’lerinin Katkıları
Uluslararası öğrenciler, “Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Problemler” başlığı altındaki bölümde incelendiği üzere vize
başvuru sürecinden, mezuniyet sonrasına kadar birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Mevcut problemlerin varlığı, en başta Türkiye’nin sağlıklı işleyecek bir uluslararası
öğrenci politikasının olmamasıdır. Acil olarak yapılması gereken temel değişim, uluslararası öğrenci mevzuatı ile yabancılar mevzuatının birbirinden ayrılmasıdır.
Uluslararası öğrenci STK’leri, Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı problemlere somut öneriler ve çözümler getirerek en kısa sürede gündeme getirilip hayata geçirilmesi
zaruret arz eden uluslararası öğrenci politikası için ciddi katkılar koyabilecek derin tecrübî
altyapıya sahiptir. Zira sadece Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’na (UDEF)
üye derneklerin irtibat kurduğu toplam uluslararası öğrenci sayısı 2013-2014 Eğitim Öğre-
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tim yılı itibariyle yaklaşık 14.000’dir. (UDEF, 2014: 5)
Bu sayı, UDEF üyesi derneklerin sayısı henüz 33 iken tespit edilmiştir. Bu sayı mevcut
Türkiye’de, 2013-2014 akademik yılında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin toplamının
yaklaşık 1/3’üne denk gelmektedir. UDEF üyesi dernekler, uluslararası öğrenciler ile yalnızca tanışmakla kalmayıp, sosyal, sportif, kültürel, akademik vb. başlıklar altında yüzlerce farklı organizasyonun altına imza atmaktadırlar. Bu şekilde süreklilik arz eden iletişim halinde
uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemlerde gündeme gelmekte ve çözümler üretilmektedir. Uluslararası öğrenci STK’lerinin, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik olarak problemlerin tespiti için öğrencilerle mülakatlar, çalıştay, toplantılar
düzenlemekte ve raporlar yayımlamaktadırlar2. Yayımlanan raporlar devletin çeşitli kademelerinde görev yapan bürokratlara da iletilmektedir. Bu çalışmaların en belirgin somut faydası,
yurt dışından gelen öğrenciler için kullanılan “Yabancı Uyruklu Öğrenci” ifadesinin “Uluslararası Öğrenci” olarak değiştirilmesidir. Yasal mevzuatta yapılan bu değişiklik, uluslararası
öğrencilerin en çok rahatsızlık duydukları hususlardan olan “yabancı” ifadesini değiştirmiş,
artık devlet kademesinde “uluslararası öğrenci” ifadesi kullanılmaya başlanmış ve literatüre
girmiştir. Bu durum, sayıları artmakta olan uluslararası öğrencilerin, halk nezdinde de kabul
görmelerini kuvvetlendirecek bir amil olarak görülebilir.
Uluslararası öğrenci STK’leri ikamet, uluslararası öğrencilerin eğitim ulaşım, barınma, sağlık vb. en temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda karşılıksız rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini aralıksız yürütmektedirler. (Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği 2008-2009 Eğitim Yılı Raporu, 2009, s.18) Öğrencilerin kayıt, ikamet başvurusu,
barınma ve sağlık imkânları hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim süreçlerinin en başından
kolaylaşmasını temin edebilmektedir. Uluslararası öğrenci STK’ları Türkiye Burslusu öğrencilerin yaşadıkları problemlerin çözümünde yetkili merci olan Uluslararası Öğrenci Daire Başkanlığı ile irtibat kurarak, Türkiye Burslusu öğrencilerin sorunlarının çözümünü
hızlandırmaktadırlar.
Kendi imkânları ile Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, Türkçe
dil eğitiminin yüksek ücretli olmasından dolayı, alternatif arayışlara girmek zorunda
kalabilmektedirler. Bu noktada uluslararası öğrenci dernekleri ücretsiz ya da çok cüz-i
meblağlarla Türkçe seminerleri düzenleyerek bu açığı kapatmak için gayret göstermektedirler. BÂb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği’nin, 2014-2015 döneminde düzenlediği
Türkçe derslerinden toplam 205 misafir öğrenci istifade etmiştir. 60 misafir öğrenci B2 kurunu bitirerek Türkçe derslerinden mezun olmuş, üniversitelerin Türkçe yeterlilik sınavını
2 Bkz: Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Uluslararası Öğrenci Çalıştayı Bildirisi, 2015 – Bab-ı Âlem
Uluslararası Öğrenci Derneği Türkiye’de Misafir Öğrenci Tasavvuru, 2013 – Uluslararası Öğrenci Kuruluşları
Platformu Uluslararası Öğrenci Raporu, 2015 – İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Uluslararası Öğrencilerin Problemleri ve Çözüm Önerileri Çalıştay Bildirisi, 2013
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Problemlerin Çözümünde Uluslararası Öğrenci STK’larının Katkısı
başarı ile geçmiştir. Türkçe kurslarına katılan öğrencilere bu dönemde toplam 1490 saat
ders verilmiştir Bu dönemde Ekim 2014’te, Ocak 2015’te ve Nisan 2015’te olmak üzere
üç defa yeni kayıt almış olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, 80 öğrenciyi farklı
kurlara kaydetmiştir.
(Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği 2014-2015 Faaliyet Raporu, 2015: 38,39)
2010 yılına kadar merkezî olarak yapılmakta olan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) kendi imkânları ile öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimi için ALES’e girmek durumundadırlar. YÖS
ve ALES ile ilgili özel eğitim kurumları olmak ile birlikte, sayıları hem az hem de yüksek
ücret talep edilmektedir. Uluslararası öğrenci dernekleri bu alanda da ciddi çalışmalar ortaya koyarak, uluslararası öğrencilerin bir probleminin daha giderilmesi noktasında katkı
sağlamaktadırlar. (Sefîre-i Âlem Bülten, Nisan 2015: 11)
Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneğinde, eğitim programında 196 saat IQ ve geometri, 284 saat matematik olmak üzere dönem boyunca toplamda 480 saat ders verilmiştir.
(Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği 2014-2015 Faaliyet Raporu, 2015, s.39)
Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geldiklerinde yaşayacakları adaptasyon sürecinin daha
kolay atlatılabilmesinde, uluslararası öğrenci STK’lerinin ciddi katkıları söz konusudur.
Öğrencilerin eğitim alacakları şehre uyum sağlamaları, kültürüne tanıklık edebilmeleri başarılı bir eğitim süreci geçirmeleri açısından son derecede önem arz etmektedir. Bu çerçevede uluslararası öğrenci STK’leri şehir gezileri düzenlemekte, şehirleri doğa, tarih, kültür,
medeniyet mirasını öğrencilere tanıtmaktadırlar. STK’ler bu süreçte öğrencilerin kaldıkları
evlere ve yurtlara ziyaretler düzenleyerek, öğrencilere ev sahipliği yaparak moral desteği
sağlamaktadırlar.
Uluslararası öğrencilerin her biri farklı coğrafyalarda doğmuş, farklı dil, ırk ve renklere müntesiptirler. Her açıdan bu bir mozaiktir ve ülkemiz için büyük bir imkândır. Uluslararası öğrenci STK’leri uluslararası öğrencilere kendilerini ve ülkelerini tanıtabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri olanaklar oluşturmaktadırlar. Uluslararası öğrenci
STK’lerinin faaliyetleri arasında öğrencilerin kendi kültür ve geleneklerini tanıttıkları ülke
tanıtım günleri, uluslararası öğrenci buluşması, programları dikkat çekicidir. Ayrıca spor
müsabakaları, farklı dillerde icra edilen şiir gecesi programları, Bu programlar vesilesi
ile uluslararası öğrenciler, halk ile buluşmakta, halkın uluslararası öğrencileri tanımaları
temin edilmektedir. Bu tür halka açık programlar, uluslararası öğrencilerin halk nezdinde
tanınmasına katkı sağlayabileceği gibi, karşılıklı olarak güvenin tesis edilmesini de olumlu
olarak etkileyebilecektir.
Uluslararası öğrenci STK’leri, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları ekonomik problemlere de çözüm üretmektedirler. Öğrenciler henüz kendi ülkelerinde iken, uluslararası
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öğrenci STK’larının web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden, Türkçe dil eğitimi,
kayıt ve ikamet işlemleri vb. hususlarda bilgi alabilmektedirler. Bu bilgi aktarımı, uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye geldiklerinde daha önce öngörmedikleri harcama kalemlerini
göz önünde bulundurmalarını ve temkinli olmalarını sağlamaktadır. Uluslararası öğrenci
STK’leri ayrıca burs imkânları sunarak ve uluslararası öğrencilerin gündelik masraflarını
karşılamaları noktasında destek olmaktadırlar. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 2014-2015 öğretim yılında 1210 uluslararası öğrenciye burs desteği sağlamıştır. Bu
rakamlara, UDEF’e üye derneklerin dağıtmış olduğu burslar dâhil değildir. Örneğin, Bursa’da faaliyet gösteren İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği 58 uluslararası öğrenciye
burs desteği sağlamıştır. (İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği 2014-2015 Faaliyet Raporu, 2015) Uluslararası öğrencilerin mali sıkıntılarını giderecek bir diğer husus ise ayni
yardım desteğinin, gıda, ev eşyası temini vb. sağlanmasıdır. Özellikle kendi imkânları ile
öğrenim gören öğrenciler ailelerinden birinci derecede yakınlarının vefatı, ağır hastalık
gibi ya da evlilik gibi aciliyet gerektiren hususlarda, maddi imkânsızlık nedeni ile istedikleri her an ülkelerine gidememektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrenci STK’leri vefat
gibi acil durumlarda, uluslararası öğrencilerin yol masraflarını karşılamaktadırlar.
Uluslararası Öğrenci STK’leri, uluslararası öğrencilerin meslekî gelişimlerine görgü,
bilgi ve tecrübe katabilecekleri meslekî kurslar, teknik geziler ve seminerler tertip etmektedir. Uluslararası öğrenci STK’leri, uluslararası öğrencilerin staj yapabilme ve mezuniyet
sonrasında istihdam edilebilmeleri noktasında da çalışmalar yürütmektedirler.
Sakarya’da faaliyet gösteren Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, dünyanın en
uzun 4. köprüsü olarak inşa edilecek olan “İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’’ne teknik gezi
düzenlemiştir. (Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği 2014-2015 Faaliyet Raporu, 2015:
6) Bab-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, gazetecilik mesleğini icra edecek olan uluslararası öğrenciler için gazete ziyareti organize etmiştir. (Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci
Derneği 2014-2015 Raporu, 2015: 23) Trabzon’da faaliyet gösteren Karadeniz Uluslararası
Öğrenci Derneği; tarih, din, sosyoloji, kültür, eğitim, sanat, edebiyat, siyaset vb. alanlarda
“Uluslararası Öğrenci Akademisi” adıyla, alanında uzman isimlerin katılımları ile seminerler tertip etmiştir. (https://www.facebook.com/pages/Karadeniz-Uluslararas%C4%B1-%C3%96%C4%9Frenci-Derne%C4%9Fi-KULDER/101491143309565)

Sonuç
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada meydana gelen bilim, teknoloji, iletişim vb. alanlardaki hızlı değişim süreci, eğitimin uluslararasılaşması sürecini de
hızlandırmıştır. Ülkeler arasındaki sınırların neredeyse sembolik bir hal aldığı günümüz
dünyasında, seyahat etmek kolaylaşmış, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş
ülkelere kendi insanlarını eğitim amacı ile göndermeye başlamıştır. Bu süreç uluslararası
öğrenci hareketliliğini de tetiklemiştir. Dünyanın her ülkesinden insanlar eğitim amacı ile
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farklı ülkelere seyahat etmektedirler ve bu durum artık ciddi ekonomik, siyasi, bilimsel,
kültürel katkıları olan bir hareketliliğe dönüşmüştür.
Bu süreçten, özellikle son 10 yıldır sürmekte olan ekonomik ve siyasi istikrar sonucunda Türkiye de etkilenmiş ve halihazırda 80.000’in üzerinde uluslararası öğrenci Türkiye’de
eğitimlerine devam etmektedir. Önümüzdeki, 10 yıl içerinde bu sayının 200.000’in üzerine
çıkacağı öngörülmektedir.
Türkiye’nin sahip olduğu bu uluslararası öğrenci hareketliliğinden en üst düzeyde istifade edebilmesi için, mevcut politikalar yetersizdir. Uluslararası öğrenciler, Türkiye’de
eğitim için ilk başvuru sürecinden, mezuniyet sonrasına kadar ciddi problemlerle karşılaşmaktadır. Türkiye’de sabit ve sürdürebilir bir uluslararası öğrenci mevzuatının olmaması,
öncelikle uluslararası öğrenci politikasının eksikliğindendir. Bu süreçte mutlak surette bir
politika üretilmeli ve üretilen politika üzerinden bir mevzuat yenilenmesine gidilmesi zaruret arz etmektedir. Uluslararası öğrenci politikasının eksikliği, Büyük Öğrenci Projesi’nin
sürecinde Türkiye’ye gelen 36.000 burslu öğrenciden yalnızca 9541’inin mezun olabildiği,
17.000’in üzerinde öğrencinin ise çeşitli vesileler ile bursunun kesilmesi ile nihayet bulan
süreci doğurmuştur. Türkiye’nin uluslararası eğitim alanındaki prestijini olumsuz etkilemiş ve 1997 ila 2004 yılları arasında Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin sayısında
azalma olmuştur.
Türkiye’de öğrenciler arasında etnik, dinî, siyasî ayrım yapmaksızın faaliyet gösteren uluslararası öğrenci STK’ları, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemlere çözüm
üretme noktasında ciddi tecrübelere sahiptir. Uluslararası öğrenci STK’lerinin sahip olduğu
tecrübeler, öğrenciler ile kurdukları yakın iletişimin doğal bir sonucudur. Uluslararası öğrenci alanında yapılan araştırmaların ve yayımlanan raporların önemli bir kısmında, uluslararası öğrencilerin oluşturacağı ekonomik ve siyasi fayda açısından yaklaşıldığı, uluslararası öğrencilerin her birinin öncelikle bir “birey” olduklarının fazla dikkate alınmadığı
görülmektedir. Uluslararası öğrenci STK’leri, maddî bir karşılık beklemeksizin, gönüllülük esaslı olarak, bu alanda faaliyet gösterirken, yaklaşımları “insan” merkezli olmuştur.
Bundan dolayıdır ki, uluslararası öğrenci STK’leri, eğitim için kendi ülkelerini bırakarak
Türkiye’ye gelen öğrencileri “yabancı ya da uluslararası” değil, “misafir öğrenciler” olarak
tanımlamaktadırlar. Bu bakış açısı Anadolu coğrafyasının sahip olduğu medeniyet mirasının, vakıf medeniyeti anlayışının doğal bir sonucudur. Bu bakış açısına sahip olarak hareket eden uluslararası öğrenci STK’larının, Türkiye’nin oluşturması gereken uluslararası
öğrenci politikasına yön verebilecek, artı değer katabilecek birikime sahip olduğu göz ardı
edilemeyecek kadar belirgindir. Netice itibari ile uluslararası öğrenciler, başka bir ülkeye
eğitim amaçlı giderken alıştıkları toprakları, içinde büyüdükleri ailelerini, sosyal çevrelerini geride bırakarak, alışık olmadıkları kültür, bilmedikleri bir dil, sahip olmadıkları dünya
görüşlerinin olduğu “yabancı” bir yere gitmektedirler. Eğer gittikleri ülkede kendilerini yabancı olarak hissetmeyecek olurlarsa, problemlerin önemli bir bölümünün çözümü kolay-

102

İnternational Student Symposium 2015

Ebubekir Armağan

laşacak, uluslararası öğrencilerden beklenen akademik başarı artacak, ekonomik, kültürel
ve siyasî fayda olarak istenilen düzeye erişilmesi kolaylaşacaktır.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE
ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI
GÜÇLÜKLER
Enver Gedik1

Özet
Çalışmanın birinci bölümünde dilin tanımı ve önemi üzerinde durulmuş, yabancı dil eğitimi hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra yabancı dil olarak Türkçe’nin
öğretilmesi konusu irdelenmiştir. Bu bölümde yabancı dil olarak Türkçe eğitiminin tarihî
süreci anlatılmış, günümüzde yabancılara Türkçe öğreten kurum ve kuruluşlar hakkında
bilgi verilmiş ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel sorunlarına değinilmiştir.
İkinci bölümde ise, yabancı dil olarak Türkçenin zorlukları hakkında anket
çalışması değerlendirilmiştir. Bu bölümde uluslararası öğrencilere Türkçe öğreten hocalarla ve uluslararası öğrencilerle yapılan anketin sonuçlarından yola çıkarak öğrencilerin
bölgelerine göre Türkçenin zorlandıkları alanları anlatılmış, Türkçe öğretiminde yaşın, cinsiyetin, ana dilin, bildiği diğer yabancı dillerin rolü anlatılmıştır.

Giriş
Toplumlar eski çağlardan beri kendi dillerini diğer milletlere öğretme çabası içinde
olmuşlardır. Türkler ise göçebe bir hayat sürdükleri için ilk çağlarda yazıya ve eğitime
çok fazla önem vermedikleri için Türkçeyi başka milletlere de yayma gibi özel bir çaba
içerisinde olmamışlardır. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügâti’t Türk’ü gibi birkaç tane
sayılı eser haricinde tarih boyunca yabancılara Türkçe öğretmek için kayda değer çalışmalar yapılmamıştır. Günümüzde ise yabancılara Türkçe öğretimi daha çok eğitim sahasında
gerçekleştirilmektedir. Yabancılara Türkçenin öğretilmesi için yurt dışında Yunus Emre
Türk Kültür Merkezleri, TİKA koordinatörlükleri ve bu merkezlerin bulunmadığı yerlerde
1

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Türkçe Okutmanı, egedikmail@gmail.com

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

105

Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler

de konsolosluk ve büyükelçiliklerimiz çalışma yapmaktadır. Türkiye’de ise bu alanda en
yoğun çalışma ülkemize yükseköğrenim için gelen uluslararası öğrencilere yönelik yapılmaktadır.
Türkiye’ye yüksek öğrenim için 1950’lerden beri öğrenci gelmektedir. 80’li yıllara
gelindiğinde ülkemize uluslararası öğrenci girişi artmaya başlamıştır. 90’lı yılların başında
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan Türki Cumhuriyetlerden yoğun bir
şekilde öğrenci gelmeye başlamıştır. O tarihlerden günümüze kadar gelen öğrenci sayısı
her geçen yıl artmıştır. Günümüzde 80 bin civarında öğrenci yükseköğrenim için Türkiye’de bulunmaktadır. Bu öğrencilerin 20 bin kadarı Türkiye burslusu olarak eğitim görmektedir. Diğerleri ise kendi imkânları ile eğitim görmektedir.
Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinden öğrenciler eğitim görmek
için Türkiye’yi tercih etmektedir. Üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerin
büyük bir kısmı Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerdir. Devlet üniversitelerinin yanı sıra Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde de uluslararası öğrenciler bulunmaktadır.
Yükseköğrenim için ülkemize gelen bu öğrencilerin öncelikle Türkçeyi öğrenmeleri gerekiyor. Türkçe öğrenimi için üniversitelerin veya özel kuruluşların Türkçe
öğretim merkezlerinde aldıkları kurslarla Türk dilini öğrenmeye çalışıyorlar. Ancak farklı
coğrafyalardan gelen, farklı kültürlere mensup, farklı dilleri konuşan bu öğrenciler, Türkçe
öğretimlerinde birçok problemle karşılaşıyorlar. Şimdiye kadar yapılan Türkçe öğretimi
birçok sorunu bünyesinde barındırmakta.
Önümüzdeki yıllarda ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin oranında daha
fazla bir artış olacağı öngörülmektedir. Buna paralel olarak, yabancı dil olarak Türkçe
öğretimine de talep artacaktır. Bu doğrultuda yabancılara yönelik yapılan Türkçe öğretimi
daha sistemli bir hale getirilmeli, bu alana yönelik kaynaklar artırılmalı. Kaynakların kalitesi yükseltilmeli. Bu alanla ilgili çalışmalar yapılmalı, bu alandaki temel sorunlara çözüm
yolları bulunmalıdır.

Dil
Dil Nedir?
Varlıkların iletişim için kullandıkları duyuları genel olarak dil diye adlandırabiliriz.
Çok geniş anlamıyla dil; düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak
bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve
eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır. İnsanların
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kullandıkları dili tanımlamak gerekirse basit olarak, bir gramer sistemi içinde örgütlenmiş,
düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan ses, işaret ya da hareketlerin bütünüdür diyebiliriz. Dil üzerine yüzyıllardan beri birçok söz söylenmiş, birçok tanım yapılmıştır. Bu
bağlamda dilcilerin türlü şekillerde dil tanımları bulunmaktadır.
Dil, temeli seslere dayanan ve bu seslerin belli kurallar ve belli sıraya göre
yan yana gelmesinden oluşan bir anlaşma aracıdır. Dili, varlıkların seslendirilmesi olarak da tanımlayabiliriz. Seslerin belli işaretlerle ifade edilmesinden de
yazı doğmuştur.( Yavuz, 2001, s.15)
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık,
temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi, seslerden
örülmüş içtimai bir müessesedir. (Ergin, 1980, s.3)

Dilin Önemi
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde
yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurum; seslerden
örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.
.
Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı
düzenleyen bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz. İnsan konuştuğu dili
doğduğu günden itibaren hazır bulur. Fakat dil doğuştan bilinmez. İlk aylarda ağlamalar, taklit, birtakım hareketlerle anlaşma sağlamaya çalışılır. Çocuk içinde yaşadığı topluluğun dilini, ana dilini uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Daha sonra kulağına
gelen seslerin belli kavramlara, hareketlere, varlıklara karşılık olduğunu anlamaya başlar.
Dil her şeyden önce sosyal ve millî bir varlıktır. Fertlerin üstünde, bir milleti ilgilendirir. Bütün bir milletin duygu ve düşünce hazinesini teşkil eder. Bir milleti ayakta
tutan, fertleri birbirine bağlayan, sosyal hayatı düzenleyen ve devam ettiren, millî şuuru
besleyen bir unsur olarak dilin oynadığı rol çok büyüktür. Bağımsızlığın temeli millî şuurdur. Millî şuurun en kuvvetli kaynağı ise dildir.
Dil ile düşünce organı olan insan beyni destekleşe oluşmuş olmalıdır. Öyle ki sonuçta dil düşünmenin de bir vasıtası olmuştur. Ana dilimizden cümleler kurarak düşünürüz.
Bunları dile getirdiğimizde adına konuşma deriz. Dil olmasa düşünce ve duygu da
gelişmezdi, insan topluluğu ilerlemez, bir medeniyet oluşturamazdı. Yine insanoğluna
bahşedilen din hayatı ile sanat hayatı da dil temeli üzerine kurulmuşlardır.
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İnsanlar sözlerini uzaktakilere ulaştırmak ya da uzun zaman saklamak ihtiyacı ile
onları daha dayanıklı bir işaret sistemine çevirmeyi düşünmüşler, yazıyı icat etmişlerdir.
Eski insanlar hakkında bilgilerimizi, bıraktıkları yazılı belgelerden alıyoruz. Milletlerin
yazıdan önceki yaşayışları hakkında pek az şeyi öğrenebildiğimiz için tarih yazıyla başlar,
diyoruz.

Yabancı Dil Olarak Türkçe
Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı dil öğretimi, eğitim-öğretim hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde dünya milletleri yabancı dile büyük önem vermektedir. Gelişmişliğin ölçülerinden biri
de bilinen yabancı dil sayısıdır. Bu noktada ülkemizde de yabancı dil eğitimine önem verilmektedir. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm örgün öğretim kurumlarında yabancı
dil dersi vardır. Bazı liseler yabancı dil ağırlıklı öğretim yaparken, bazı üniversitelerde de
öğretim dili İngilizcedir. Türkiye’de öğretilen en yaygın yabancı dillerin başında İngilizce
bulunmaktadır. İngilizce kadar yaygın olmasa da Arapça, Fransızca ve Almanca öğretimi
de yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi devlet okullarının yanında özel kurslarda da yapılmaktadır. Bütün bunlardan farklı bir şekilde Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
de yapılmaktadır. Yurt dışından ülkemize gelenlere, özellikle de yükseköğrenim için gelenlere yönelik Türkçe öğretimi yapılmaktadır.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesi (Tarihî Süreci)
Yabancı dil öğretimi tarihinin eski çağlara kadar uzandığını bilmekteyiz. Toplumlar
en eski çağlardan beri birbirlerinin dillerini öğrenmek, kendi dillerini diğer toplumlara
öğretmek çabası içinde olmuşlardır. Bunun dinsel, siyasal ve ekonomik nedenleri vardır.
İngilizce, Almanca, Fransızca yüzyıllardan beri diğer toplumlara zaman zaman resmi dil,
zaman zaman da ikinci dil olarak öğretilmektedir. Türkçe, birçok toplumda ana dili ve resmi dil olmasına rağmen diğer toplumlara öğretilmesi üzerinde pek durulmamıştır. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi ülkemizde pek köklü bir geçmişe sahip değildir. Yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminin tarihine baktığımızda 11. yüzyıldaki Kaşgarlı Mahmud’un
Divan-ı Lügâti’t Türk’ünü görürüz. Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmış Divan, Türkçe’nin zenginliğini vurgulamasının yanı sıra tüm Türk diyalektlerini içine alan,
Türk boylarının yaşayışlarını; yaşadıkları coğrafyayı anlatan, atasözlerini, deyimleri içine
alan bir kültür hazinesi niteliği taşımaktadır. Daha sonra 15. yüzyılda Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lugateyn adlı eseriyle Türk gençlerine Türkçe’nin güzelliklerini anlatmaya
çalışmıştır. Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Acemi Okullarında yabancı dil olarak
Türkçe dersleri yapılmıştır. (Akdoğan, 2004, s.1)
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Uzun bir geçmişten günümüze dek uzanan yabancılara Türkçe öğretme ya da
yabancıların Türkçe öğrenmesi, üzerinde yeterince durulmadığı ve bilgi aktarımı sağlanmadığından dolayı ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelişme gereksinimi olan en bakir
alanlardan biridir. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügâti’t Türk’ünü başlangıç noktası olarak alırsak yabancı dil Türkçe öğretimi konusundaki kitapların büyük bir çoğunluğu yabancılar ve bunların da çoğu Almanlar tarafından yazılmıştır.
Tarihi süreçte yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ciddi bir çalışma yapılmadığı gibi mevcut bilgi birikimi de aktarılmamıştır. Tarih boyunca Türkler diğer milletlerle devamlı iletişim halinde olmuşlardır. Bu iletişim süresi boyunca yabancılardan
Türkçe öğrenenler oldukça fazladır. Ancak bunun bilgi aktarımı sağlanmamıştır. Örneğin;
Orta Asya’da Türkçe konuştuğunu bildiğimiz ve daha sonra buradan büyük boylar halinde
yüzyıllarca batıya doğru göç eden Türkler, karşılaştıkları yabancı grupların dillerini nasıl
öğrendiler ya da onlara dillerini nasıl öğrettiler? Osmanlı fethettiği ülkelerde Türkçeyi
öğretmedi mi? Devşirmeler nasıl Türkçe öğrendi? Cumhuriyet döneminde ülkemize gelen yabancı personel, öğrenciler vb. nasıl Türkçe öğrendiler? Jeopolitik olarak çok önemli
bir konumda bulunan Türkiye’mizin yabancı dil Türkçe öğretiminde atak yapması kısa
dönemde kültürel, orta dönemde ekonomik olarak büyük çıkarlar sağlayacaktır.

Yabancılara Türkçe Öğreten Kurum ve Kuruluşlar
Geçmişten günümüze dek uzanan, yabancılara Türkçe öğretme ya da yabancıların
Türkçe öğrenmesi, üzerinde yeterince durulmadığı ve bilgi aktarımı sağlanmadığı bilinmektedir. Günümüzde ise bu alanı son yıllarda ivme kazanan üniversiteler bünyesindeki
Türkçe Öğretim Merkezleri doldurmaya çalışmaktadır. Bunun yanında son yıllarda özel
kurslarda ve bazı dernekler bünyesinde de yabancılara Türkçenin öğretimi ile ilgili faaliyetler yapılmaktadır.
Yurtdışında ise Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, TİKA koordinatörlükleri ve
bu merkezlerin bulunmadığı yerlerde de konsolosluk ve büyükelçiliklerimiz bu görevi
yürütmektedir. Bununla birlikte Türk işçilerin yoğun olarak bulunduğu ülkelerde Türkçe
öğreten kuruluşlar bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın birçok yerindeki üniversitelerde de
Türkçe öğretilmektedir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimindeki Temel Sorunlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında birçok sorun bulunmaktadır. Yapılan
bu çalışmada bu alandaki temel problemlerden birkaç tanesine değinilecektir. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak şöyle sayabiliriz:
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Sorunu
Şu anda ülkemizde yabancı dil Türkçe öğretmeni yetiştiren, lisans eğitimi veren bir
fakülte yoktur. Bazı üniversitelerimizde bu konuya yönelik yüksek lisans ve doktora programları varsa da bunlar teorik çalışmalara yer vermektedir. Yabancı dil olarak Türkçe
öğreten öğretmenler genellikle yabancı dil eğitimi almış olup ( İngilizce, Almanca,
Fransızca vb. ) Türkçeyi yetersiz düzeyde ve dil öğretim metot ve tekniklerini de kısmen
bilmektedirler. Akademik anlamda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için yetiştirilmiş
öğretim elemanları bulunmamaktadır. Bu alanda çalışma yapan öğretmenler ise Türkçe
Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olmuş veya
yabancı dil eğitimi almış olup yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yeterli donanıma
sahip olmayan kişilerdir. Bu bağlamda ülkemizde Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek
öğretmen ve öğretim elemanları yetiştirilmelidir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okul (Kurs) Sorunu
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihî sürecine baktığımız zaman bu alanda
Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri kurulana kadar uluslararası arenada eğitim veren herhangi bir kurum yoktu. Cumhuriyet tarihi boyunca da böyle bir çalışma A.Ü. TÖMER kuruluncaya kadar yapılmamıştır. 1984 yılında TÖMER kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda
devlet kurumlarında ve özel kuruluşlar tarafından da Türkçe öğretim kursları düzenlenmiştir. Bugün eskiye nazaran çok mesafe kat edilmişse de ideal olan standartlar yakalanamamıştır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Sorunu
Günümüzde yabancılara Türkçe öğretecek materyal sıkıntısı son yıllarda kısmen aşılsa da henüz ihtiyacı tam olarak karşılayacak düzeyde değildir. Farklı metot ve teknikler
kullanılarak farklı yaş guruplarına göre materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Yakın
zamana kadar hazırlanan kaynak ve materyallerdeki bir diğer problem de içeriklerin Türk
kültür ve toplum yapısından uzak olması veya bunu yanlış tanıtmasıdır.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevre Sorunu
İngilizce öğrenmek için ABD’ye giden insanlara İngiliz ailelerin yanında kalarak
pratik İngilizce öğrenme imkânı sunulmaktadır. Diğer dilleri öğrenmek isteyenler için de
buna benzer imkânlar sunulmaktadır. Ancak Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancıların böyle
bir imkânı bulunmamaktadır. Ülkemize eğitim görmek için gelen uluslararası öğrenciler kaldıkları öğrenci yurtlarında Türkiyeli öğrencilerle diyalog kurarak Türkçeyi öğrenme
noktasında yararlanabilirler. Ancak bu yeterli olmuyor. Zira bu gibi durumlarda yabancılarla karşılaşan Türkiyeli öğrenciler sağlam bir Türkçeyle değil de yabancıların konuştuğu
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gibi eksik ve yanlış Türkçeyle konuşuyorlar. Maalesef ülkemizde yabancıların Türkçe
öğrenimleri sırasında onlara katkı sağlayacak bilinçli bir çevre bulunmamaktadır.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Zorlukları
Bölgelerine Göre Yabancıların Zorlandığı Alanlar
Eğitim görmek amacıyla ülkemize 182 ülkeden öğrenci gelmiştir. Bu ülkeler
dünyanın yedi farklı bölgesinde yoğunluk kazanmaktadır. Bu bölgeler şu şekilde sıralanmaktadır: Orta Asya, Ortadoğu, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Uzak Asya ve Amerika.
(Turğut, 2015, s.1) Bu bölgelerden gelen öğrencilerin geldikleri bölgelere göre Türkçe
öğrenim süreleri ve şekilleri farklılık arz etmektedir. Türkçe öğretimini: konuşma, anlama,
okuma ve yazma olmak üzere dört alana ayrılmaktadır. Her bölgenin insanı Türkçe öğreniminde farklı alanlarda zorlanmaktadırlar. Yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerle ve
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerle yapılan anket sonucunda bölgelere göre
farklı verilere ulaşılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenme sürecinde bölgelerine
göre öğrencilerin zorlandığı alanları en fazla zorlandıkları alandan kolaya doğru sıralama
yaparak şu şekilde gösterilebilir:

Afrikalı Öğrenciler:
1-Konuşma
2-Anlama
3-Okuma
4-Yazma

Orta Asyalı Öğrenciler:
1-Yazma
2-Okuma
3-Konuşma
4-Anlama

Ortadoğulu Öğrenciler:
1-Yazma
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2-Konuşma
3-Anlama
4-Okuma

Kafkasyalı Öğrenciler:
1-Anlama
2-Yazma
3-Konuşma
4-Okuma

Uzak Asyalı Öğrenciler:
1-Okuma
2-Konuşma
3-Anlama
4-Yazma

Balkanlı Öğrenciler:
1-Anlama
2-Konuşma
3-Okuma
4-Yazma
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin zorlandıkları bir durum da, kendi dillerinde olmayıp da Türkçede bulunan harflerdir. Birçok dilde olmayıp da Türkçede
bulunan harflerin öğrenilmesinde öğrenciler oldukça zorlanmaktadırlar. Bu konuda bazı
dillerle Türkçeyi karşılaştırarak öğrencilerin zorlandıkları harfler şöyle örneklendirilebilir:
Arapça: Arapçada ö,ü,o,u, tek bir işaretle gösterilmektedir. Bu nedenle Ortadoğu’dan
ve Kuzey Afrika’nın bazı ülkelerinden gelen öğrenciler bu harflerin telaffuzunu ayırmakta oldukça zorlanmaktadır. Yine Arap alfabesinde ç, p, j harfleri bulunmamaktadır. Bu
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bölgeden gelen öğrenciler paraya ”bara”, çarşambaya ”carşamba” demektedirler. Kendi
dillerinde olmayan bu harflerin telaffuzunu çok zor öğrenmektedirler.
Gürcüce: Gürcü alfabesinde ı, f, ö, ü, y harfleri bulunmamaktadır. Gürcistanlı öğrenciler Türkçeyi öğrendikleri ilk zamanlarda fakülte yerine ”pakülte”, Gürcü yerine “Gurci”
şeklinde telaffuz ediyorlar. Bu ülkeden gelen öğrenciler de bu harflerin telaffuzunda çok
zorlanıyorlar.
Genel olarak Türkçede olup da bazı dillerde olmayan harfler şunlardır: ö, ü, ı, i, ç, j, p,
ğ, y, f, z. Bu harflere paralel olarak öğrencilerin telaffuzunda zorlandıkları kelimeleri de şu
şekilde örnekleyebiliriz: ceket, öğrenci, köpek, kötü, öğle, çöp, üç, çünkü, sıkılmak, özlem,
yapı, göğüs, küsmek, telaffuz…

Türkçe Öğreniminde Yaşın ve Cinsiyetin Rolü
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi öğrencilerin yaşlarına ve cinsiyetlerine göre
farklılıklar arz etmektedir. Yapılan araştırmanın sonucuna göre bayanlar erkeklere göre daha
hızlı ve daha kolay şekilde Türkçeyi öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra yaşı genç olanlar ilerlemiş yaştakilere oranla daha hızlı ve daha iyi bir şekilde Türkçeyi öğrenmektedirler.

Ana dilin Türkçe Öğrenimine Etkisi
Yabancıların ana dilleri, Türkçe öğrenimi sırasında olumlu veya olumsuz etki yapmaktadır. Orta Asya ve Balkanlar bölgesinden gelen, Türk asıllı veya Türk akraba toplulukları
Türkçeyi daha çabuk ve daha düzgün şekilde öğrenmektedirler. Bu bölgelerin haricinden
gelen yabancıların ana dilleri Türkçe öğretimine olumlu bir katkı sağlamamaktadır. Diğer
bölgelerdeki dillerin cümle dizimi, kelime yapısı, eklerin ekleniş şekli farklı olduğundan
Türkçe öğreniminde zorlanmaktadırlar. Türkçeyi öğrendikten sonra bile konuşma dilinde
çok zorlanıyorlar. Özellikle de kendi dillerinde olmayıp Türkçede bulunan harflerin telaffuzunda çok fazla zorlanıyorlar.

Bilinen Diğer Yabancı Dillerin Türkçe Öğrenimindeki Etkisi
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi gören ve başka yabancı diller konusunda da bilgi sahibi olanlar Türkçeyi daha hızlı ve daha kolay şekilde öğrenmektedirler. Birden fazla yabancı
dil öğrenenler kıyas yaparak veya daha pratik metotlar uygulayarak yeni bir dili öğrenmede
daha başarılı olmaktadır. Belki de sırf bu sebepledir ki Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen öğrenciler an az üç farklı dil daha bilmektedirler. Afrikalı öğrenciler ana dillerinden
başka İngilizce veya Fransızcayı da bilmektedirler. Balkanlardan gelenler İngilizce, İtalyanca
veya Almancayı biliyorlar. Ortadoğu ülkelerinden gelenler Fransızca veya İngilizceyi biliyorlar.
Kafkasya’dan ve Orta Asya ülkelerinden gelen öğrenciler Rusça veya İngilizceyi biliyorlar.
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Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğrenim Süresi
Uluslararası öğrencilerle yapılan anket sonuçlarına göre, yabancıların Türkçeyi
öğrenme süreleri değişkenlik arz ediyor. Bayan öğrenciler erkeklere göre daha kısa sürede Türkçeyi öğrenmektedirler. Bayanların Türkçeyi öğrenme süreleri ortalama altı aydır.
Erkeklerde ise bu süre altı aydan on beş aya kadar uzamaktadır. Genel olarak öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ortalamaları bir yıldır. Öğrencilerin hemen hemen tamamı Türkçeyi
Türkiye’de öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra ülkesinde kendi gayretleriyle öğrenen öğrenciler de bulunmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin Türkçe Hakkındaki Görüşleri
Türkçeyi öğrenen uluslararası öğrencilere Türkçenin zorluğu sorulduğunda, % 80’i
kolay bir dil derken % 20’si zor bir dil, demektedirler. Öğrencilerin tamamı Türkçeyi yükseköğrenim görmek için öğrendiklerini ifade ediyorlar. Türkçeyi öğrenmek onlara yeni bir
dil kazandırmanın yanı sıra ufuk açıcı etkiler de yapmıştır. Türkçeyi öğrenmekle Türkiye’de iletişim sorununu büyük ölçüde çözmüş oluyorlar.

Yabancıların Türkçeyi Öğrenirken Faydalandıkları Yöntemler:
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler Türkçeyi devlet üniversitelerinin dil merkezlerinde veya özel kuruluşların Türkçe kurslarında öğrenmektedirler. Bunun yanı sıra
uluslararası öğrenciler Türkçe öğrenimlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için Türkçe
kitaplar okumuşlar, Türkçe TV izlemişler, Türkçe filmler izlemişler, Türkiyeli öğrencilerle
bol bol diyalog kurup sohbet etmişler. Türkçe öğrenimini hızlandırmak ve kolaylaştırmak
için buna benzer yöntemlere başvurmuşlardır.

Meslekî Türkçe Karşısında Uluslararası öğrenciler
Yükseköğrenim görmek için ülkemize gelen uluslararası öğrenciler bir şekilde günlük konuşma Türkçesini öğrenmektedirler. Bununla birlikte medya dilini, Türk dili gramer
yapısını da öğrenmektedirler. Ancak okudukları bölüme göre ileride meslek sahibi olacakları alanlarındaki meslekî Türkçeyi öğrenememektedirler veya çok zorlanmaktadır.
Örneğin bir tıp öğrencisi tıp terminolojisini tam olarak öğrenememektedir. Veya hukuk
fakültesinde okuyan birçok uluslararası öğrencinin hukuk terminolojisini öğrenemediği
için okulları bıraktıkları bilinmektedir. Buna benzer birçok örnek sıralanabilmektedir.
Uluslararası öğrenciler için Türkçe öğreniminden sonra yükseköğrenim sırasında böyle bir
sorun mevcuttur.

İletişim Kazaları
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye geldiklerinde karşılaştıkları ilk sorunlardan biri
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belki de en büyük sorun Türkçeyi bilmedikleri için iletişim kurmakta zorlanmaları oluyor.
Başka memleketlere gittiğinde insanın karşılaşacağı en büyük sorun o memleketin dilini
bilmeyişi oluyor. Bu noktada Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler de dil konusunda
çok zorluk çekiyorlar. Türkçeyi öğrenme aşamasında ve daha sonra başlarından çok fazla iletişim kazaları geçebiliyor. Ancak birçok öğrenci arkadaşımız utandığı için bu gibi
iletişim kazalarını saklıyor. Biz bunlardan şahit olabildiklerimizi veya öğrenci arkadaşlardan dinlediklerimizden birkaçını burada zikredeceğiz:

Adın Ne?
Etiyopyalı öğrencilerden biri Türkiye’ye geldiği ilk günlerde, Türkçeyi hiç bilmediğinden Türkçe öğrenmek için bir Türkçe Öğretim Merkezine gider. Dersler çoktan başlamıştır.
Yeni gelen öğrenci kapıyı vurup sınıfa girer. Dersin bayan hocası öğrenciyi karşılar ve
sorar:
-- Adın ne?
-- … (Cevap yok, çünkü Türkçeyi hiç bilmiyor)
-- Nerelisin?
-- … (Yine boş gözlerle bir hocaya, bir sınıfa bakar)
-- Benim adım Simge, senin adın ne?
-- …
Hoca devamlı bir şeyler soruyor ama öğrenciden cevap yok. Sonra kendi kendine
şöyle düşünür: “Galiba hoca, kendi söylediklerini tekrarlamamı istiyor.” Hoca yine sorar:
-- Benim adım Simge, senin adın ne?
Öğrenci cevap verir:
-- Benim adım Simge, senin adın ne?
Bütün sınıf kahkahayla gülmeye başlar. Hoca sınıfa dönüp:
-- Hayır, hayır, gülmeyin.
Öğrenci de sınıfa dönüp tekrar eder:
-- Hayır, hayır, gülmeyin.
Sınıf susar ama hocanın kahkahaları başlar.
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İki Sıcak Erkek
İki bayan öğrenci Türkiye’ye geldikleri ilk günlerde bakkala ekmek almaya
giderler. Ancak ekmek kelimesini telaffuz ederken küçük bir hata yaparlar:
-

İki tane sıcak erkek lütfen.

-

Ne?

-

İki tane sıcak erkek.

Bakkal hemen komşusunu çağırır.
- Ne yapacaksınız erkeği?
- Yiyeceğiz
- ?!!!...
Düşecek Var!
Azeri Türkçesinde “inmek” yerine “düşmek” kullanılır. Bir öğrenci, bindiği
otobüste şoföre yaklaşır ve “Beyefendi, düşeceğim!” der. Şoför arkadaşa döner:
-- Düşeceksen bir yere tutunsana oğlum!
Yine dolmuşa binen bir öğrenci, ineceği yere gelince:
--

Düşecek var! Diye bağırır. Dolmuş şoförü panikle frenlere asılır.

Sonuç
Yapılan araştırmalardan sonra görülmüştür ki, ülkemize gelen öğrenciler dünyanın
yedi farklı bölgesinde ağırlık kazanmaktadır. Bu bölgeler şu şekilde sıralanabilir: Afrika,
Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Orta Asya, Uzak Asya ve Amerika. Bu bölgelerden gelen
öğrencilerin Türkçe öğrenim süreleri ve şekilleri değişiklikler arz etmektedir.
Ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin büyük bir kısmı lisans eğitimi için gelirken
geri kalan kısmı ise lisansüstü eğitim için ülkemizi tercih etmektedirler. Bu öğrenciler ana
dillerinden ve Türkçeden başka yabancı diller de bilmektedirler. Hatta bu alanda 4-5 dil
bilen çok sayıda öğrenci bulunmaktadır.
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Bölgelere göre öğrencilerin okudukları fakülte ve alanlara baktığımızda, belirli bölgelerin öğrencileri belirli fakültelerde yoğunlaşmaktadırlar. Örneğin; Ortadoğulu öğrencilerin
tamamına yakını tıp fakültelerinde okumaktadır. Afrikalı öğrenciler ise tıp ve mühendislik alanında yoğunlaşmaktadırlar. Asyalı öğrenciler daha ziyade sosyal bilimler alanında
yoğunlaşmaktadırlar.
Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin yaş ortalaması 25’tir. Uluslararası öğrencilerin ülkemizde bulundukları süre ortalama 7 yıldır. Mezun olan öğrencilerin tamamına
yakını ülkelerine tekrar dönmektedirler veya Türkiye’de lisansüstü eğitime devam etmektedirler. Eğitimini bitirip de Türkiye’de kalan çok az sayıda yabancı bulunmaktadır.
Uluslararası öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Türkçenin kolay bir dil olduğunu belirtirken bazıları ise Türkçenin zor bir dil olduğunu ifade etmektedirler. Uluslararası öğrenciler Türkçeyle birlikte Türk kültürünü ve gelenek göreneklerini de öğreniyorlar.
Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ülkesine dönen uluslararası öğrencilerden
birçoğu ülkesinde önemli makamlarda ve devlet kademelerinde bulunabiliyor. Hatta Türkiye’de eğitim gördükten sonra ülkesine dönüp devlet başkanı olanlar bile bulunmakta.
Örneğin Pakistan eski devlet başkanı Pervez Müşerref, üniversite eğitimini Ankara’da yapmıştır. Bu açıdan bakıldığında uluslararası öğrenciler Türkiye açısından çok önemli bir
noktada durmaktadırlar. Ancak araştırmaların sonucuna bakıldığında bu fırsatların gerektiği şekilde değerlendirilemediği, bu alanın fazlasıyla ihmal edildiği görülmektedir.
Sonuç olarak Türkçe, tarih boyunca gerektiği gibi yabancı dil olarak diğer milletlere
yeteri kadar öğretilmemiş, bu alanda yapılan çok az çalışmalar da kayda geçmemiş, bilgi
olarak sonraki dönemlere aktarılmamıştır. Günümüzde ise yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bir ivme kazanmıştır.
Bu çalışma genel olarak değerlendirildiğinde, yapılan anketin bulgularına ve ortaya
çıkan verilere dayanarak şu öneriler sıralanabilir:
Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları bu alanda çalışma
yapmak üzere teşvik edilebilir.
Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik dersler konularak bu alandan mezun
olan öğrencilerin bu konuda donanımlı olmaları sağlanabilir. Veya bu alana yönelik yabancı dil bölümlerinde öğretmen yetiştirilebilir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik yeterli düzeyde, adette materyal hazırlanmalıdır.
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Misafir Öğrencilerin Yerli Öğrencilerle
Entegrasyonu: ‘Kırıkkale Enderun
Uluslararası Öğrenci Derneği İftar Çadırı
Örneği’
Fatıma Zeynep BELEN1

Özet
Din, kültürü oluşturan ortak değerler arasında yer almaktadır. Bireyin manevi ihtiyaçlarının toplumsal etkinlikler ile karşılanması misafir öğrencilerin entagrasyonuna katkı
sağlayabilir. Bu çalışmada, uluslararası öğrencilerin yerli öğrenciler ile entegrasyonuna örnek olarak Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 2015 yılı Ramazan ayında
kurduğu ‘iftar çadırı’ ele alınmıştır. Manevi değerlerin, sosyal ekinliklerle yaşanmasının
entegrasyon üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak
mülakat kullanılmıştır. Mülakata, iftar çadırı’nda görev alan on bir erkek misafir öğrenci
katılmıştır. Veriler, içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları çerçevesinde, uluslararası öğrencilerin, yerli öğrencilerle entegrasyonuna dair öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Din, entegrasyon, manevi değerler.
Key Words: Religion, integration, spiritual values.

Giriş
Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur. 2015 yılı itibari ile kırk altı farklı
1 Yrd. Doç. Dr., fzbelen@hotmail.com, Kırıkkale Ünv. İslami İlimler Fakültesi.
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Misafir Öğrencilerin Yerli Öğrencilerle Entegrasyonu:
‘Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği İftar Çadırı Örneği’
ülkeden dört yüz otuz sekiz uluslararası öğrenci üniversitede eğitim görmektedir. Tebliğde,
üniversitenin yirmi üç yıllık geçmişinde, ilk defa Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği
çatısı altında misafir öğrencilerin organize ettiği 2015 yılı ‘Ramazan iftar çadırı örneği’ ele
alınmıştır.
2014 yılında İslamî İlimler Fakültesi’nin açılması ile Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Adem YILDIRIM danışmanlığında, misafir öğrencilerin bir sivil toplum kuruluşu altında
toplanması gerçekleştirilmiştir. İslamî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Adem YILDIRIM
bu süreci şu şekilde aktarmıştır:
‘Üniversitede topluluklar vardı. Misafir öğrenciler adına Uluslararası Öğrenciler Topluluğu kurduk. Öğrencilerimizle tanıştık. Rektörümüzün de katıldığı tanışma toplantıları düzenledik. Topluluk başkanı ve danışman tespit edildi.
Dernek fikri ise topluluktan sonra oluştu. Dernek kısa süre içinde kuruldu. Din
görevlisi arkadaşlardan üyeler seçildi. Öğrencilerle ilgilenmeyi seven din görevlileri derneğe üye edilmek için davet edildi. Böylece dernek faaliyetleri başlamış oldu.’
2015 yılı Mayıs ayında açılan Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği, ilk faaliyetini
elli kişilik misafir öğrenci grubu ile Karadeniz gezisi olarak gerçekleştirmiştir. 08 Haziran
2015 tarihinde Ramazan ayına on gün kala dernek yöneticileri İftar Çadırı kurmaya karar
verir ve misafir öğrencilerle bu fikri paylaşır. İslamî İlimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi
ve Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği’nin de başkanı, iftar çadırı fikrinin ve finansmanının nasıl organize edildiğini şöyle ifade eder:
‘Ülkemizin farklı şehirlerinde, İstanbul başta olmak üzere, Ramazan iftar
çadırı kültürü olduğunu biliyorduk. Bunu Kırıkkale’ye taşımak istedik. Bu sebeple öğrenci ve din görevlileri olmak üzere iki farklı ekip kurduk. Derneğimize
gönül veren din görevlileri arkadaşlarımız Ramazan’ın manevî atmosferinden
yararlanarak iftar çadırının finansman kısmını organize ettiler. On bir misafir
öğrencimiz de organizasyonun iftar çadırının dizaynı, yemek dağıtımı, temizlik,
basın ve yayın gibi işlerini üstlendiler.’
Ramazan’ın ilk günü itibari ile tek çadır olarak faaliyete geçen iftar çadırı, yoğun talep
üzerine ikinci çadırı da kurar. Çadırda, üniversitenin bulunduğu Yahşihan/Yenişehir bölgesinde farklı câmilerde görev yapan üç din görevlisi burada aktif olarak görev alırlar. Bu
süreci din görevlileri şu şekilde özetlemiştir: ‘Ramazan’a on gün kala dernek başkanımızın
fikri ile bu işi yapmaya gönül verdik. Daha önceki yıllarda, üniversite öğrencileri için böyle
bir etkinlik yapmayı düşünmüştük. Fakat faaliyete geçirememiştik. Enderun Uluslararası
Öğrenci Derneği’nin kurulması ile bu hayalimiz gerçeğe dönüştü. Çadır etkinliği on altı
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gün sürdü. Tek çadır olarak başladık. Yoğun talep üzerine ikinci çadırı kurduk. Günlük yüz
elli kişiden fazla öğrenci geldi. İaşeler, hayır sahipleri gezilerek temin edildi. Câmii cemaatimiz de iaşeler konusunda bizi destekledi.’
Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği’ne üye misafir on bir öğrencinin birebir
çalışması ile Ramazan ayının ilk on altı gününde, günde yüz elliden fazla öğrenciye iftar
yemeği verilir. Aşağıda, on bir misafir öğrenci ile yapılan mülakatlara yer verilmiştir. Öğrencilerin iftar çadırı etkinliğine katılmalarının kendileri için manevî psiko-sosyal kazanımları ve diğer öğrenciler ile entegrasyona katkıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

1. Yöntem
1.1. Araştırmanın Problemi
Ülkemizdeki üniversitelere her yıl farklı ülkelerden misafir öğrenciler gelmektedir.
Bu öğrenciler, sosyal hayata entegrasyonda pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Misafir öğrencileri kendi aralarında ve yerli öğrencilerle kaynaştıracak ortak paydası maneviyat olan
sosyo-kültürel etkinliklere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. ‘Manevî değerlerin yaşandığı
bir etkinliğin entegrasyona katkısı nedir?’ sorusu araştırmanın problem cümlesidir.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırma çerçevesinde, dinin ahlâk boyutunun değerler ile yaşanmasının entegrasyon
üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. iftar çadırı etkinliği ve bu etkinlikte misafir öğrencilerin görev alması, Kırıkkale Üniversitesi ve üniversite öğrencilerinin
yoğun olarak yaşadığı Yahşihan/Yenişehir için bir ilktir. Araştırmanın, misafir öğrencilerin
entegrasyonunda bundan sonraki çalışmalara temel olması öngörülmektedir.

1.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni, Kırıkkale Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerdir. Örneklemi, 2015 yılı Ramazan İftar Çadırı’nda görev alan Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi misafir öğrencileridir.

1.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, örneklem ve mülakat soruları ile sınırlıdır. Örneklem, 2015 yılı Ramazan
İftar Çadırı’nda görev alan on bir misafir erkek öğrenci ile sınırlıdır.

1.3. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Mülakat çalışmasına katılan misafir öğrencilerin yaş dağılımı Tablo 1’de özetlenmiştir.
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Çalışmaya katılan bireylerin yaş aralığı 19 ila 25 arasında değişmektedir.
Tablo1. Yaş Dağılımı

Sayı (N)

Yüzdelik (%)

19
20
21
22
23
25

1
4
2
2
1
1

9,1
36,4
18,2
18,2
9,1
9,1

Toplam

11

100,0

Grafik 1. Yaş Dağılım Grafiği
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Çalışmaya katılan misafir öğrencilerin fakülte bölümlerine göre dağılımı
Tablo 2’de özetlenmiştir.
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Tablo 2. Fakülte Bölüm Dağılımı

Bilgisayar Mühendisi
tBiyomühendislik
Diş Hekimi
Endüstri Mühendisi
İktisat
İnşaat Fakültesi
Makine Mühendisi
Sağlık Yönetimi
Tıp Fakültesi
Toplam

Sayı
(N)
1
2
1
2
1
1
1
1
1
11

Yüzdelik
(%)
9,1
18,2
9,1
18,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
100,0

Grafik 2. Bölüm Dağılım Grafiği
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Tablo 3. Ülke Dağılımı

Suriye
Yemen
Gürcistan
Toplam

Sayı (N)

Yüzdelik (%)

8
2
1
11

72,7
18,2
9,1
100,0

1.4. Araştırma Bulguları ve Tartışma
Mülakata katılan öğrencilere şu sorular sorulmuştur:
a. İftar çadırı fikrini duyduğunuzda ne düşündünüz?
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b. Bu etkinlik iç dünyanızda neler hissettirdi?
c. İftar çadırı sürecinde ve sonrasında diğer arkadaşlarınızla iletişiminizde bu etkinliğin ne gibi katkıları oldu?
d. Size göre, İftar çadırında hangi değerleri yaşadınız ve öğrendiniz?
Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar neticesinde, her bir soru için şu temalar
belirlenmiştir:
‘İftar çadırı fikrini duyduğunuzda ne düşündünüz?’ sorusuna katılımcılar genel olarak
‘iftar çadırının açılacağına inanamadıklarını’ ve ‘mutluluk ve heyecan hissettiklerini’ ifade etmiştir. Bir misafir öğrenci soruya şu şekilde cevap vermiştir: ‘Duyar duymaz yardım
etmek için koştuk. Beş gün önce haberim oldu. İftar çadırının açılacağına inanmıyordum
(Memduh, yaş 23, Suriye).’ Gürcistan’dan gelen başka bir öğrenci ise: ‘Çadır kurulunca
kadar inanmadık. ve bir gün çadır kuruldu’ (Kabil, 21, Gürcistan).
Ailesinden ilk kez ayrı Ramazan geçiren misafir öğrenci, düşüncelerini şöyle ifade
etmiştir:
‘Üniversitede kaldığımız KYK’nin yemekhanesi yaz tatili girdiği için kapanacaktı. Benim için ailemden ve ülkemden ilk defa ayrı kaldığım bir Ramazan
ayıydı. Annem, ‘Ramazan ayını nasıl geçireceksin?’ diye üzülüyordu. Yalnızlıktan korkuyordum. Tek başıma yemek yemekten korkuyordum. Çadırın açılacağını ilk öğrendiğimde mutluluk ve heyecan hissettim’ (Muhammed, Diş, Suriye).
Burada, öğrencilerin kendilerinin de içinde yer aldığı bir etkinlikte bulunacaklarını
öğrenmelerinin heyecanla ve mutlulukla karşılandığı görülmektedir. İftar çadırı etkinliğinin Ramazan ayı ve oruç ibadetini yalnız geçirme korkusunu azalttığı görülmüştür.
Öğrencilerin kısa bir zaman önce böyle bir etkinlikten haberdar olmasına rağmen, etkinliğin
gerçekleşmesi için samimi bir şekilde görev aldıkları ortaya çıkmıştır.
İkinci soruya verilen cevaplar, öğrencilerin iç dünyalarındaki değişim ve gelişimi
görebilmemiz açısından önemli görülmektedir. ‘Bu etkinlik iç dünyanızda neler hissettirdi?’ sorusuna verilen cevaplarda ‘yalnızlık hissetmeme’, ‘yardımlaşmayı yaşama’, ‘huzur
hissetme’ gibi temalar tespit edilmiştir.
Yemen’den gelen ve üç yıldır Kırıkkale’de okuyan öğrenci, iç dünyasındaki
izlenimlerini şöyle paylaşmıştır: ‘Türkiye’ye üç yıl önce geldim. Benim memleketimde de
Ramazan ayında etkinlikler düzenlenir. Geldiğim iki yıl boyunca geçirdiğim iki Ramazan
‘da çok yalnızlık hissettim ve üzüldüm. İftar çadırında, yemek dağıtıcısı olarak görev aldım.
Kendimi ülkemdeymiş ve ailemin yanındaymış gibi hissettim.’ (Mücahit, yaş 22, Yemen).
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Başka bir öğrenci de şunları ifade etmiştir: ‘Çadırdaki görevim fotoğrafçılık ve basın
yayın sorumluluğuydu. Hristiyan bir ülkeden geldim. Benim açımdan ilginçti. Paylaşmayı,
kardeşliği, birliği, yardımı, çadır sayesinde gördüm. İlk kez çadırda iftar yaptım. Yabancılık hissetmedim’ (Kabil, 21, Gürcistan).
Suriyeli diğer bir öğrenci ise: ‘Ramazan ayında yalnızlık hissetmedim. Suriye’den
yeni gelmiştim. Ailemden yeni ayrılmıştım. Daha önce tanışmadığım öğrencilerle tanıştım.
Çadırın içinde arkadaşlarımla yardımlaştım’ şeklinde bu soruya cevap vermiştir (Muhammed 2, yaş 20).
Başka bir öğrenci ise, ‘İftarımı açarken içimin aydınlandığını hissettim. Ezan
okunduğunda, ben yemek dağıtmaya devam ediyordum. Açlık ya da sabırsızlık
hissetmiyordum’ (Abdullah, yaş 25, Suriye) demiştir.
İftar çadırı etkinliğinin, iç dünyasında mutluluk hissettirdiğini başka bir misafir öğrenci
şöyle ifade etmiştir: ‘İnsanı mutlu eden şey mutluluk vermek. İftar çadırında diğer öğrencilere yemek dağıtmak beni çok mutlu etti’ (Memduh, Yaş 23, Suriye).
Bu soruya verilen cevaplardan, misafir öğrencilerin kendi iç dünyalarında Ramazan
ayında yalnızlık hissedeceklerine dair düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu etkinliğin, öğrencilerden yalnızlık ya da yabancı hissetme duygularını ortadan kaldırdığı öğrencilerce
ifade edilmiştir. Diğer insanların iftar etmesinde görev almak, iç dünyalarında mutluluk ve
huzur hissetmelerine ve manevî gelişimlerine katkı sağlamıştır.
‘İftar çadırı sürecinde ve sonrasında diğer arkadaşlarınızla iletişimizde bu etkinliğin
ne gibi katkıları oldu?’ sorusu, bu etkinliğin öğrencilerin yerli ve misafir öğrencilerle iletişimlerine sağladığı katkıları ve entegrasyon sürecini öğrenmek için sorulmuştur. Bu soruya
verilen cevaplar incelendiğinde ‘yerli arkadaşlarının oruç ibadetine başlaması’, ‘birliktelik ve kardeşlik ruhu’, ‘yeni arkadaşlar edinme’ gibi temalar ortaya çıkmıştır.
İftar Çadırı etkinliğinin diğer arkadaşları ile iletişime katkılarını misafir öğrenciler
şöyle ifade etmişlerdir:
‘KYK’de kalan yerli oda arkadaşlarımı çadıra getiriyordum. Bu arkadaşlarım Ramazan ayı gelmeden oruç tutmayı düşünmüyorlardı. İftar çadırına gelmeye başladıktan sonra
oruç tutmaya da başladılar. Çadırın ortamı çok maneviydi. Bu sebeple iftar etmeye gelen
arkadaşlarımız da bu ortamdan etkileniyordu. Ezan okunduktan sonra hep beraber iftar
açarak birliktelik ruhunu yakaladık’ (Memduh, )
‘Çadır sayesinde yerli arkadaşlar oruç tutmaya başladılar. En az iki yüz kişi ile tanıştım. ResmÎ kurumlardaki protokolle tanıştım. Okuldaki hocalarımı çadıra davet ettim’
(Mücahit).
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‘Üniversitede okuyan diğer misafir öğrencileri çadır sayesinde tanıdım. Onlarla tanıştık. Kardeş olduk. Manevî bağlarımız güçlendi. Arkadaşlıklarımız çadır içi ve dışında da
devam etti. Kardeşlik ruhunu çadır sayesinde hissettim’ (Kabil, Gürcistan).
‘Eski arkadaşlarımla bu etkinlik sonrası iletişimim daha da güçlendi’ (Abdullah, Suriye).
‘Bu yıl fakülte açıldığında, beni tanıyan öğrenciler oldu. Çok şaşırdım. ‘Sen iftar
çadırında görevli kişi değil misin?’ şeklinde benimle iletişimde bulunanlar oldu. Ben onları
hatırlamıyordum ama onlar beni tanıyordu’ (Abdurrhman, Tıp Fakültesi).
‘Çok fazla arkadaşımız oldu. İftarla birlikte her gün yeni insanlarla tanıştık’ (Abdullah, Yemen).
‘Aynı yurtta kaldığım fakat tanışmadığım öğrencilerle arkadaş oldum. Bu etkinlik, yeni
arkadaşlıklar kurmama vesile oldu’ (Muhammed 3, Diş Hekimliği).
‘Benim çadırdaki görevim iftardan sonra başlıyordu. O sebeple her gün farklı masalarda gelen misafirlerimizle oturuyordum. Bir masada en az on kişiydik. Hep beraber yiyip
içip gülüyorduk’ (Memduh).
‘Uluslararası öğrenci olduğumuz için yerli arkadaşlarımın bana ön yargılı davranışları oluyordu. Bu etkinlik sonrasında aramızda yakınlaşma gerçekleşti. Kendimi daha iyi
hissetmemi sağladı’ (Hasan ).
Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin sadece yerli ve yabancı öğrencilerle değil, aynı zamanda çadıra davet edilen protokol ve bölüm hocaları ile de bir kaynaşma ve entegrasyon sürecini yaşadığı görülmektedir. Mülakat sürecinde, yeni insanlarla
tanışma hikâyelerini heyecanla anlattıkları gözlemlenmiştir. Bu bilgi, İftar çadırı etkinliğinde görev alan her bir öğrencinin özgüveninde artış olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yerli
öğrencilerin İftar çadırı etkinliğine katıldıktan sonra oruç tutmaya başlamaları, oruç ibadetinin sosyal bir ibadet olması açısından önemlidir. Misafir öğrencilerin yerli öğrencilere
iftar hazırlaması ve yaşadıkları paylaşma ortamının yerli öğrencileri etkilediği görülmektedir. Farklı bir ülkede okumak için gelen öğrencilere karşı önyargılı tutum ve davranışların
da olumlu anlamda değişime uğramasına katkı sağlanmıştır.
‘Size göre, İftar çadırı etkinliği ile hangi değerleri yaşadınız ve öğrendiniz?’ sorusuna
öğrenciler genel olarak ‘sevgi, paylaşma, sabır, samimiyet’ değerlerini yaşadıklarını belirtmiştir. Aşağıda verilen cevaplardan örnekler sunulmuştur:
‘Çadıra erken geldiğim için, küçük sohbet grupları oluşturuyordum. Sevap kazandığımızı âyet ve hadislerden anlatıyordum. Sabrı öğrendim ve öğrettim’ (Mücahit)
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Misafir Öğrencilerin Yerli Öğrencilerle Entegrasyonu:
‘Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği İftar Çadırı Örneği’
‘İnsanlığı yaşadığımı hissettim’ (Abdullah).
‘Birlikte yaşamayı, sevgiyi, kibirden uzak olmayı öğrendik’ (Muhammed, 4).
san).

‘Görevli olarak değil, gönüllü ve Allah rızası için çalıştık. Samimiyeti yaşadım’ (Ha-

Paylaşma ve yardımlaşmayı yaşayarak nasıl öğrendiğini iki öğrenci şu şekilde ifade
etmiştir: ‘Çadır bize bencilliği bırakmayı ve paylaşmayı öğretti. Yemek dağıttığımız zaman
bazen yemek kalmıyordu. Kalan yemeği ayrıca paylaşıyorduk (Muhammed, Diş Hekimliği,
Suriye).
‘Yemeklerimizi görevli arkadaşlarımızla, en sonda hep beraber yiyorduk. Diğer görevli arkadaşlarımıza masa ve yemek ayırıyorduk. İş varsa hepimiz çalışıyorduk’ (Hasan).
Misafir öğrencilerin Ramazan ayının manevî atmosferinde sabır, sevgi, paylaşma, yardımlaşma gibi manevi değerleri İftar çadırı boyunca yaşadıkları ve yaşayarak öğrendikleri
görülmektedir.

Fotoğraf 1. İftar Çadırı Dış Görünüm
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Fotoğraf 2. İftar Çadırı İç Görümüm

Fotoğraf 3. İftar Çadırında İftar Edenler
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Misafir Öğrencilerin Yerli Öğrencilerle Entegrasyonu:
‘Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği İftar Çadırı Örneği’

Fotoğraf 4. Yemek Dağıtımı

Fotoğraf 5a. Vali Bey ve İl Müftüsü İftar Çadırında
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Fotoğraf 5b. Vali Bey ve İl Müftüsü İftar Çadırında

Fotoğraf 6. Görevli Misafir Öğrenciler İftar Ederken
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Misafir Öğrencilerin Yerli Öğrencilerle Entegrasyonu:
‘Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenci Derneği İftar Çadırı Örneği’

Sonuç ve Öneriler
Yirmi üç yıldır bir üniversiteye ev sahipliği yapan Kırıkkale’de ilk kez İslâmî İlimler
Fakültesinin açılmasından sonra bir iftar çadırı kurulmuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen misafir öğrencilerin bu çadırda görev almaları, bu çadırı diğer iftar çadırlarından ayırmıştır. Bu çadır sadece yemek dağıtılan bir iftar çadırı değil, aynı zamanda sevgi,
kardeşlik, yardımlaşma, samimiyet, sabır, bencil olmama gibi değerleri yaşayarak öğretmiştir. Misafir öğrencilerin diğer misafir öğrencilerle, yerli öğrencilerle, resmî protokol ve
fakülte hocaları ile tanışmalarını, kaynaşmalarını ve bütünleşmelerini sağlamıştır. Misafir
öğrencilerin yabancılık ve yalnızlık duyguları azalmıştır. Misafir öğrencilerin kendilerini
daha iyi hissetmesine ve özgüvenlerinin yükselmesine katkı sağlamıştır.

Araştırma sonucunda şu öneriler geliştirilmiştir:
1. Uluslararası öğrencilere Ramazan ayı, kandil geceleri, Cuma günleri, dinî bayramlarda manevî değerleri yaşayacakları etkinlikler düzenlenebilir. Bu etkinliklere
yerli ve misafir öğrenciler birlikte davet edilebilir. Etkinliklerin organizesi ve görev dağılımında yerli ve misafir öğrencilerin beraber görev olması entegrasyona
katkı sağlayabilir.
2. Uluslararası öğrenci dernekleri yapacakları manevî-sosyal etkinliklerde İslâmî
İlimler/İlahiyat Fakülteleri, İl ve İlçe Müftülükleri, Kampus Câmii İmam ve Hatipleri, Valilik, Belediyeler ve Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile işbirliği ağı geliştirebilir.
3. Düzenlenecek etkinliklerden öğrencilerin haberdar olabilmesi için facebook, twitter gibi sosyal medya hesapları kullanılabilir. Etkinlikler sonrasında yerli ve misafir öğrenciler tecrübelerini burada paylaşabilir.
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-- Tablo1. Yaş Dağılımı
-- Tablo 2. Fakülte Bölüm Dağılımı
-- Tablo 3. Ülke Dağılımı
-- Grafikler
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-- Fotoğraflar
-- Fotoğraf 1. İftar Çadırı Dış Görümüm
-- Fotoğraf 2. İftar Çadırı İç Görümüm
-- Fotoğraf 3. İftar Çadırında İftar Edenler
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-- Fotoğraf 5a. Vali Bey ve İl Müftüsü İftar Çadırında
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Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

133

Öğrenci STK’larının Asli Görevleri
Güler Ömerustaoğlu1
Dünyada teknolojik bilginin ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak bilim ve bilginin
paylaşımının yaygınlaşması, uluslar arası öğrenci dolaşımını artırmıştır. Bu dolaşımdan
payını alan Türkiye’de de, bu alanda çalışmalar yapan kurumlar arasında STK’lar önemli
bir rol alır.
Türkiye’ye gelen misafir öğrenci sayısının artışına bağlı olarak, STK’ların sayısında da
bir artış olmuştur. Ancak, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’deki STK’ların
da bu konuyla alakalı tecrübelerinin henüz yeterli olmayışı, olan tecrübenin de değişen
küresel dinamiklere göre sürekli güncellenememesi bir sorundur. Örneğin; Türkiye’nin
bulunduğu jeopolitik konum itibariyle karşılaştığı mülteci akını, birçok ülkeyle kıyaslanamayacak düzeydedir. Bu durum, hizmet verilen misafir öğrenci sayısını zorunlu olarak
artırmış ve STK’lara tecrübelerinin dışında yeni sorumluluklar getirmiştir.
Bu öğrenci akışının sadece büyükşehirlere değil, Türkiye’nin her yerine gerçekleşmesi
ise, bölge STK’larının bulunduğu yere göre iş üretmesini zorunlu kılmıştır. Örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında bulunan küçük üniversite şehirlerinde
bulunan STK’lar, kendilerine yönelen misafir öğrencilere yeterince yardım edememektedir. Buralara yönelen öğrenciler sadece akademik eğitimle muhatap olup bu alanın
dışında sosyal ve kültürel gelişme imkânından mahrum kalmaktadırlar. Bu durum kentin sosyo-kültürel yapısıyla alakalıdır. Bu açığı kapatma sorumluluğu ise konuyla alakalı
bölge STK’larına düşmektedir. Dolayısıyla bu şehirlerdeki STK’ların büyük şehirdekilerle
işbirliği içinde ortak projeler üretmeleri zorunludur.
1 İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Mezunu olup Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Tarihi bölümünde “DPT Tarihçesi” Teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Eğitim Danışmanı, Sefire-i
Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı guleromerustaoglu@gmail.com sefireialem@gmail.com
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Öğrencilerin kız ve erkek olması da STK’ları farklı davranış biçimleri geliştirmeye itmiştir. Bu nedenle misafir öğrencilere verilen danışmanlık hizmetinin sınırlarının çok geniş
olması ( burs, barınma, dil, ulaşım ve ikamet sorunu gibi) STK’ların iş yükünü arttırmakta ve danışmanlık hizmetinin sınırlarını genişletmektedir. Bu yoğunluk STK’ları, pratik
çözümler üretme noktasında zorlamaktadır. Çok önemli olan diğer bir faktör ise, farklı
coğrafyalardan gelen ve lokal coğrafi sahalara ait bir dünya görüşüne sahip olan öğrencilerin, geçmişe dayanan sorunları beraberinde getirmeleri, ortak iş yapmalarına ve bir değerler
bütünü oluşturmalarına engel olmaktadır.

İşte bu gerçek, öğrencilere, bütün insanlığı kuşatacak üst değerler sistemi vermeyi amaçlayan STK’lar için en önemli sorundur.
Bahsettiğimiz bu sıkıntıları aşmak için yapılabilecekler2 5 ana başlık altında to-

planabilir.

1. Derneklerin verdikleri danışmanlık hizmeti sürelidir. Bu süreli çalışma boyunca,
tüm derneklerin asıl amacı ötekileştirmeyen bir dünya görüşü düşüncesine katkı sağlamaktır. Bunun için dernekler çalışmaya başlarken öğrencilerin başlangıç
noktalarıyla gelecekleri noktaya, çok şıklı aşamalardan geçerek geleceklerinin
bilincinde olmaları gerekir. Çünkü her bölgeden gelen öğrencilerin başlangıç
noktaları farklıdır ve buna bağlı olarak geçecekleri aşama da farklı olacaktır. Bu
nedenle derneklerin hedefe ulaşabilmeleri için bu farklılıkları da dikkate almaları
zorunludur.
2. STK’ların, öğrencilerin geldiği ülkelerin coğrafyasını, tarihini, kültürünü ve
günümüz siyasi konjüktürel dalgalanmalarını bilmeleri, bu kurumların asli hedefleri olan, üst değerler sistemini öğrencilere aktarmasını kolaylaştırır. Bunun için
STK’ların, çalışanlarına ve gönüllü dernek üyelerine, sosyolojik, psikolojik, sosyal psikolojik, jeopolitik ve etnografik bilgileri içeren hizmet içi eğitimler vermeleri zorunludur. Bu eğitimlerle alakalı olarak öncelikle bu konuda akademik
çalışma yapmış ve konuya hâkim olan kişilerle ( psikolog, sosyolog ve tarihçi
gibi ) ortak projeler üretilip, STK çalışanlarına düzenli olarak belli aralıklarla ve
güncellenen bilgilerle eğitimler verilmelidir.
3. Bu alanda çalışan tüm derneklerin, konuyla alakalı olarak tek tek dernekler
düzeyinde değil, hepsinin üstünde büyük organizasyona ve hedefe yönelik,
2 Yöntem olarak, etkili ve güvenilir olması, birçok kişinin aynı anda gözlemlenebilmesi, hata payının düşük
olması, derinlemesine ve ayrıntılı bilgi vermesi, birinci elden veri sağlaması, objektif ve geçerli olması nedeniyle doğal gözlem tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada bütün yıl boyunca derneğimize kayıtlı, faaliyetlerimize
aktif olarak katılıp, derneğimizle sürekli temas halinde olan 450 öğrencimizin doğrudan gözlenmesiyle elde
edilen veriler dikkate alınmıştır.
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yapılan işin önemine bağlı bir üst bilince sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla ancak böyle bir üst bilince sahip dernek çalışanlarının, tecrübelerini paylaşmaları,
verilen hizmetlerin kalitesini artırabilir. Dernekler arası paylaşımlar, danışmanlık
hizmetleri ilkelerinin, sınırlarını ve esnekliğinin belirlenmesini kolaylaştırabilir.
4. STK’ların, kısa tarihçelerini ve tecrübelerini yazılı çalışmalar halinde sunmaları
ve bunlardan bir arşiv oluşturmaları, bu alanda çalışan akademik çevreler de dâhil,
tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı olacaktır. Yine bu çalışmalarla dernekler arası
ortak tecrübelerin paylaşımı, derneklerin iş yapabilme gücünü artırdığı gibi verilen emeğin de üstünde daha başarılı bir sonuç elde edilmesini neden sağlayabilir.
5.Misafir öğrencilerle ilgilenen STK’ların, kalıcı, sürekli ve güncellenebilen projeler üretmeleri için, bazen devletten de altyapı desteği almaları gerekir. Örneğin son
dönemde mülteci akınının artışına bağlı olarak gelen yabancı öğrencilere, barınak,
burs yardımın yanında kültürel kaynaşma ve psikolojik destek sağlanması için
merkezi ve yerel yönetimlerin STK’lara yardımcı olması önemlidir. Çünkü bu
durumun üstesinden ne tek başına merkezi yönetim, ne yerel yönetimler, ne de
STK’lar gelebilir. Ancak STK’ların sahada aktif olarak işin içinde olmaları ve
bizzat işi gönüllüleriyle ve mesaiye bağlı olmayan çalışma düzenleriyle yürütmeleri, onları öne çıkarmaktadır. Bu tür destekler derneklerin iş verimini artıracaktır.

Tüm bu teknik gibi görünen sorun ve önerilerin ötesinde STK’ların asli görevi,
birlikte yaşama kültürünü tesis edebilmesidir. Çünkü dünyada konjonktürel dalgalanmalara bağlı oluşan siyasi gerilimlerin ve savaşların, insanlar üzerinde oluşturduğu
karamsar bakış, insanların geleceğe dair ümitli olmalarını engellemekte ve kendileri dışındakilere bakış açılarının düşmanca olmasına neden olmaktadır. Bu durum
onların üretkenliğini de, özgürce düşünmesini de, dünyaya dair kendilerine özgü
yeni fikirler üretmelerini de engellemekte ve kendilerine çizilen dar sınırların dışına
çıkamamalarına neden olmaktadır. Bu olumsuz bakış açısının etkisinde olan öğrencilerin bundan kurtulmaları, düşüncenin nesnesi değil öznesi olabilmeleri, daha merhametli, kucaklayıcı ve hoşgörülü bir düşünceye ulaşmaları konusunda STK’lara
büyük görev düşmektedir. Dünyanın geleceğinin şekillenmesine ve milletlerin adaleti sağlayan bir ahlak üzere yükselmesine neden olacak bir dünya görüşünün varlık
bulması, ancak bu değere sahip kişilerin yetiştirilmesiyle mümkün olabilir.
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Uluslararası Ortaöğretim
ÖğrencilerininTürkiye’ye Getiriliş Süreci ve
Türkiye’de Karşılaşılan Problemler
Hacı Sarı1

ÖZET
Dünya gerçekleri ile şahıs ya da toplum olarak dünyamızın gerçekleri genellikle paralel bir durum arz etmeyebilir. Bu çalışmamızda, uluslararası öğrenciler, misafir öğrenciler,
yabancı uyruklu öğrenciler kavramlarıyla karşımıza çıkan ve Türkiye’nin faaliyetleri itibari
ile henüz yolun başında olduğu bir alan irdelenmeye çalışılmıştır. Ülkemizde yabancı okulların tarihi gelişimi, uluslararası öğrenci hareketliliğinin boyutu, Türkiye’ye lise ve üniversite eğitimi için gelen öğrenciler hakkında bilimsel bakış açıları ortaya konmaya çalışıldı.
Bu öğrencilerin karşılaştıkları ekonomik, sosyal, psikolojik, dil, beslenme alışkanlıkları,
coğrafya ve iklim farklılıkları gibi problem merkezleri ve çözüm yolları üzerinde duruldu.
Çalışmamızda, Türkiye ve uluslararası ortaöğretim kurumları ve uluslararası ortaöğretim öğrencileri hususu; Milli Eğitim Bakanlığının, ÖSYM’nin verileri ışığında istifadenize sunulmuştur. Gelişen bir hizmet sektörü olarak değerlendirilen ülkelerarası öğrenci hareketliliği, ülkelerin hedeflerine ve sundukları imkânlara göre farklılık arz etmektedir.
Bazı ülkeler turizm amaçlı, bazı ülkeler kültürel unsurlarını yayma amaçlı, bazı ülkeler ise
dünyanın düşünen ve üreten beyinlerini ülkelerine çekme amaçlı çalışmalar yapmaktadır.
Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmalar ise kültürel değerlerin tanıtılması, Türkçenin
öğretilmesi, uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin dostlarının çoğaltılması gibi amaçlara
yönelik olmaktadır.
1 Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam hatip Lisesi Türkçe- Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniSouth
Russia IMBL University Psikoloji Doktora Öğrencisi hacisari1976@mynet.com
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Uluslararası Ortaöğretim ÖğrencilerininTürkiye’ye Getiriliş Süreci ve Türkiye’de
Karşılaşılan Problemler
Türkiye’de uluslararası eğitim hususu gündeme geldiğinde genellikle uluslararası lisans, yüksek lisans- doktora öğrencileri akla gelmektedir. Şu anda sayıları bini bulan uluslararası ortaöğretim öğrencileri gelişen bir alan olarak değerlendirilmektedir.
İnsanların başka bir ülkede eğitim yapma düşüncesinin temelinde daha kaliteli bir
eğitim alma düşüncesi yatmaktadır. Bu anlamda, son iki yüz yıl incelendiğinde Osmanlı
devletinden ve Türkiye Cumhuriyetinden hatta tüm Doğu toplumlarından Batı’ya beyin
göçü yaşandığı görülecektir. İnsanlar Avrupa ve Amerika üniversitelerinde eğitim almak
için birbirleriyle yarışmışlardır. Bu uğurda maddi ve manevi bedeller ödemişlerdir. Avrupa
ve Amerika’da öğrenim görmek, insanlar için bir imaj, bir saygınlık elde etme aracı olmuştur. Bu durumun devam ettiği gerçeğini ifade etmek zorundayız.
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren Türkiye, uluslararası saygınlığının ve etkisinin
artmasına bağlı olarak uluslararası öğrencilerin tercih ettikleri ülkeler arasına girmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası ortaöğretim öğrencileri, Türkiye’ye getiriliş süreci,
problemler
Keywords : International high school, students, first brought to Turkey process, problems

1-ULUSLARARASI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
Türk Eğitim sistemi içerisinde yarım asırlık bir geçmişe sahip olan imam hatip liseleri,
yeni bir eğitim alanıyla gündeme gelmiştir: Uluslararası imam-hatip liseleri, 2006 yılından
itibaren Türk eğitim sistemi içerisinde yerini almaya başlamıştır.
Uluslararası ortaöğretim öğrencileri dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye’ye İmam
hatip lisesi tahsili için öğrenciler getirilmiştir. Uluslararası ortaöğretim öğrenciler 2000’li
yıllardan itibaren Mersin Akyazı ve Balıkesir Burhaniye’deki İmam Hatip Liselerine yerleştirilmiştir. Fakat uluslararası eğitim konusunda yeterli tecrübe, personel ve donanıma
sahip olmayan adı geçen okullar bu alanda beklenen başarıyı gösterememişlerdir. Bu durumda ortaöğretim için Türkiye’ye getirilen öğrencilerin belirli kriterlere göre getirilmemiş
olmasının da etkisi yadsınamaz bir gerçekliktir.
2006 yılında uluslararası ortaöğretim öğrencileri ilk defa bir imam hatip lisesi, müstakil olarak uluslararası öğrencilere tahsis edilmiştir. Bu okul, Kayseri Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesidir. Uluslararası ortaöğretim öğrenci çalışması Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesinde durum tespiti yapma, ihtiyaçların
belirlenmesi, öğrencilerin oryantasyonu, Türkçe öğretimi gibi, alanlarda tecrübe edinilmesi
ve atölye çalışması yapma imkânı bulmuştur.
Uluslararası ortaöğretim öğrencileri, 2015 yılı itibari ile Kayseri Uluslararası Mustafa
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Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Uluslararası Anadolu İmam Hatip
Lisesi olmak üzere beş okulla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bursa’da
açılan okulun öğrencileri Bursa’da değil İstanbul’da geçici olarak eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir.
Bu okulların dışında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde
Somalili öğrenciler Kayseri Gesi Sağlık Meslek Lisesi ve bazı imam hatip liselerinde misafir öğrenci olarak Türkiye’de ortaöğretim eğitimi almaktadır. Bu öğrenciler 2014-2015
eğitim öğretim yılı sonunda mezun olabileceklerdir.
Uluslararası imam hatip liseleri, Türk milli eğitim ve imam hatip kamuoyu açısından
yeni bir hizmet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu okullarda Asya, Avrupa, Afrika,
Uzak Doğu Orta Doğu Kafkasya gibi bölgelerden yaklaşık altmış ülkeden öğrenci eğitim
görmektedir.
Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin Türkiye’ye getirilmesi için yapılan iş ve işlemleri Türkiye Diyanet Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile
birlikte yürütmektedir. Son yıllarda öğrenci seçimi ve mülakat çalışmalarında inisiyatifi,
Türkiye Diyanet Vakfı almıştır. Daha önceki yıllarda bazı sivil toplum kuruluşları, cemaatler ve özel kişiler öğrenci tespiti çalışmalarında yer almışlardır.
Uluslararası ortaöğretim öğrencileri devlet politikası olarak imam hatip eğitimi almak üzere Türkiye’ye getirilmektedir. Bu sebepten dolayı öğrenciler İslam ülkelerinden
ve Müslüman öğrencilerden seçilmektedir. Fakat Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli
Anadolu İmam Hatip Lisesine Gürcistan vatandaşı Müslüman olmayan bir öğrenci kaydını
yaptırmış ve kendi dini üzere mezun olmuştur. Uluslararası ortaöğretim kurumları 2009
yılından itibaren mezun vermeye başlamıştır. Halen Kayseri, İstanbul şehirlerinde bulunan
imam hatip liseleri mezun vermiştir Konya Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi 20152016 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını verecektir. Uluslararası ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sayısı sekiz yüzü geçmiştir.

2.ULUSLARARASI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARI
2.1. Öğrenci Seçiminde Karşılaşılan Problemler:
Türk eğitim sisteminde İlk ve ortaöğretim kurumlarında yerleşmiş bir sistem vardır.
Öğrencilerin hangi yaşlarda hangi eğitim seviyesinde olmaları net olarak belirlenmiştir.
Fakat Türkiye’ye gelen ortaöğretim öğrencilerinin bazılarının ülkelerinde sistematiğini
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kuramamış ve inisiyatifle yürüyen eğitim sistemleri mevcuttur. Lise bir öğrencisinin on beş
yaşında olması gerekmektedir fakat Türkiye’ye gelen uluslararası ortaöğretim öğrencileri
içerisinde on sekiz yaşında da on iki yaşında da öğrenci bulunabilmektedir. Bu durumda
Türkiye’ye getirilen öğrencilerin aynı yaş grubunda olmaları ve aynı eğitim düzeyinde
bulunmaları sağlanmalıdır.
Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler ortaöğretim kurumlarına kendi
kardeşlerini, akrabalarını ve tanıdıklarını getirmek istemeleri öğrenci seçimini zorlaştıran
unsurlar arasında sayılmaktadır. Öğrenci davet edilecek ülkelerin bazılarında Türkiye
Cumhuriyeti’nin büyükelçiliğinin bulunmaması ve bu ülkelerde yapılan çalışmalar esnasında ikinci hatta üçüncü ülkelerin olumsuz tavırlarının üzerinde durulabilir.

2.2. Müfredat Ve Ders Araç Gereçlerinin Güncellenmesi Problemi
Türk eğitim sisteminde ortaöğretim kurumlarında zaman zaman değişse de sistemini
oturtmuş bir müfredat programı vardır.
Ancak bir anadolu lisesi türü olan uluslararası imam hatip liselerinde, henüz çok yeni
olmalarından dolayı müfredat, ders çizelgelerinin oluşumu, ders araç gerçeklerin temini
gibi hususlarda iyi niyetli arayışlara rağmen, bir sistem oturtulamamıştır.
Bu okullarda, haftalık kırk saatlik bir ders yükü bulunmaktadır. 2006 yılında haftalık
ders saati kırk dört saat olarak uygulanmaktaydı. Haftalık kırk dört saatlik bir program,
günde dokuz saatlik bir ders programı anlamına gelmekteydi. Türkiye’ye öğrenci gönderen
ülkeler incelendiğinde, günlük ortalama altı saatlik bir ders yükü görülmektedir. Kendi
ülkelerindeki ders yükü ile Türkiye’deki ders yükünü kıyaslayan öğrenciler, zaman zaman
bu durumun zorluklarını dile getirmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı, haftalık ders saatini 40 saat olarak güncellemiş ve bu durum öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin karşılaştıkları en büyük problemlerden biri
kendi şartları dikkate alınarak bir müfredat programının olmayışıdır. Zira uluslararası
ortaöğretim öğrencileri Türk milli eğitim sistemi içerisinde buluna ortaöğretim okullarına
göre düzenlenen müfredata tabi tutulmaktadır. Ders araç gereçlerinin Uluslararası
ortaöğretim öğrencilerine göre düzenlenmemesi en önemli problem olarak karşımızda
durmaktadır.
Asıl üzerinde durulması gereken husus, mevcut haliyle haftalık ders dağılımı değildir. Asıl üzerinde durulması gereken konu, öğrencilerin Türkiye’ye getiriliş amaçları ile
öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri arasında bir uyumsuzluğun olmasıdır. 2006 yılından
2014 yılına kadar Türkiye Diyanet vakfı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uluslararası
ortaöğretim öğrencilerinin ilahiyat fakültelerine devam etmeleri konusunda ısrarı mevcuttu.
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Fakat son yıllarda öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri konusunda daha özgürlükçü
bir tutum sergilenmektedir. Uluslararası öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri daha
çok uluslararası ilişkiler, mühendislik fakülteleri, işletme ve iktisat fakülteleri tıp fakülteleri şeklinde olmaktadır. Fakat bu durumda imam hatip liselerinin müfredatında da bir
güncelleme zarureti ortaya çıkmaktadır.

2.3.Tükçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemler
Türkiye’ye getirilen uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin Türkçe hazır olunuştuk
seviyeleri, dil ailelerinin farklılıkları ve kişisel öğrenme hızlarının öğrenciden öğrenciye
değişmesi söz konusudur. Mevcut haliyle Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin 9. sınıfta,
birinci dönem 26 saat Türkçe dersi almaktadır. Fizik, kimya, tarih, coğrafya gibi dersler 9.
sınıfın ikinci döneminden itibaren verilmektedir. 10, 11 ve 12. sınıflarda, beş saat dil anlatım ve Türk edebiyatı dersi okutulmaktadır.
Her öğrencinin Türkçeyi öğrenme yeterliliği farklılık arz etmektedir. Yabancılara
Türkçe öğretiminde tecrübeli kurumlar vardır Türkiye’de. Bu kurumlar; TÖMER, Yunus
Emre Enstitüsü, üniversitelerin bünyelerinde faaliyet gösteren sürekli eğitim merkezleridir.
Bu kurumlar daha ziyade üniversite eğitimi alan yetişkin öğrencilere yönelik faaliyetler
yürütmektedirler. Uluslararası imam hatip liseleri, daha küçük yaş gruplarına eğitim
vermektedir. Bir dilin öğretilme yöntemleri yaş gruplarına göre bazı farklılıklar gösterse de
uygulanan temel yöntemler benzer nitelikler taşımaktadır.
Türkçe öğretimi alanında, öğrencilerin dil seviyeleri farklı değerlendirilebilmektedir.
Bir uluslararası öğrencinin Türkçeyi konuşması, ihtiyaçlarını Türkçe olarak ifade edebilmesi, çarşıda pazarda meramını Türkçe olarak anlatabilmesi Türkçe öğrenmesi açısından
çok önemlidir. Ancak unutulmaması gereken şudur ki, bu öğrenciler üniversiteyi Türkiye’de okumak üzere Türkiye’ye gelmişlerdir. Akademik dili, kültür dilini öğrenmeden
mezun olan öğrenciler, üniversitede tekrar Türkçe desteği almak zorunda kalabilmektedir.
Misafir öğrencilere lise eğitimi verilen kurumlarda, konuşma dilinin yanında mutlaka yazı
dilinin incelikleri, yeteri kadar gramer bilgisi, akademik dil öğretmeye yönelik metin çözümlemesi, diksiyon eğitimi gibi çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Türkçe öğretiminde kullanılan dokümanlar TÖMER dokümanları, Yunus Emre Enstitüsü dokümanları ve diğer bazı yayınlar mevcuttur. Bu alanda Avrupa dil port folyosu
dikkate alınarak hazırlanan nitelikli yayınların çoğalması önem arz etmektedir.
Bütün bu örneklerden hareketle, Türkçe öğretimini sadece konuşma diline indirgemeden kitabi Türkçeyi öğretmeliyiz. Türkçe öğretiminde görev alan personelin doküman,
motivasyon ve yeterlilik açısından desteklenmesi avantajlar sunulması gerekmektedir.
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2.3.1. Bölgelere Göre Türkçe Öğrenme Haritası
Uluslararası öğrencilerin Türkçeyi öğrenme durumlarını ana hatlarıyla istifadenize
sunmak istiyorum.

Kafkaslar:
Türkiye’ye lise çağında gelen öğrencilerin geldikleri bölgeler tasnif edildiğinde Türki
cumhuriyetlerden gelen Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri öğrenciler Türkçeyi öğrenmede çok
zorluk çekmemektedirler. Bu öğrenci grubunda daha çok, sesletim ve diksiyon problemleri
göze çarpmaktadır. Türkiye Türkçesine en yakın Türkçe şivesi Azerbaycan Türkçesidir. Bu
ülke öğrencilerinde Türkçeyle ilgili gramer, yazma, okuma ve sesletim anlamında ciddi
bir sıkıntı ile karşılaşılmamaktadır. Ancak diğer Türk cumhuriyetlerinden ülkemize lise
eğitimi için gelen öğrencilerde daha çok konuşma ve diksiyon problemi görülmektedir.
Bahsedilen öğrenci guruplarını Kazak, Kırgız, Özbek, İnguş, Tacik, Moğol ve Rusya’nın
özerk bölgelerinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır.

Avrupa ve Balkanlar:
Avrupa kıtasından eğitim için daha çok Osmanlı yadigârı Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan gibi ülkelerden öğrenciler Türkiye’yi
tercih etmektedirler. Adı geçen ülkelerden gelen öğrenciler Türkçe konusunda kısmen ön
bilgi ve aşinalık ile gelmektedirler. Çünkü Balkanlarda Türkiye’nin ve Türkçenin varlığı
kayda değer bir noktadadır. Bölgede, Osmanlı Devleti döneminde yerleşen Türk aileler
bulunmaktadır. Bahsedilen bölgelerin İstanbul’a yakınlığı, Türk televizyonlarının izlenme
imkânları, ticari ve kültürel yakınlıklar Balkanlardan gelen öğrencilere Türkçeyi öğrenme
anlamında belli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle Arnavut öğrencilerde Türkçe yazma
ve anlama problemi gözlenmezken diksiyon problemleriyle karşılaşılmaktadır. Ancak bu
durum dil öğretimi anlamında ciddi bir sıkıntı teşkil etmemektedir.

Afrika:
Belki de Türkçeyi öğrenme anlamında coğrafyanın genişliği, kültürel farklılığın oldukça fazla olması, kendi içerisinde onlarca belki de yüzlerce yerel dili barındırmaları gibi
sebeplerle Afrika kıtası öğrencileri üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Coğrafi anlamda, Türkiye ile bölge arasındaki uzaklık, kültürel farklılıklar, inanç farklılıkları gibi durumlar; Afrikalı öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye’ye uyumlarını zorlaştırmaktadır. Afrika kıtasında konuşulan yerel ve genel yüzlerce dil ile Türkçe arasında
etkileşim yok denecek kadar azdır. Afrika, dil ve kültür farklılığı ile ilgili bazı bilgileri
paylaşmakta fayda mülahaza ediyorum.
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Afrika kıtasında konuşulan tüm dilleri sayıp net bilgiler vermek çok zordur. Çünkü konuşulan diller arasında çok fazla benzerlikler bulunmaktadır. Afrika’da kullanılan dillerin
toplam sayısının 2000 civarlarında olduğu tespit edilmiştir
Afrikalı öğrencilerde Türkçeyle ilk karşılaştıklarında, telaffuz problemi ön plana çıkmaktadır. Özellikle r, v, f, q, k, ı. ö, ü, i gibi harfleri telaffuz ederken problemler ortaya
çıkmaktadır. Afrikalı bazı öğrencilerin Türkçeyi konuşmada yetersiz olduklarını, söz verilmezse saatlerce sadece dinleyici pozisyonunda kaldıklarını ifade etmek gerekir.

Uzak Doğu Asya
Uzak doğu ülkelerinden Türkiye’yi tercih eden öğrenciler, öncelikle farklı bir alfabe ile
karşılaşmaktadırlar. Türkçe Latin alfabesiyle yazılırken Tayland, Endonezya, Bangladeş,
Filipinler, Hindistan gibi ülkelerde Hint, Çin, Japon, Kore, Tay alfabeleri kullanılmaktadır.
Bahsedilen farklılık, dil öğrenimine ciddi bir olumsuzluk olarak yansımamaktadır. Yukarıda zikredilen ülke öğrencilerinde temel zorluk, Türkçenin ses ve telaffuz özellikleriyle ait
oldukları diller ve dil aileleri arasında, ses ve telaffuz özelliklerini örtüştürememeleridir.
Taylandlı bir öğrencimin “Türkçe konuşurken dilim ağrıyor ifadesini sizlerle paylaşmak isterim.

4.Mutfak Kültürünün Farklılığı Problemi
Uluslararası ortaöğretim öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları konulu Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde bir araştırma
yapılmıştı. Bu araştırma sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır.
Öğrenciler niçin beslenme konusunda problemler yaşamaktadır, sorusuna şu cevaplar
verildi.
-- Birbirinden çok farklı yemek kültürüne sahip öğrencilerin aynı mekânda
beslenmek durumunda kalmaları,
-- Yerel saat dilimlerinin farklılık arz etmesi,
-- Kahvaltı kültürünün farklılık göstermesi,
-- Türkiye’ye has bakliyatların öğrencilerin geldiği bazı bölgelerde hiç tanınmaması,
-- Ada ülkeleri ve sahili olan ülkelerin yemek kültürlerinin genellikle deniz
ürünleri ve sebze olmasına karşın Türkiye ve Orta Anadolu’da unlu mamullerin ağırlıklı olarak tüketilmesi.
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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-- Özellikle Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinin kahvaltı esnasında çayda kullandıkları şekerin Türkiye ortalamasından 5-6 kat fazla olması,
-- Yemek yeme aralıklarının ülkeler arasında farklılık göstermesi,
-- Bazı bölgelerde çay yerine kahvenin ön planda olması,
-- Bazı bölgelerde tavuk ve balık yanında ekmek yerine pirinç yenmesi,
-- Afrika ülkelerinde genellikle sadece kahvaltıda ekmek tüketilmesi, diğer
öğünlerde ekmek tüketilmemesi,
Bu ve buna benzer onlarca maddelik problem listesi karşımıza çıkmaktadır. Uzak Doğu
mutfağını belgesellerde izlerken bile asla soframıza koymayacağımız yiyecekler tüketilmekte olduğunu görmekteyiz. Soydaşlarımız olan Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklar,
at etini ve sütünü tüketirken bile bu beslenme alışkanlığını hemen kabullenemiyoruz. Bir
seyahatiniz esnasında size kahvaltıda tuzlu veya sütlü çay ikram etseler, kahvaltıda ekmek
yerine pirinç lapası ikram etseler, adını bile duymadığınız, daha önce hiç görmediğiniz
deniz ürünlerini afiyetle yemenizi isteseler… En iyimser ifadeyle bize ikram edilen; lakin
bizim mutfak kültürümüze ait olmayan yiyecek ve içecekleri iştahla tüketemeyiz.
Beslenme ile zekâ ve başarı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Mutluluk ile beslenme
arasında yine önemli ilişkiler vardır. Sağlık ile beslenme arasındaki ilgiyi yadsıyamayız.
Tabi ki hiç kimse, kendi ailesinde olduğu gibi bir mutfak kültürü ve beslenme alışkanlığı
beklememeli başka coğrafyalarda. Ancak asgari müşterekler tespit edilerek ortaya çıkan
problemler en aza indirilebilir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’ye yoğun olarak öğrenci
gönderen ülkeleri gruplandırmak suretiyle dünya mutfağını tanımaya ve tanıtmaya çalıştık.

4.1. Afrika Mutfağı:
Ben Musah Muhammed, Ganalıyım. 3 senedir Türkiye’de okuyorum. Genel olarak
bizim ülkemizde ve Afrika ülkelerinde temel besin maddesi pirinç ve mısırdır. Ülkemizde
%85 oranında pirinç ve mısır diğer %15 ise yam, cassava ve plantain(yer altı bitkileri patates gibi). tüketilmektedir.
Sabah kahvaltısında çay, ekmek, tereyağı, kızartılmış yumurta, fasulye bulunur. “Kooko” dediğimiz mısırdan yapılan “koose” dediğimiz fasulye unundan yapılan köfteye benzer
yiyeceklerimiz de vardır. Kahvaltıda iki çeşit çay içeriz. “Şai mai kara kaato”(sütlü çay)
karıştırırken kaşığı kırılan çay demektir ve “ruvanbuunu” yani normal çay.
Öğle yemeğinde ise pirinç pilavı ve “Sooye” ve “Dakunu” ve yanında balık yenir. Akşam da “tuozaafi”(Arap aşı) ve “miyaanayoyoo”(çorba gibi) yiyecekler tüketilir.
Afrika’dan Türkiye’ye gelen öğrenciler öncelikle bulgur pilav, Kayseri mantısı, börek
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ve çorba gibi yemeklere alışamıyorlar. Bu yemekler garip geliyor bizlere. Bir, iki yıl içinde
ise Türk yemeklerine alışıyoruz. Ne zaman yemekte pirinç pilavı ve tavuk çıkarsa mutlu
ve sevinçli oluyoruz.
Artık biz Türk yemeklerini gördük tadına baktık. Siz de bizim yemeklerimizi merak
ediyorsanız hepinizi Afrika’ya bekliyoruz. Haydi buyurun!

4.2. Balkan Mutfağı:
Ben Erald Kaloshi, Arnavutluk’tanım. Yemeklerimiz genellikle Türkiye ile çok farklı
değil. Yine de Avrupa’nın etkisiyle farklılıklar gözlenmektedir. Mesela:
Hamur işi yemekler: Pıta (pide), kaçamak, gevrek, somun, burek (börek), yufka, tarana
(tarhana), lamacun (lahmacun), keşkek, kuskus, pilav
Et yemekleri: Sucuk, kevapçina (kebab), çifte-küfte (köfte), elbasankska tava (elbasan
tava), sultanski biftek (sultan bifteği), paşin küfte (paşa köftesi), ormanskikevap (orman
kebabı), papaz yaniya (papaz yahnisi)
İçecekler: Limonata, şira, salep, boza, şerbet, Tursko kafe- Kafe Turke (Türk Kahvesi),
Turski çay-Turk çay (Türk çayı- demli çay),
Türkiye’ye geldiğimizde çok fazla zorluk çekmiyoruz; ama insan yine de çocukluğunda alıştığı yemekleri yemek istiyor. Bunun için ülkelere ait yemek günleri bayramlarda
yapılıyor. Bunların çoğaltılmasını istiyoruz.

4.3. Uzak Doğu Asya Mutfağı:
Ben Shahab Şah, Pakistanlıyım. Pakistan mutfağı dünyadaki zengin mutfaklarındandır. Bu da 1947’den önce bir olan Pakistan-Hindistan kültüründen kaynaklanıyor.
Pakistan sofrasında daha çok acı ve baharatlı yemekler bulunmaktadır.
Et yemeklerinden “Biryani” herkes tarafından beğenilen bir yemek türüdür. Pilav ile
et karışımından yapılan biryaninin özel tozlu baharatı vardır. Tavuk veya koyun eti kullanılır. Bizim yetiştirdiğimiz özel bir pirinç vardır. Normal pirinçten biraz daha uzun olan bu
pirince “Basmati” denir. Biryanı yapılırken o pirinç çeşidi kullanılır.
Un mamullerine gelince Pakistan mutfağında ekmek hemen hemen her öğünde tüketilen bir üründür. Hamurdan yapılır. Fakat kahvaltıda değişik bir ekmek yenir. Buna “Çapati”
denir ve hafif yağda hazırlanır. Öğle ve akşam yemeğinde kullanılan ekmek ise fırında yapılır. Bol hamurlu ve kalın olur. Ayrıca mısır ekmeği de yapılır özellikle köylerde. İki çeşidi
var; tatlı mısır ekmeği ve tuzlu mısır ekmeği.
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İçecekler olarak çay, şerbetler, lassi(tatlı ayran) ve tuzlu ayran olarak sıralanabilir.
Pakistan’da kahvaltıda sütlü çay içilir. İkindi namazından sonra da çay kültürümüz vardır. Her evde mutlaka çay içilir. Yazın şeker kamışı şerbeti çok tüketilir çünkü hem enerji
dolu hem de soğuk bir içecektir. Yazın öğle ve akşam yemeğinde tuzlu ayran içilir.

4.4.Uzak Doğu Mutfağı:
Ben Muhammad Akbar Angkasa Endonezyalı bir öğrenciyim. Endonezya’da bölgeden
bölgeye farklı yemek türleri vardır, bazı bölgelerde tatlı yemekleri fazla tüketilir, bazıları
bölgelerde de acı yemekler tüketilir. Ülkemde yemekler vakitlere bölünmemiştir; mesela
kahvaltı illa akşam ya da öğle yemeğinden değişik olması gerekmiyor.
Endonezya’da ekmek yerine pilav yenir ve orada unlu mamuller azdır, ama yani pasta
yapmak için yine de kullanılır.
Pilav yapılırken yağ kullanılmıyor, pilav sadece su ile pişirilir, ama başka türleri de
vardır, yani su ile pişirildikten sonra bazı baharatlar katıp yine pilav kızartılır, buna Nasi
Goreng diyoruz, yani kızartılmış pilav anlamına geliyor ve bu Endonezya’nın meşhur
yemeklerindendir. Ama pilavın yanında başka yiyecekler olması gerekiyor.
Kahvaltıların yanında içecek olarak kahve, çay ve süt içilir. Eğer hava sıcaksa soğuk
içecekler içilir, hatta çaya buz katıp soğuk olarak içildiği de olur.

4.5. Orta Asya Mutfağı:
Ben Azerbaycanlı Seyran Memmedov.
Bölgemiz yemek kültürü açısından çok zengin aynı zamanda Türk mutfağına da
yakındır. Levengi, turşu kabab, fisincan, badımcan dolması, kelem dolması, plov gibi yemeklere ve özel hazırlanış şekilleri ile donanmış bu mutfak medeniyetinin yemekleri tüm
Azerbaycan’da, Rusya’da, İran’da ve tüm dünyada çok meşhur ve beğenilir durumdadır
Türkiye’ye ilk defa geldiğimde beni en az etkileyen unsurlardan birisi yemek farklılığı
oldu. Çünkü bizim yemeklerle, Türk mutfağının yemekleri birbirine çok benziyor. Ama
tabii ki, küçük farklılıklarda var. Mesela Türk mutfağı daha çok acıya önem verir ama bizde
bu durum farklı ve acı az kullanılır. Atatürk ve Haydar Aliyev’in dediği gibi biz bir millet,
iki devletiz. Aslında bu cümlenin altında büyük bir tarih ve kültür benzerliği yatıyor. Aynı
dilimizdeki şive farklılığı gibi, yemeklerimizde de küçük farklılıklar var. Gönül ister ki,
dilimizdeki bu farklılık aynı Osmanlı zamanındaki gibi ortadan kalksın. Ve bu yemeklerimize de yansısın.
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5. Mezuniyet Sonrası Yükseköğretime Geçiş Problemleri
Uluslararası ortaöğretim öğrencileri dört yıllık lise öğrenimlerinin son yılında ciddi
belirsizlikler yaşamaktadır. İlahiyat fakültelerini tercih edecek öğrencilere Türkiye diyanet
vakfı ve ilahiyat Fakülteleri destek vermektedir. Bu öğrenciler burslu ve mülakat usulü ile
tespit edilmekte ve tüm ihtiyaçları adı geçen kurumlar tarafında karşılanmaktadır.
Mühendislik, iktisat, siyasal, tıp vb. bölümleri tercih etmek isteyen öğrenciler YTB
bursuna müracaat etmektedirler. Fakat son yıllarda YTB bursu Uluslararası ortaöğretim
öğrencilerine istenen seviyede çıkmamaktadır. Son iki yıl dikkate alındığında YTB burslarının uluslararası ortaöğretim öğrencilerine çıkma oranı yüzde yirmilerdedir. Bu durum uluslararası ortaöğretim öğrencilerini istemedikleri bölümü okumak zorunda bırakmaktadır.

6. Ortaöğretim Sürecinde Ve Mezuniyet Sonrasında Eş Prob-

lemi

Türkiye’ye ortaöğretim için gelen öğrencilerin kültürel farklılıkları evlilik ve
nişanlılık bakımından da dikkati çekmektedir. Özelde Afrika genelde ise hemen tüm
bölgelerde gençlerin erken yaşlarda nişanlanması hatta evlendirilmesi gözlenmektedir.
Türkiye’ye gelen bazı öğrencilerin ülkelerinde nişanlanmış olarak geldikleri, sözlenme
durumları ve bu öğrencilerin dokuz ay boyunca ülkelerine gidememeleri bir problem
olarak ifade edilebilir.
Türkiyeli bir kızla anlaşan öğrenciler ailelerin mukavemeti ile karşılaşmaktadırlar.
Mesela Makedonyalı bir öğrencinin Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde okuyan bir
öğrenci ile dini nikâh kıydıkları fakat kızın ailesinin bu evliliğe kesinlikle müsaade etmedikleri bilgisi edinilmiştir. Sayıları her geçen gün artan uluslararası ortaöğretim ve lisans
öğrencilerinin eş bulma ya da bulduğu eşin çeşitli sebeplerle engellenmesi uzun vadede bir
problem alanı olarak daha fazla hissedilecektir.

7. Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Karşılaşılan Problemler
Uluslararası öğrenciler mevzu bahis olunca tek bir çalışma alanı karşımıza çıkamamaktadır. Dil öğrenimi, kültürel farklılıklar, coğrafi ve iklimsel çeşitlilikler, yarım küre
farklılıkları, kişilik farklılıkları derken belki de üzerinde durulması gerekirken nadiren gündeme aldığımız bir konu dikkatimizi çekmektedir. Ülkemize eğitim için gelen öğrencilerden bir kısmı uluslararası imam hatip liselerine gelmektedirler.
Dünyadaki Müslüman ülkelerin hemen hepsinden Türkiye’ye öğrenci geldiği
gerçeğinden hareketle, bu öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme yaşı, şekli, Arap harflerine yatkınlığı, hafızlık yapma şekilleri, tercih ettikleri Kuran-ı Kerim hattı gibi sorulara
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verilecek cevaplar önemli diye düşünmekteyiz.
Her bölge insanının dini algılama, öğrenme, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyuş tarzı farklıdır.
Bu farklılıkların sadece Kur’an-ı Kerim’i öğrenme ve okuma kısmıyla ilgili bir kıyaslama
yaparak bu farklılıklarla ilgili elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

7.1.Balkanlar Bölgesi
Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, hem Kur’an eğitimi hem de dini hassasiyet
açısından genelde zayıf gelmektedirler. Şedde ve medlerle ilgili ciddi telaffuz ve diksiyon
zorlukları yaşanmaktadırlar. Bu bölgeden gelen öğrencilerin bir kısmı, çok asabi tavır sergilemektedir. Bu tepkisel davranışları, Kur’an-ı Kerim’i okurken yapmış oldukları yanlışları düzeltmede yavaşlatıcı bir unsur olmaktadır. Bu öğrencilerle çok ciddi ve sürekli kıraat
ve talim dersleri yapılmalıdır. Zaman zaman ezber çalışmalarında da aynı kişilik özelliklerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kendi bölgelerinde ciddi bir Kur’an-ı Kerim eğitimi
almadıkları için olsa gerek Balkanlar coğrafyasından gelen öğrencilerin belli bir kıvama
gelmesi çok zaman almaktadır.

7.2. Güney Doğu Asya
(Hindistan-Pakistan-Afganistan-Sri Lanka-Bangladeş)
Güney Doğu Asya ülkelerinin ağız yapısı ile Türkçe ve Arapçanın sesletim özellikleri, farklılıklar arz etmektedir.
Hindistanlı bir öğrenci “z” harfini “c” harfine yakın bir sesle okurken, “ ”خharfini “”ق
harfi gibi okumaktadır. Bu ve buna benzer farklılıklar, geleneksel kıraat tarzlarından farklı
bir okuyuş ortaya çıkarmaktadır. Bu bölgelerden Türkiye’ye gelen öğrencilerde temelde
ezber yapmada ve yüzüne okumada bir zorluk yaşanmamaktadır. Diksiyondaki uyum zorluğu sadece Kur’an okumada değil Türkçe konuşmada da karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerden gelen öğrencilerde yanlışları düzeltmede ve seviyelerin geliştirilmesinde çabuk
sonuç alınmaktadır.

7.3. Uzak Doğu Bölgesi
(Tayland-Endonezya Malezya -Filipinler)
Endonezya ve Malezya, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerdir. Bu iki ülke
öğrencilerinde çalışma alışkanlığı, verilen görevi yerine getirme sorumlulukları çok gelişmiştir. Müslüman coğrafyasının en güney ülkeleri olan bu iki ülkede, dini eğitim ve
Kur’an eğitimi çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Endonezya’da kıraat altyapısı çok sıkı
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tutulmaktadır. Altı fasikülden oluşan bol örnekli elifba serisi okutulmakta olup bir ders öğrenilmeden yeni derse geçilmemekte, konu başlıklarında öğrenciye sabır tavsiye edilmekte,
dersi kavramadan yeni bölüme geçmemesi vurgulanmaktadır. Bundan dolayı öğrenciler,
genellikle Kur’an’ı öğrenerek gelmektedirler.
Ancak Tayland ve Filipinler, Müslüman nüfusun çok az olduğu ülkeler olduğu
için Kur’ân eğitimi ve dini eğitim çeşitli sebeplerden dolayı istenen seviyede değildir.
Buna rağmen, bu bölgeden gelen öğrencilerde çalışma problemi hemen hemen hiç
yaşanmamaktadır. Verilen ödevler ve görevler zamanında yapılmaktadır. Taylandlı bir öğrencimin “Hocam konuşurken dilim ağrıyor “ifadesi ve diğer öğrencilerimizin ifadeleri
şunu göstermektedir ki, bu öğrenciler ana dillerinin özelliğinden dolayı Türkçe ve Arapçada telaffuz zorluğu yaşamaktadırlar. Kur’an eğitimi anlamında bir Afganlı kadar istekli ve
gayretli olamayabiliyorlar.

7.4. Afrika Bölgesi
Bu bölgeden gelen öğrenciler, yüzünden Kur’an okumasını bilmeseler bile ciddi bir
ezber birikimine sahiptir. Afrika’nın birçok ülkesinde, hocanın ya da aile büyüklerinin sesli
olarak süreleri sürekli tekrar etmeleri, bir öğretim metodu olarak kullanılmaktadır. Afrikalı öğrencilerde ezber çok fakat mahreç problemi de bir hayli fazladır. Telaffuzu birbirine
yakın harfleri ayırt edemiyor bu bölge öğrencileri. Ayn, hemze, ha, he, hı gibi harflerin
telaffuzlarını birbirine karıştırıyor ve yanlış okuyorlar. Teorik tecvit bilgisi yok, bir kısmında pratik de yok. Fransızca konuşanlar (’)رyı ()غ, Nijeryalılar (’)جi ()ژ, Burkina Faso (’)جi
GE okuyor. “Ben biliyorum. tavrı yaygın. “Benim de bilmediklerim var, çalışmam lazım.
demesi için en az bir dönem geçmesi gerekiyor. Özellikle Somali’de hafızlık yapma geleneği
çok yaygındır.

7.5. Orta Asya ve Kafkas Bölgesi
Öğrenci, genel olarak Kur’an eğitimi almadan gelmektedir. Rusya’nın yıllarca uyguladığı yasakçı ve asimilasyon politikaları sonucu, dini eğitim yeni yeni gelişmektedir.
Kardeş Türk cumhuriyetlerinde İslami çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları da serbest çalışma ortamlarını yeni yeni bulmaktadır. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı mevcut Kur’an eğitimi çok yetersiz bu bölgelerde. Bilenlerin de benim bildiğim doğru havası
göze çarpmaktadır. Karakterlerindeki sertlik, Kur’an eğitimine olumsuz yansımaktadır
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Student Mobility For Host Countries –
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Abstract
In recent years, the numbers of international students in universities have increased
rapidly and have become an important industry and financial resource for the host countries. However, each host country has divergent policies and strategies regarding their international student i.e. tuition fees, scholarship scheme, visa regulation and alumni program.
These differences can potentially determine financial benefit that they receive from the
foreign students. For example, the tuition fees for international students in German Universitiesare relatively smaller compared to other countries in Europe. But, a study found
that an aggregate value of economic impact of international students to German economic
is relatively higher than in the Netherlands and other European countries. Moreover, the
economic gains are not solely obtained from tuitions fees and other spending during the
study period. Rather, the bigger financial impact can be obtained after the graduation of the
international students. Therefore, this study aimed to examine the economic implication of
international students for the host countries. More importantly, this study discusses strategies of host countries to optimize the economic impact from their international countries.
To do so, three countries have been selected as the object of research, namely the USA, the
UK and Germany. Data is collected from secondary data i.e. academic articles, government
reports, and non-governmental organizations reports. The results of this study found that
the host countries have implemented different strategies in dealing with their international
students that potentially create different scope of economic impact in their national economic. Finally, policy suggestions are proposed to enhance the economic benefit of international students for host countries.
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I. Introduction
Education has become an important industry in nowadays global economic competition. Many countries i.e. the United Kingdom and the USA has designed their education
system in order to attract more foreign students and in turn, economic profits. In this context, international students are playing a pivotal role in higher education industry. Meanwhile, universities have played an important role in economics growth, through the provision of higher-level skills and research and direct economic contribution to the countries
from international and local students.
Several studies have unveiled that having international students can help economy of
the host countries. For example, Canada government has reported a substantial economic
benefit of international students. Roslyn Kunin & Associates (2012)documented that the
total expenditure of long-term students studying in Canada in 2010 was estimated $6.9 billion. This number is equal to almost $4.2 billion in GDP contribution to the Canadian economy, and represents about 7% of the GDP contributed by the overall education services
sector in the Canadian economy. In addition, the report has also found that the short-term
language training programs in Canada has contributed to an extra $788 million per year in
total spending to the Canadian economy. This is equivalent to about $455 million in GDP,
10,780 jobs, and $48 million in government revenue (Roslyn Kunin & Associates, 2012).
Meanwhile, Australian government has received an increase of economic contribution
of international student from $13,535 million in 2008 to $13,935 million in in value added
in 2011 (Deloitte, 2013). Moreover, Deloitte (2013) has documented total international students spending in Australia was $15,127 million in 2011 and another additional spending
of $317 million from their relatives. This number has increased gradually as the number of
international students increased.
Although many reports have documented the economic contribution of international
students for the host countries, but the reports rarely provide information how the countries optimize the economic contribution and its multiplier effect. More importantly, the
previous reports barely discussed comparatively its long-term economic contribution for
the countries. For example, how much money (if it is measurable) that can be gained from
international students who work in the host countries or become ambassador of the host
countries in their home countries. Above all, divergent strategies to deal with and optimize
international student’s economic benefits have not been explored and discussed comprehensively. Therefore, this study attempts to fill this gap by comparing three countries most
international students populated i.e. the USA, the UK and Germany.
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This paper consists of 5 sessions, namely introduction, literature review, research
method, results and discussion and conclusion. The following part provides a brief but
deepen review of previousliterature on economic benefit of foreign students for host countries. In this part, the USA, the UK and Germany cases are also discussed. The research
method session describes how data were collected and analyzed. Later on, the discussion
part compares and contrasts the strategies and economic benefit of international students in
the three countries. Lastly, lesson learned are compiled and suggestions for other countries
are proposed in the last part of this paper i.e. conclusion.

II. Literature Review
The number of international students worldwide has been raised sharply mainly in
Germany, the Netherlands and Australia. Previously, Australia has the highest growth rate
of foreign students in the world (Throsby, 1998).But, the latest study found that the US and
the UK are the top destinations for the international students (Roslyn Kunin & Associates,
2012). This fast growth of international students can be associated with the improved international communications, cheaper cost of air travel, broaden range of educational opportunities for international students, increased demand of international workers and other
factors that are accompanied with the reduction of obstacles i.e. improved access as well
as the increase of scholarship numbers (Throsby, 1998). For example, the Bologna Process
has facilitated the exchange studies at universities across Europe (Prognos AG, 2013).In
addition, it seems that the changedperspective of seeingthe foreign students as a source of
financing has played a pivotal role. In fact, the academic literature began to investigate the
cost and benefit of international student mobility just recently (Prognos AG, 2013).

Figure 2: Global Market Share of International Students – Top Host Countries
Source: NAFSA (2014)
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It is documented that the proportion and destination of foreign students have changed
over times that can be linked to the host countries policy and objective. In the past, OECD
countries were the primary destinations, but several Asian countries (Japan, South Korea
and Taiwan) and Australia have attracted the international students as these new host countries have realized the benefit of having international students. Moreover, the shift can be
also associated with the increased tuition fees and visa fees as an implementation of protection and optimizing short term economic benefit of the international students.
Previous literatures have documented the economic dimension of international students for the host countries. For example, Kelly, McNicoll and White (2014) found that
higher education sector in the UK have generated over £73.11 billion of output and the universities have directly provided £17.97 billion to the UK GDP.In a smaller score, the UK
universities have earned international revenues i.e. fee payments from non UK students,
research and consultancy income from international sources together with other operating
income such as that from accommodation and catering services, amounted to nearly £5.7
billion or equal to 20% of all university income (Kelly, McNicoll and White, 2014).
Furthermore, Kelly, McNicoll and White (2014) reported also secondary or ‘knock-on’
multipliereffects of international students in the UK universities. For instance, international students in the UK universities have contributed substansially to the country business
tourism. This includes income from relatives or family of non-UK students. The non-UK
student off-campus expenditure generated £7.37 billion of output across the economy and
over 62,380 full-time-equivalents (Kelly, McNicoll and White, 2014).
These ‘knock-on’ or multiplier effects, according to Kelly, McNicoll and White (2014),
are generally recognized as consisting of two types of economic effects, namely indirect
and induced effects. The formers are economic transactions of universities with other industries in order to support their services, and thus, creating substantial financial injection
to those industries. Meanwhile, the latter dealt with a ripple effect for overall economy as
the universities pay wages and salaries to their employees who spend this income on consumer goods and services (Kelly, McNicoll and White, 2014).
Moreover, the international students have also influences both at the individual level
of students and the societal, financial, and economic development of the host countries.
Indeed, the presence of the foreign students benefits the countries as result of their expenditure (Prognos AG, 2013). Indeed, the presence of the foreign students benefits the countries
as result of their expenditure (Prognos AG, 2013). Moreover, the economic benefit from the
international students can be obtained in short, medium and long term. In the short term,
the host countries are required to allocate money for accommodation, infrastructures and
recruitment process. But, the host countries will obtain a fully benefit in the long term and
this makes the international students are economically attracted.
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At the short term, higher education institution is the first/ direct gainer of the economic
benefit and state/economy/ society as well. The universities collected higher tuitions fees
and indeed, more and more universities have relied heavily in the international student’stuition fees. Besides, the host country enjoys economic injection from the students’ expenditure that can create employment and value (Prognos AG, 2013). Furthermore, non-monetary
and intangible benefit will be obtained by the universities as the presence of international
students can lead to a better reputation and improve the quality of study through research
and teaching at the medium level. In addition, the government received additional income
tax from the international graduates who working in its country and more importantly, increase the supply high competent human resource. According to the Netherlands Bureau of
Economic Policy Analysis, the presence of foreign students added extra expenditure at the
level of state; but, it will later offset by tax revenues when these students later on staying
and working in the countries (Prognos AG, 2013).

Figure 1: An Overview of The Cost and Benefit Effects of Cross-Border Student Mobility
Source: Prognos AG (2013:4)
In long term level, the advantage of have international students become more intangibleand macro level. Thus, it might be difficult to directly observe. For example, it might
lead to better understanding, knowledge transfer and strengthen corporation between host
countries and the home countries as the alumni now take important position in their home
countries. In this context, the role of alumni is very crucial.
Lastly, it is also found that many countries received different value of economic implication of the international students. This can be attributed to divergent financing arrangements for the international students (Throsby, 1998) that reflect their policy and perspective
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to the international students. The divergent financial arrangements lead different value and
time of the foreign student contribution to the countries. Moreover, the different taxation
systems also shaped the different economic effect to the host countries.
Countries

Germany
The Netherlands
Austria
Poland
Switzerland
Spain

Gross values added
affects (in €)
During
Internastudies
tional
graduates
7,960
70,362
9,384
74,074

Employment effects
(in jobs)
During
Internastudies
tional
graduates
0.14
0.30
0.15
0.29

Effects on the state
(in €)
During
Internastudies
tional
graduates
2,494
28,227
2,522
19,389

9,196
3,925
17,518
7,968

0.15
0.23
0.18
0.16

2,893
954
2,498
1,864

73,913
22,087
123,447
57,445

0.26
0.30
0.34
0.27

25,097
5,029
16,645
13,193

Figure 2: Annual Effects Per Head During The Period of Studies and In The Case of
Remaining In The Host Country
Source: Prognos AG (2013)
The figure 2 describes the differences value added received by 7 European countries
from the international students during their studies and after graduation. The gross value
added is determined by how much money the international student hasspent within the host
countries that can create value and employment (Prognos AG, 2013). In this context, Switzerland has generated the highest value added during the period of study because of high
living costs there. Meanwhile, the expenditure of international students can also create new
jobs. In this case, the Prognos AG (2013) study’s found that the relation between international students and jobs in Poland was the highest (0.23 or 5,700 in aggregate). Finally, the
Prognos AG study concluded that the period needed before the returns accruing to the state
compensate fully the costs of providing places of study depends on how many international
students who prefer to stay and to work in the host country (Prognos AG, 2013). This is
consistent with Bergerhoff, Borghans, Seegers and van Veen (2013) study that uncovered a
positive relationship between the number of foreign students who stay in the host countries
after their graduation and the average steady growth rate. They also documented that the
payback period of invested money in education internalization is shorter in countries whose
fraction of working and staying international students are higher (Bergerhoff et al, 2013).
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III. Research Method
This study is a literature review and desk research study that explores and reviewed the
results of previous researches on economic benefit of internalization of higher education
especially international students and their mobility in three selected countries, namely the
USA, the UK and Germany. The data are secondary data that have been collected through
online search. The data are published reports and studies after 2007 in order to ensure that
the results reflect nowadays situation and condition. As a result, generalization of result
should be avoided and the result should be used wisely.

IV. Findings and Discussion
As the populardestinations for international students, the USA, the UK and Germany
have concerned on the economic dimension. However, they seek a different paths based
on their economic policy and direction. In fact, the change of the counties’ strategies to
international students has been observed since the beginning era of education (Chandler,
1989). The British and Australian government, for instance, charged their international
students at full costs or even double higher than the local students. Meanwhile, Netherland
and Germany follow different policy. The former requires the international countries to pay
only the principle nominal fees. Meanwhile, the latter provide a similar condition between
local and international students i.e. no fees are levied. As a result, the former countries are
more attracting to the prospective international students.
The United Kingdom
Chandler (1989) described how the balance of motives has changed in the British
government regarding international student financing. The traditional motives, humanitarianism and internationalism, still exist as rationales for foreign student recruitments (Chandler, 1989). But, Chandler (1989) claimed that they have been dominated both rhetoric and
reality during the 1980s through the increased emphasis on pragmatics: “by the monies
to be derived from foreign student tuitions, by the purchases and expenditures made by
foreign students as tourists and by the less measurable but ultimately even more important
contribution to be made by foreign graduates as future financial and diplomatic allies”
(Chandler, 1989: viii).
In the previous regime, financial subsidies were given to all overseas students and
there was a moderate financial distinction as well as virtually no policy distinction between
the British students and non-British students (Chandler, 1989). Later on, only students
from the European Economic Community were still treated like British students after 1979
(Chandler, 1989). Meanwhile, the rest of foreign students were either charged six to fifteen
times as much as home students or were subsidized through specific tuition and scholarship
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programs (Chandler, 1989).
Nowadays, the British government charged their international students at full
costs or even double higher than the local student. In this context, the foreign students have been seen as a powerful revenue source mainly for the universities. In
the other words, the governments see foreign students as money-makers (Chandler,
1989). Thus, the British government focuses on the short term effect of the international students.
According to the latest report (NEF, 2013), for each pound of public money invested in
higher education, graduates return £3.22 of cashable benefits to the economy in the course
of their lifetimes. The University of Birmingham alone, for example, supports a total of
11,800 jobs and generates 2.2% of Birmingham’s economic wealth, a value of £460 million
accruing to the local economy (NEF, 2013). Indeed, the short effect includes the tourist who
are relative and friends of the internationals students in the British Universities.
In 2011–12, there were 435,235 foreign students registered at UK universities or accounted for 17% of the total student population (Kelly, McNicoll and White, 2014). They
contributed financially to the country through direct payments of tuition fees, accommodation and living cost. In addition, students also buy a wide range of goods and services
off-campus i.e. private accommodation, supermarketand pubs (Kelly, McNicoll and White,
2014). As a result, most of local businesses rely for their livelihood on the university and
its students (Kelly, McNicoll and White, 2014). It also generate economic activity in the
UK, generating output and jobs and contributing to GDP student share of the total non-UK
student off campus expenditure impact (£5.1 billion of the £7.37 total non-UK student
off-campus impact, based on Kelly, McNicoll and White, 2014).
The United States
The USA has a long history of internalization of education system and the highest
number of international students. The three U.S. states that attract the highest absolute
number of international students – California, New York, and Texas — on average netted
$31,000 per international student enrolled at an institution of higher education during the
2013/14 academic year. The total net income from international students in the state of
California amounted to $4 billion, around $3.3 billion in New York and nearly $1.5 billion
in Texas (Ortiz, Chang and Fang, 2015).
In aggregate, international students contributed almost $27 billion dollars to the U.S.
economy in 2014, which corresponds a 12 percent increase versus 2013 ($24 billion). The
growth has been driven largely by students from upper-middle-income economies and
countries with large national scholarship programs, which marks a significant shift from
before the 2008 financial crisis (Ortiz, Chang and Fang, 2015). Overall, the net contri-
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bution (total contribution from tuition, fees and living expenses minus U.S. support) of
international students to the U.S. economy has been significant, growing 72 percent since
the 2007/08 academic year, from $16 billion to $27 billion dollars. Direct contributions for
tuition and fees alone nearly doubled during the same period, from $ 11 billion to almost
$20 billion, while U.S. funding support only grew by 49percent over the same period from
more than $6 billion to nearly $10 billion.
In other words, the international students have become integral to the financial
health of many U.S. higher education institutions, but the impact goes beyond money
spent on tuition fees and living expenses. According to NAFSA, for example, for every
seven international students enrolled, three U.S. jobs are created or supported, and in the
2013/14 academic year international students created or supported a total of 340,000 jobs
nationwide.
Moreover, international students are also helping to fill skills shortages at a time when
the U.S. share of the world’s science and engineering graduates is declining. A previous
WES report noted that international students are a vital source of enrollments for STEM
(science, technology, engineering and mathematics) fields—in 2013 more than one in three
international students in the U.S. was enrolled in a STEM field. International students also
help promote a global learning environment. A recent study from Duke University shows
that American students who actively interact with their international classmates are more
likely to enhance their own self-confidence, leadership, and quantitative skills (as cited in
Ortiz, Chang and Fang, 2015).
Germany
According to Chandler (1989), Germany has the clearest and most comprehensive foreign studentpolicy of the major Western European receiving nations. It has been better able
than those two countries to reconcile the humanistic viewof international education and
foreign student policy as a responsibility thatadvanced industrialized nations have toward
developing countries with arealistic view of the importance of scientific and technical exchange and of thecost-benefit advantages of attracting the intellectual talent to its universities andlaboratories (Chandler, 1989). This situation has not changed much in present days.
In Germany, for example, international students attend virtually free of charge – the
over 250,000 international students in Germany cost the State upwards of £1 billion per
year, yet the German Government is willing to pay the universities to take the students
because of the even greater benefits they bring The first factor to look at, and the easiest to
quantify, is the injection into the economy from tuition fees originating from abroad (Vickers and Bekhradnia 2007).
Historically, Germany has widely opened itself for international students after the
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World War II as the country needed to regain her place in the community of nations. Consequently, it required a lot of qualified human resource to rebuild and then to expand her
economy (Chandler, 1989). At the same time, the country needed to foster international
friendships with both developing and industrialized countries. In this context, scholarship
for foreign students is widely provided. For example. the Deutscher Akademischer Austauschdienst, (DAAD) which initiates and coordinates many educational exchange programs and fellowships, and the Alexander von Humboldt Foundation, which carries on the
tradition of international science through grants and fellowships for scholars and students
from both advanced and developing countries (Chandler, 1989).
Moreover, the German government expects more on the benefit after the graduation of
the international students mainly who are remaining stay in the country. To keep leading in
industry innovation, Germany needs high qualified human resources. In this case, the German government has realized the important role of its international graduates. Therefore,
the government tries to and encourage and to recruit the best graduate to work in the country. For example, the Make it in Germany programestablished by the German ministries
which promote jobs opportunities in Germany to high qualified professionals.
Additionally, the German government has also established and maintained a great net
working with its alumni across the world. DAAD has actively engage with its German
alumni in many countries and successfully create corporation with other countries. Thanks
to this policy, Germany has a good reputation in many countries as its alumni spread and
connected each other. For example, the former president Indonesia, B.J. Habibie who is
the most popular German alumni in Germany who has inspired many Indonesian citizen to
study and work in Germany.
What can we learned?
The third above discussed countries have showed divergent paths and strategies
dealt with the international students. The US and the UK have some similarities in
many contexts as they see international students as money makers. Consequently, the
international students have been charged full and even double tuition fees compared to
the domestic students. Besides, these countries have targeted economic injection from
their international students’ expenditures as well as attracted their families and friend
to visit the countries (tourist trade). On the other hand, the German government has
taken different path by releasing tuition fees for the international students same like the
local students. Indeed, there is only a small distinction in term of education payment
between local and international students. This policy can be associated with the long
term strategies to gain more benefits both monetary and non-monetary, tangible or
non-tangible advantages to the country.
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Furthermore, the US and the UK have emphasized at different focus from the Germany. The former invested in recruiting as much as possible the international students through
improving the academic reputation of the universities and providing less scholarship for
the foreigners compared to Germany. In addition, the governments offer limitedopportunity
for the international graduates to work in the countries. On the other hands, the German
government has invested more in scholarship to attract the most qualified foreign students
and other financial support including after the graduation for their international graduates
even they have returned to their countries.
Based on above cases, one can learn that international students can contribute substantially to the economy of the host countries. This benefit can be shifted and optimized
through government policies. Host countries which aim to instant and direct economic
impact should invested more in the facilities and reputation of their universities to attract
prospective foreign students. Meanwhile, the other host countries which seek for a long and
comprehensive benefit should not only provide more scholarship but also open access to
the international graduates who want to stay and work in the countries.

V. Conclusion
This paper provided brief discussions how international student benefit the host countries and how the host countries have different strategies and policies to their international
students. It can be concluded that international students can benefit not only the economy
of the country but also other not monetary calculable benefits. In addition, the economical
outcome can be obtained in short, medium and long term period.This benefit, however, will
increase depend on the percentage of graduate who work and stay at the host countries.
Moreover, short and medium term economic benefits seems to be easier to calculate
and trace i.e. tuition fees and living cost of the international students. Meanwhile, the long
term effect are more difficult to be calculated, but have multiplier effects. Therefore, short
and medium effect could be more attractive to the host countries rather than the long term
countries. Besides, a more comprehensive strategies and further investment are needed to
ensure that the international foreign can work or can contribute to the host countries after
their graduation.
Finally, other countries can be learned from the case of the US, the UK and Germany.
Countries that seek for the short financial effect should invest in the modernization and reputation of the universities to attract foreign students and as the exchanges of higher tuition
fees. In other hand, long term outcome-seekers needed to provide a cheaper tuition fees
in order to attract foreign countries especially the low income students who have higher
capacity. These counties should able to select the best potential international students and
more importantly link their obtainedcompetency to contribute and work in the country.
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Internationalisation Trends in Higher
Education and the Changing Role of Student
Mobility
Ulrich Teichler1

1. The Many Meanings and Understandings of “Internationalisation of Higher Education”
Communication across countries about “internationalisation of higher education” is quite
complicated. Different persons tend to have different phenomena in mind, if they are confronted
with this theme. The views have changed over time as regards the most salient issues of internationalisation. Although “internationalisation” ought to be international by definition, the discussions of internationalisation vary strikingly by country. Finally, the actors and experts discussing
issues of internationalisation of higher education have a very uneven information base, whereby
many of them obviously know the issues at stake only superficially.
The author of this contribution has been undertaken research on various issues of internationalisation of higher education over a period of about three decades. In this framework,
various efforts have been made to summarize the academic and the political discourse on
this thematic area. Based on such summaries, it seems to be appropriate to argue that six
key meanings are most widely spread:

1

•

Worldwide/border-crossing knowledge transfer (books, other media, etc.),

•

Physical mobility across countries (students, academic staff, administrative staff, etc.),

•

International cooperation and communication (between countries, institutions of
higher education, individual scholars, etc.),

•

International education and research (comparative approaches, intercultural
learning, socialisation for international understanding, etc.),

International Centre for Higher Education Research University of Kassel, Kassel, Germany
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•

International similarity (convergence, globalisation, Europeanization, etc.)

•

International reputation (“world-class universities”, “international quality”, etc.).

But this is certainly not the only possible classification of issues of internationalisation
of higher education. In looking at a recent book comprising various analysis of the socalled Bologna Process in Europe (A. Curaj et al., eds. The European Higher Education
Areas: Between Critical Reflections and Future Policies. 2 Volumes. Cham: Springer), we
note the following seven themes to be addressed most strongly:
•

Flows of student mobility,

•

Internationalisation as lever, pressure, initiator of change in higher education,

•

“Internationalisation at home”,

•

Intercultural competence,

•

Internationalisation strategies and strategic international cooperation,

•

Funding internationalisation,

•

Quality review of internationality.

It might be worth adding that occasionally the term “international” higher education is
employed. This term, for example, is in forefront of analyses published within the journal
“International Higher Education”, edited by the Center for International Higher Education
of Boston College in the U.S. It is used to refer not only to the issues discussed under the
label of “internationalisation”, but also to any issues of higher education in other countries.
For the latter, “comparative higher education” would be a more suitable term.
Finally, the term “international education” is often employed to point out curricular
elements of study programmes aim at establishing the students’ competences to act in
international environments. This might include foreign language training, provision of
knowledge on other countries or cross-national features (e.g. international law, international
trade), international comparison and various approaches aimed at contributing to
international and intercultural understanding.
In sum, we might say, first, that “internationalisation” refers to border-crossing
phenomena (may it be knowledge, may it be physical mobility, or may it be various ways
of collaboration”. Second, “internationalisation” – in contrast to “globalisation” – assumes
that there are “borders” or differences between countries which are tackled in one way
or another. Third, the term “internationalisation” – similar to that of “diversification” –

164

İnternational Student Symposium 2015

Ulrich Teichler

suggests that there is a major direction of change, i.e. a move (a trend or targeted activities)
towards more “internationality”.
Whatever overviews on “internationalisation” we consult: we always note that student
mobility is the most prominent theme of internationalisation of higher education. This is
by no means surprising, because it is the most visible phenomenon. Millions of students
are internationally mobile each year. International offices at institutions of higher education
invest most time in student mobility. Student mobility is a major theme of higher education
policy. Last not least we might say that a widespread consensus has emerged that student
mobility is a highly desirable phenomenon – at least less controversial than many other
issues of higher education. As will be shown below, the prominence of this theme does not
mean that there is a widespread consensus about its definition, its size, its importance, its
desirable character and its impact.

2.

Definitions and Quantities of Student Mobility

We often read that student mobility has substantially increased over the years: from
about 200,000 or 300,000 world-wide to about 3 million or 4 million in recent years. And
according to recent forecasts, we might expect figures such as 8 million in a few years
ahead. Those referring to such figures seem to suggest that we experience an enormous
growth, but absolute figures tend to be misleading. For example, it does not make sense to
compare the number of mobile students in Turkey and in Jordan – two countries hosting
many mobile students – without taking into consideration the size of the system in terms
of the total number of students. Similarly, we have to take into consideration the overall
increase of student numbers. Thus, we note a similar growth of overall enrolment in higher
education, whereby the proportion of students studying in another country has remained
more or less constant over many decades at about two percent or only slightly more.
In addition, such figures on “student mobility” are often presented without any
explanation of what is meant. An analysis of the available expert literature on this thematic
area suggests that we have to clarify seven issues: (1) student mobility vs. “foreign students”
and “study abroad”; (2) short-term mobility vs. mobility for a whole degree programme;
(3) “vertical” vs. “horizontal” mobility; (4) inbound vs. outbound mobility; (5) mobility
for the purpose of study vs. mobility for “study-related” purposes; (6) the threshold of a
period worth to be called “mobility”; (7) mobility at a certain point in time vs. the event of
mobility during the course of study.
“Foreign” vs. “Mobile”
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First, international statistics are often referred to in claiming that there might be three or
four million internationally mobile students. However, the international statistics collected
notably by the UNESCO and OECD traditionally tried to inform about foreign students
and study abroad; these data are weak approximations for student mobility. They classified
students according to “citizenship”, “nationality” or, as we often say, according to their
“passport”. However, a substantial proportion of foreign students has not been mobile for
the purpose of study, but rather has already lived and been educated in the country of study,
before they began to study. We can argue that the more mobility and migration increases
all over the world, the less suitable is citizenship as an approximation of student mobility.
It would be more correct to define student mobility as border-crossing for embarking into
study in the country of destination of this border-crossing.
Also, persons might have lived and learned in another county than that of their
citizenship prior to study and move to the country of their citizenship for the purpose of
study. These students are mobile for the purpose of study, but are not foreign.
We noted that statistics are collected in some countries, where such distinctions are
made. For example available data collected in the United Kingdom for the academic year
2007 showed that 13.6% of the students were foreign mobile. 5.6% were foreign nonmobile, i.e. were foreign but have already had their domicile in the U.K. prior to study.
Finally, 0.7% were home country mobile students, i.e. British citizens who have had their
domicile outside the UK, before they began to study in the U.K. We came to the conclusion
on the basis of such statistics available for a select number of countries that about one
quarter of foreign students on average of European countries are not mobile for the purpose
of study and, in reverse, that about one tenth of students mobile for the purpose of study
are not foreign.
In recent years, the institutions collecting international educational statistics
(UNESCO, OECD, EUROSTAT) try to provide more reliable statistics on student mobility.
But they are dependent on the logic of the data delivered by the individual countries. As
a consequence, we are often not certain anymore today, if we see overviews of “foreign”,
“mobile” or “international” students, which of these definitions are employed and whether
they are consistently employed in the all the countries referred to.
Temporary Mobility vs. Mobile for a Whole Study Programme
Many students are internationally mobile for a whole study programme, for example
for three or four years to complete a whole bachelor course in another country. Others
study in another country just for a relative short period, such as one semester or one
academic year. Different terms are employed for this distinction: the latter might be called
“temporarily mobile students”, short-tem mobile students”, or “credit-mobile students”,
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while the former might be called “students mobile for the whole study programme” or
“degree-mobile students” or “diploma-mobile students”.
The logic of these different types of mobility is clearly distinct. On the one hand, a
degree-mobile student wants to leave the educational system of his or her prior learning and
to embark totally into another educational system and to eventually get a degree indicating
that she or he has acquired the most advanced level of competencies in that country. On the
other hand, a temporarily mobile student wants to experience another educational system
for a while, but she or he wants to have the majority of the study period, as a rule, in the
country of origin; study abroad provides a contrast or a supplement to study at home, and
most temporarily mobile students hope that their home institution will recognize the study
achievements during the period abroad as equivalent to study achievements in their home
country and thus do not force the temporarily mobile students to study longer than the nonmobile students in order to get a degree.
The available international statistics do not offer any distinction between short-term
and degree-mobility. Actually, the agencies collecting the international statistics do not
want to include “short-term mobile” students: They ask the national agencies not to include
students in statistics of foreign or mobile students who study in another country for up to one
year. As a consequence, the international statistics undercount the real number of mobile
students. On the basis of various sources, I estimate that about 30% of the internationally
mobile students are short-term mobile students. But estimates are on a shaky basis. On
the one hand, we do not know how many short-term mobile students are included in the
international statistics, because the national statistical agencies do not follow the instruction
of the international data-collectors and because we have no international data collection
of short-term mobility. Often, data are provided about ERASMUS student mobility, i.e.
the European programme providing support to temporary student mobility, but there are
obviously much more short-term mobile students in Europe funded by other means (own
funds or other scholarships) than ERASMUS students.
“Vertical” versus “Horizontal” Mobility
The distinction between “vertical mobility” and “horizontal mobility” is not employed
in official statistics or any other official reports by government and other key organisations
in the domain of higher education. But it is often referred to in research on the aims,
processes and results of student mobility. The author of this article, actually, is one of those
scholars who spread this term and underscore its relevance.
The term “vertical mobility” is suitable to depict the move of a person to a country
and to an institution of higher education which is viewed to be superior in academic quality
than the country and the institution where this mobile person comes from. It is often a move
as well from an economically less advanced to an economically more advanced country.
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In contrast, “horizontal mobility” refers to moves whereby the academic quality of the
institution of destination and possibly of the country of destination is more or less on equal
terms with the quality of the institution of origin and of the country of origin.
For example, the introduction of “convergent” structures of the study programmes and
degrees across European countries was advocated in the Bologna Process as a tool serving
the increase of student mobility. A careful analysis of various key documents shows that
two types of mobility are referred to in this context. On the one hand, study in Europe
should be made more attractive for students from other parts of the world. On the other
hand, the Bologna process should facilitate intra-European mobility. These arguments
imply that mobility from outside Europe to Europe is upwards “vertical” mobility in most
cases, whereby many students from other regions strive for advanced academic quality in
Europe, while fewer students move from Europe to other regions of the world. It is taken
for granted that this upwards mobility is degree mobility in most instances. In contrast,
mobility within Europe is viewed “horizontal” in most instances, in mobility flows are
expected to be two-ways flows and ideally “reciprocal” in terms of similar numbers of both
directions of flows and possible direct “exchange” between countries and institutions.
Altogether, most experts agree that student mobility all over the world is more often
“vertical” than “horizontal”. Within Europe, however, “horizontal” mobility is strongly
advocated. Most “vertical” mobility is degree-mobility, while “horizontal” mobility often
is short-term.
In characterizing the distinction between “vertical” and “horizontal” mobility in an
ideal-type way, we could argue the following way. On the one hand, a vertically upward
mobile student aims at reaching a higher level of competencies through mobility than he or
she would expect to reach through study at home. For this purpose, she or he is expected
and willing to immerse into the academic life of the host institution and the social and
cultural life of the host country. Mobility – as a rule mobility for a whole study programme
– is more likely to be successful, if a high degree of adaptation to the host institution and
the host country is the “rule of the game” in order to reach an advanced academic level. On
the other hand, a horizontally mobile student does not expect a higher level of teaching and
learning at the institution or in the country of destination, but contrasting experiences to
those at home – may it be in the teaching and learning process, the substance of knowledge
taught, or the social and cultural environment. I summarized the findings of my research
on the ERASMUS programme as “learning from contrast”. This creative experience of
alternative substances and modes of study do not depend on degree mobility. In contrast,
temporary mobility might be the most suitable mechanism for embarking at least into two
different academic and social cultures.
In many instances, it is absolute clear whether a flow can be named “vertical” or
“horizontal”. For example, universities in the U.S. and the United Kingdom aim at catering
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many students from other countries which have to pay enormous tuition fees to the host
countries. The readiness to pay such high fees is in most instances based on the hope that
this upward mobility leads to enormous subsequent career advantages. Similarly, various
countries – for example Germany and the Nordic countries – provide substantial numbers
of scholarships for students from developing countries – having clearly vertical mobility in
mind – even if such a term is not employed. But often, the difference is fuzzy and fluent.
For example, mobility of students between Germany and the U.S. might be viewed in some
instances as “vertical” and in other instances as “horizontal”. Similarly, we might ask: What
proportion of the about 80,000 inwards mobile students in Turkey can be characterized as
“vertically mobile”, as “horizontally mobile”, and as somewhere in between?
Inward Mobile versus Outward Mobile Students
Any move of a student from one country to another country is concurrently outwards
mobility (from the perspective of the country and possibly the institution of origin) and
inwards mobility (from the perspective of the country and the institution of destination).
Various terms are employed for example “incoming” vs. “outgoing” students, “inwards”
vs. “outwards” mobility or “inbound” vs. “outbound” mobility.
Actually, we have administrative means and often adequate statistics of incoming
students (however, often not disentangled, as discussed above, whether the respective
students are foreign or incoming for the purpose of study). This holds true, because most
institutions of higher education collect respective information of their students, and this
can be aggregated nationally or internationally. In contrast, data collections of outgoing
mobility tend to be incomplete. Actually, international organisation provide information
about – for example – Turkish students studying abroad not with the help of Turkish
institutions, but rather by expecting all countries to name the country of origin of foreign or
incoming students and then aggregate over all countries the number of students who have
named Turkey as the country of origin.
Actually, many universities report high numbers of incoming student mobility, but
only few about outgoing mobility. As regards flows between countries, it is often possible
to have data available to compare the inwards and outwards flow. Again, we must say that
most of the data presented actually show the number of foreign students vs. the number of
students studying abroad (i.e. not really mobility for the purpose of study).
The available data suggest that the “in - out ratio” varies substantially by country. A
study analyzing changes in countries participating in the ERASMUS programme between
the academic years 1999 and 2007 – actually the first eight years of the Bologna Process
– showed the United Kingdom as one extreme. The number of British students studying
abroad even slightly declined during this period, while the number of foreign students more
than doubled; in 2007, the number of foreign students was about twenty times as high as
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the number of those studying abroad. There were various European countries with an in –
out ratio of between 3:1 and 5:1 in 2007: Belgium, France, Austria and Germany might be
named as examples. There were some countries with a balanced rate, e.g. Finland, Norway
and Portugal. And finally, there were countries where, in reverse, the number of students
studying abroad was three times as high or was even higher than the number of foreign
students, e.g. Poland and Turkey.
As regards the direction of student mobility, we note three different types of value
judgements. The first might be named “inwards mobility is beautiful”: High numbers of
incoming students (or foreign students) are viewed as indicator of the attractiveness and
reputation of the hosting country or the hosting institution. Therefore, the rate of foreign
students among all students is employed as an indicator in some university “rankings”.
Also, countries such as the United Kingdom try to generate funds for their higher education
system by charging even higher tuition fees from “overseas” students than from home
students. Also, countries providing aid for developing countries through fellowships at
least consider respective flows as desirable,
According to the second value judgement, “balance and reciprocity of student flows is
beautiful”. “Exchange” of students between partner institutions might be part of intensive
cooperation between partner institutions. Balanced flows of students between countries
might be most valuable for enhancing mutual understanding across countries.
The third position, finally, might be named “international experience is beautiful”. For
example, the ministers of the individual European countries in charge of higher education,
who collaborate in the Bologna Process, agreed in 2009 that the enhancement of the
proportion of graduates from institutions of higher education, who have had at least some
period of experience of study in another country, is the most important strategic target for
the second phase of the Bologna Process, i. e. until the year 2020.
Mobility for the Purpose of Study vs. Mobility for “Study-Related” Purposes
Many surveys on international mobility of students do not only try to find out whether
students were enrolled at an institution of higher education for the purpose of regular study.
They also ask students whether they spend a period in another country in order to undertake
other activities which might be linked either directly to their study programme or which
might be international experiences valuable for the overall competences acquired in the
course of study ‒ even if they are not directly linked to their study programme. For example,
students might be internationally mobile to acquire work experience in another country
(e.g. an internship); they might take language courses abroad; they might participate at a
summer school abroad.
Such activities are by no means rare. Various surveys undertaken in Germany, for
example, have shown that the number of university graduates who have not studied in
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another country, but have undertaken at least one of these study-related activities in another
country during the course study, is about as high as the number of graduates who have
studied for some period in another country.
Threshold of a Period Worth to be Called Mobility
A student spending a full semester of study at an institution of higher education in
another country would be considered by most experts and by most institutions to be an
internationally mobile student. But, as pointed out above, international organisations in
charge of international statistics even recommend to include only those students into the
category “mobile students”, if they spend more than one year abroad. Most often, however,
we note controversial views about the minimum threshold. For example, a lively debate has
occurred in the framework of the ERASMUS programme whether financial support should
be provided for a period in another country lasting less than three months.
Most actors and experts, though, seem to agree that a period of at least almost a
“semester” or “term” should be understood as “student mobility”. This means, for example,
that excursions organized by an institution of higher education to do one or two weeks
“fieldwork” in another country or to have a short intensive course for one or two weeks at
a partner institution abroad, would not be called “student mobility”.
Mobility at a Certain Point in Time versus Event of Mobility during the Course of Study
Most quantitative overviews on student mobility refer to mobility at a certain point
in time. If we hear that there are 80,000 foreign students in Turkey, we take for granted
that the number of foreign students are referred to which were enrolled at the most recent
point in time when statistics were collected on current enrolment (for example the number
of foreign students in Turkey in the academic year 2014-2015, as possibly registered in
December 2014).
However, we could ask: How many foreign students study in Turkey at least for some
period of their study? In that case, the figure would be higher.
When the ERASMUS programme was inaugurated in the year 1987 as a programme
supporting short-term student mobility (for a semester or an academic year), the European
Commission announced a long-term target: ERASMUS or similar national schemes should
help to provide the opportunity for 10 per cent of the European students of studying a
period in another country. In specifying the target, a total number of fellowships for 2.5 per
cent of students at any given time was considered necessary. Assuming that students study
on average four years, this would provide 10 per cent of the students the chance of studying
a period in another country during their total course of study.
Such a shift of emphasis from looking at current frequencies to frequencies over the
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whole course of study was also undertaken in 2009 in the so-called Leuven Communiqué
of the so-called Bologna Process by the national ministers in charge of higher education.
They set the target that 20 per cent of the European students graduating in the year 2020
should have had international study experiences. Subsequent specifications suggest that
these comprises both students spending a period of study and those spending the whole
degree programme in another country and this should include periods of internships, if they
are a regular component of the study programme. We can argue that the target is linked
to the event of mobility during the course of study – instead of the dominant approach of
available statistics which refer to a certain moment in time (as a rule the most recent one
for which information is available).
The author of this study was involved in 2010 in an analysis of available surveys
of recent graduates from institutions of higher education. On the basis of such surveys,
one could estimate that about 10 per cent of recent graduates on average of the European
countries actually have had international study experiences during their course of study.
Accordingly, the Leuven Communiqué could be interpreted as a call for doubling this figure
within a decade. It might be added that the ERASMUS programme provided at that time an
opportunity of study in another country for less than one percent of “current” students and
thus the opportunity to spend a period in another country during the overall course of study
for about three percent of all students in ERASMUS-eligible countries.
The surveys showed, however, that there were enormous differences by country. On
the one hand, more than 20 per cent of graduates in countries such as Austria and the
Netherlands had international experience during the course of study already prior to the
Leuven Communiqué. The respective figure was about 15 per cent for graduates from
institutions of higher education in Germany. One could assume that the target of 20 per
cent by 2020 is likely to be achieved. In contrast, fewer than five percent of graduates
from higher education institutions in Poland and the United Kingdom at that time were
internationally experienced. It is unlikely that the target of 20 per cent by the year 2020
could be realized in those countries.

The Value of Student Mobility
Actors and experts in the domain of higher education agree that figures informing about
the quantity of student mobility as such do not say anything about the value of study abroad.
However, as optimism is widespread that international experience in the course of study is
valuable, high numbers of student mobility are often interpreted as indicating success.
One should be careful, though, to take for granted that student mobility is a success
story. It is worth looking at analyses aimed at identifying strengths and weaknesses of
student mobility and at measuring the effects of student mobility.
In looking at available analyses of that kind, we find an enormous range of criteria and
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measures of “success”, “impact”, “effect”, etc. We might group them into three categories:
study success, (2) career impact, and (3) other values.
It is not possible here to provide a comprehensive overview on available analyses
of the value of student mobility. Among others, one has to bear in mind that the author
of this article has been very active in undertaking research on short-term mobility and in
this framework on “horizontal” student mobility – primarily on intra-European temporary
mobility. But the information actually provided should suffice to illustrate both, the many
impressive results of mobility as well as various problems in short-coming. The latter might
help not to exaggerate in praising the benefits of student mobility and to continue the search
for possible improvements.
Motives of Mobile Students
A look at the motives stated by mobile students is necessary in this framework. The
surveys undertaken on student mobility show students have an enormous variety of goals in
mind when they opt for study in another country. The surveys do not confirm the view that
students just have enhancement of knowledge and professional success in mind. Rather,
the motives range from “just having fun” or “I go as well because other students are going”
through the hope of finding a boyfriend or a girlfriend and eventually a partner for the whole
life to such ambitious goals as significantly contributing to international understanding, the
betterment of the world or reducing the danger of future terrorism and war.
The enormous variety of motives suggests that attention should be paid to a possibly
broad range of benefits. However, we note that many surveys focus on career benefits as well
as the contribution of student mobility to intercultural understanding, while information is
scarce as regards other possible effects.
Successful Study
Students intending to spend a whole study programme in another country certainly will
consider the successful completion of the study programme and the award of the respective
degree as the most obvious criterion of success. It is interesting to note, however, that we
observe masses of publications on the number of students going to another country for the
purpose of study, but a scarcity of publications on success rates or, in reverse, drop-out rates.
The scarcity of information on drop-out of degree-mobile students might be viewed as
surprising. First, it is certainly important for students considering the option of international
mobility to know what the likelihoods of success or failure are. Second, there is a wealth of
reports that many mobile students face problems: funding, administrative issues at the host
institution or in the host country, finding appropriate accommodation, getting along with
the host country culture, getting in touch with host country students and other host country
nationals, coping with the teaching and learning styles at the host institutions, meeting
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the academic standards of the host study programme, adjusting to climate and food, etc.
These reports suggest that there is an above-average drop-out rate for international mobile
students. The scarcity of information about drop-out of mobile students can be viewed
as suspicious. The advocates of student mobility – notably host institutions who expect
mobile students to pay high tuition – might be happy, if little is known about the real risks
involved in student mobility.
The German Academic Exchange Service commissioned a few years ago a thorough
study on drop-out of inwards mobile students aiming to complete a study programme and
to be awarded a degree. This study came to the conclusion that drop-out among inwards
mobile foreign students in Germany is more than one and half-time as frequent as among
German students.
This result underscoring the enormous risk involved in the option to study abroad for
a whole degree programme should not come as a surprise. Of course, there might be some
countries and institutions where such a risk is smaller. On the one hand, this might be true,
if the services provided and the academic support for mobile students is better. On the other
hand, some institutions of higher education might “cheat”, i.e. making it easy for inwards
mobile students to complete study successfully, even if their achievements are below the
expected minimum for home country students.
Study success of short-term mobile students often is measured by the extent to which
the home institution recognizes the period at the host institution as equivalent to successful
study at home. For example, this is viewed as the basic success criterion in the framework
of the ERSMUS programme, i.e. the worldwide largest programme for the support of shortterm student mobility.
Various analyses showed average recognition rates of ERASMUS students ranging
from about 70% to about 85%. There are controversial debates whether an average of
recognition rate of – for example 80% – could be viewed as “high” or “low”. The author of
this article has often argued that a rate of about 80% would be enormously high, because
some students have language difficulties, some cannot cope with the academic standards
abroad, some find out that the course provisions abroad are not a valuable substitute for the
courses at home, etc.
Moreover the author of this article noted that many ERASMUS students find out that
their courses abroad are initially accepted by the home institution and “recognized”, but
not really accepted substituting a respective number of courses at home. As a consequence,
a representative survey undertaken some years ago showed that ERASMUS students on
average prolong the overall period of study by about half of the length of the study period in
another country. That means that a student who studies in another country for one academic
year should realistically assume that the overall study period will be half a year longer as a
consequence of mobility.
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Competences and Achievements at the End of the Sojourn
Various surveys have been undertaken about competences of ERASMUS students –
comprising self-ratings, occasionally supported by comparisons with non-mobile students,
as well as ratings by their teachers or by employers who employed formerly mobile students.
The findings suggest that former ERASMUS students are slightly more successful on
average than formerly non-mobile students, as far as grades at the end of study, knowledge
in their area of expertise as well as general competencies not linked to their discipline –
often called “key skills”, “soft skills”, “generic competences”, etc. – are concerned.
As one might expect, formerly short-term mobile students are clearly superior on
average to formerly non-mobile students as regards visible international competences:
foreign language proficiency, knowledge about other countries, expertise in comparative
analysis, and various social skills such as communication with “other” people. Formerly
mobile students are also convinced that “learning from contrast”, i.e. experiencing other
social environments and other academic environments, has helped them to strengthen their
reflective potentials and to make them constantly aware that there are more options in life
than those prevailing at home.
The available studies on degree-mobility and notably on “vertical” degree-mobility are
too heterogeneous and address too heterogeneous conditions to lead to any clear picture.
Moreover, the author of this article has analysed only a select number of such studies.
wImpact on Career
Vertically upwards mobile students will, as a rule, not expect that they have more
successful professional careers on average – in terms of getting employed and reaching a
high position and a high income – than the home students of their host countries, because
the potential strengths of international experiences might be counterweighted by the facts,
that many students are not well prepared to study in another country and that they might face
difficulties in adapting to the host academic environment and the host country environment.
But they certainly expect that they will have a better career than if they had studied in their
home country. The heterogeneous research results available by and large indicate that these
expectations altogether are not unrealistic.
As regards horizontally mobile students, who spend the whole degree programme in
another country, a recent publication summarized all available data on Norwegian students
who had been awarded their degree abroad and returned to Norway for getting employed
there. This report shows that some of these former mobile students are quite successfully as
the consequence of having acquired certain valuable competences abroad or because of the
high reputation of their university abroad. One average, however, no early career advance
was visible, and one could note that some employers were cautious in hiring graduates who
had studied abroad, because they had less trust in the quality of study abroad and because
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they often do not know the foreign universities and their approaches.
The evaluation studies of the ERASMUS programme coordinated by the author of this
article show that former ERASMUS students were slightly superior to former non-mobile
students in terms of getting employed smoothly and in getting on average a slightly higher
income. This corresponds to the findings named above as regards general competencies.
But these findings tend to be viewed as disappointing by those who expect that student
mobility will lead to clearly more successful careers than study in the home country.
The ERASMUS evaluation studies, however, have shown that formerly short-term
mobile students differ clearly from non-mobile students in terms of the internationality of
the work tasks. A clearly higher proportion of the former takes over job tasks which imply the
use of English or another foreign language, knowledge of other countries, communication
with persons of other cultural backgrounds, etc. One could argue that short-term horizontal
mobility is highly successful in preparing and leading to visibly international professional
work, but not necessarily to lead to high-flying careers in general.
The clearest link can be found between international mobility in the course of the
study and international professional mobility. For example, studies of former ERASMUS
students have shown that formerly mobile students are more than five times as likely as
formerly non-mobile students to work abroad – shortly or various years after graduation.
In many instances, they seek themselves an employer abroad, either in the host country of
their study or in another country. In even more instances, they are sent out by their home
country employers to work some period in another country.
With respect to students from low-income and middle-income countries who study
a complete degree programme in an economically advanced country, we note that a high
proportion of graduates do not return to their home country, but rather embark on a career
in the host country or also some in another economically advanced country. This can be
viewed by the graduates themselves as a success, but it is often depicted from the perspective
of the home country as a loss which tends to be called “brain drain”. For example, various
estimates have been made, according to which the majority of persons from MENA
(Mid-East and North African) countries who studied in economically advanced countries
subsequently do not return to work in MENA countries.
Of course there are cases where this is not interpreted as “brain drain”. Occasionally,
there are phenomena which can be described as “brain circulation”. Moreover, in a country
like Jordan, working abroad after the study period abroad tends to be interpreted as deliberate
“brain export” which leads overall to more advantages than disadvantages for Jordan. But
altogether, we cannot be surprised to note that many experts consider student mobility
from low-income and middle-income countries to economically advanced countries as
mechanism contributing to a greater disparity of knowledge, wealth and power between
the rich and the not so rich countries of the world.
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Other Results
Student mobility is by no means viewed as beneficial only in regard to subsequent
employment and work of graduates. Rather, mobility during the course of study is likely to
affect the whole personality. One hopes that “learning from contrasts” changes the ways of
reflection. Awareness grows that there is always a wealth of different options and solutions.
Knowledge about other countries, social settings and cultural environments, and social
skills might emerge to get along in different environments grows. Many advocates of
increasing internationalisation of higher education also expect that this will lead to a higher
respect and tolerance for other cultures and life-styles.
It is more difficult to measure the effects of student mobility on personality, ways of
reasoning, social behaviour and intercultural understanding than the effects on employment
and work. Therefore, there is a danger that we overlook the possibly most important effects.
We should remember that the cultural impacts of student mobility were considered to
be the most important ones when many politicians and academics in Europe and the United
States of America called for support of student mobility after World War II. In the wake
of these efforts, for example, the United States established the Fulbright Program, and the
Council of Europe initiated international conventions for the recognition of study across
borders. The underlying idea was that students’ international experience might significantly
contribute to international understanding and thus help to overcome such type of hatred
which eventually has led to these terrible wars.
Over the years, psychologists were active in measuring mobile students’ changes of
attitudes. Tests were developed for measuring – for example attitudes towards the host
country, ‘international awareness” and ‘global understanding’. The author of this article
undertook such studies in the 1980s in Europe as well, before the ERASMUS programme
was established. This study, in fact, showed that formerly mobile students in Europe have
on average a most positive view of the host country, a higher international awareness and
stronger understanding of the world as a global one, where we have to live together with
different views and living styles, than formerly non-mobile students. However, these surveys
suggested that this difference is only in part the result of the study abroad experience; in
part it is a “selection effect”: Young persons with a higher international awareness etc. are
more likely to opt for student mobility, whereas those lacking such awareness are more
likely to study at home.
Surveys of that kind also showed that not all mobile students develop a more positive
view of the host country. Some report that they had bad experiences and that they felt
alienated in the host country. This suggests that study in another country is not a more or
less guarantee for more appreciation and respect of other ways of life.
Experience and appreciation of other ways of life is not only an issue of values and
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attitudes. It can affect future activities. Several surveys have shown that formerly mobile
students appreciate contacts with persons from the host country and other countries. The
social networks of formerly mobile students are certainly more international than those of
formerly non-mobile students. The author of this article asked formerly mobile students in
an evaluation study of the ERASMUS programme undertaken in the 1990s, whether they
have a foreign partner as husband or spouse or with whom they lived together without
being married. In response, one sixth of those having a partner reported that their partner
had another nationality than the respondents, and about half of these partners were citizens
of the country where they had spent the ERASMUS-supported period abroad.

3. The Future of Internationalisation and of Student Mobility
We observe a multitude of forecasts as regards the future of the world in which we live
and are going to live. And we observe a multitude of forecasts about the future of higher
education. We tend to believe that we need forward-looks as regards higher education,
because the acquisition and dissemination of knowledge today might have salient impact
on the future. For example, the study programmes of today might have an impact on the
graduates’ work for various decades of their career.
Most forecasts in recent years claimed that the interactions across borders will increase
in almost all spheres in life and that higher education is a sector of society where interaction
across borders is more frequent and more important than in many other sectors of society.
Views vary how far we will move towards internationalisation, where borders remain
relevant, but are frequently crossed, or towards globalisation, where increasing worldwide
interaction is accompanied by a decreasing relevance of nations and borders.
In this context, we could observe a magnitude of forecasts and plans as regards an
increase of student mobility. A global forecast undertaken by Australian scholars according
to which the number of foreign students all over the world might increase up to 8 million
by the year 2025 is often quoted. Some countries published plans calling for an increase of
students – for example in Japan, calling for an increase from 100,000 to 300,000 or recently
in Turkey, calling for an increase from 80,000 to 200,000. While the majority of these
forecasts refer to the number of foreign or inwards mobile students, thereby underscoring
the attractiveness of the country of destination, we note increasingly more forecasts and
plans as regards an increase of outwards mobility, thereby underscoring how important
international experience is for “our students”. For example, the ministers of the various
European countries in charge of higher education agreed in 2009 in the framework of the
so-called Bologna target that 20 per cent of students in the year 2020 should have had some
international experience during the course of study. Some European countries even have
suggested that a rate of 50 per cent would be desirable in the future.
These predictions and plans are characterized by two very positive judgements as
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regards international student mobility: first, by the assumption of a substantial quantitative
growth in the future; second, by the belief that such a growth of student mobility is highly
desirable for the future of the economy, society and culture – both, of individual countries
and worldwide.
A careful analysis of available information of the past and newly emerging issues in
recent years calls for a more cautious view. At least, there are various reasons to cast doubt
whether international mobility will grow at the pace and will be beneficial to that extent
that many predictions and plans suggest.
First, international student mobility is not as much a “success story” as some
“propaganda” suggests. Many mobile students face substantial administrative and
academic difficulties while studying in another country. Information on prolongation of
study or drop-out is scarce; this might be intentional to play down the problems of mobility.
Career effects of mobility are impressive in terms of assignments of visibly international
tasks and in terms of international professional mobility, but the frequent employment of
the term “brain drain” suggests that these effects are not consistently viewed as beneficial.
Moreover, career effects in terms of higher status and income tend to be more modest on
average than many advocates claim.
Second, there are signs for a trend towards a declining professional value of student
mobility. The author of this article provided such a declining value for former ERASMUS
students by comparing various evaluation studies which had been undertaken at different
moments in time. For example the percentage of recent former ERASMUS students
reporting to have visibly international work tasks, such using foreign languages, using
knowledge of the host country or travelling internationally is smaller than the respective
percentage of ERASMUS students of earlier cohorts.
Third, not only such surveys but many other sources suggest that the role of student
mobility might decline. The following observations and arguments, even if not being based
on detailed analyses, deserve attention in this framework:
•

The more student mobility grows, the more the “exceptionality” of international
experience declined by definition.

•

With the overall increase of enrolment in higher education, fewer graduates end up
in elite positions. The increasing number of graduates taking over “middle-level
positions” cannot expect highly visible professional benefits due to mobility during
the course of study.

•

Various studies suggest that student mobility has grown faster than the number of
jobs requiring visible international competencies.

•

Study becomes more international without international mobility of study, for
example through the increase of “transnational education”, the international
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spread of open online courses (e.g. “MOOCs”), increase of international mobility
of academic staff and through an increasing internationalisation of the study
programmes (e.g. “internationalisation at home”).
•

The life in most countries becomes more international. One meets more persons from
other countries, gets more information by media from other countries, takes over
elements from other countries – such as food, clothes, etc. –, and travels internationally.
As a consequence, targeted learning in another country “makes less of a difference”.

All these observations suggest that internationalisation of higher education and related
areas will continue to increase, but not necessarily that international student mobility will
increase similarly, because the “value added” for employment and work of formerly mobile
students declines and this decline might be eventually a stronger factor than all the other
factors. It is not possible to make such a prediction with a high degree of certainty, but one
should not be surprised, if the quantitative growth of student mobility will loose momentum.
Finally, we might say that “economic motives” and the “professional value” of student
mobility have been very strongly emphasized in the recent about two or three decades.
There are reasons to believe that we might have a paradigmatic shift of the discourse on
student mobility from now on – back towards the cultural value of international student
mobility, which already have stood in the foreground some time in the past – notably
shortly after World War II and during the 1950s. The potential of student mobility to
contribute to “cosmopolitan” values, to acceptance and tolerance of political, social and
cultural differences between countries and people, to “global awareness” and “intercultural
understanding” might be driving force from now on.
Many experts make us aware that the number of political refugees, the number of
victims of terrorist acts and the number of civil wars and their victims is higher today than
ever in history. Some people even argue that we are already underway to the next world war.
So, the task of counteracting hatred, mistrust, misunderstanding and intolerance between
different political, social, cultural and religious approaches can be viewed as salient. If the
spirit of institutions of higher education is a vivid counterforce, student mobility can be
more important from now on than ever before. We will see whether an increasing number
of students will see and seize this opportunity and challenge.
This is certainly not just the observation of the author of this article. For me,
conferences of the Academic Cooperation Association (ACA) have served over two
decades as a seismograph of the changes of the spirit surrounding internationalisation of
higher education. ACA is the umbrella organisation of international academic exchange
organisations in Europe, and they organize 3-4 conferences annually for policy makers,
academics, administrators and researchers in that domain. I attended many of these
conferences. In summer 2015, I was asked to be the keynote speaker at the end of the
conference and to summarize my impressions of discourse which I experienced at the
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conference. I argued that the “knowledge society” and “knowledge economy” paradigm
obviously has lost its grip on the discourse of student mobility and academic mobility, and
seems to be supplemented or even substituted by the paradigm “the dangerous world and
the need for intercultural understanding”.
As regards both, the economic value and the cultural value of student mobility, we
have evidence that there is less of an automatic effect of student mobility that is widely
assumed. Much can be done and has to be done by the “sending” countries and institutions
and by the “hosting” countries and institution to support mobile students in such a way that
study conditions and provisions and wider conditions and provisions of living in another
country are more likely to be beneficial. In the past, we noted many impressive efforts as
regards financial, administrative, academic and cultural support of mobile students. But
there seems to be a new challenge now: are the institutions of higher education willing and
able to be a voice against the dominant political climate and really to contribute actively to
international and intercultural understanding?
This is not a trivial question. It might imply hard choices. For example, we might
argue that international understanding can be supported in the best possible way, if students
are mobile to countries which clearly contrast their home countries as far as the dominant
religion, the dominant culture and the dominant economic and political system is concerned.
Or can our institutions of higher education embark only on much more modest goals? In
any event, we cannot merely extrapolate the trends of the past, if we discuss the future of
student mobility.
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GİRİŞ
Kırgız Cumhuriyeti Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 31 Ağustos 1991
tarihinde bağımsızlığına kavuşmuş; bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren eğitim sisteminde reformlar başlatmıştır. Herkese malum olduğu gibi, eğitim alanında yeniliklerin
gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hiç kolay değildir. Kırgızistan da birçok zorlukla
karşı karşıya kalmıştır.3 Böyle durumda Kırgızistan’a yardım elini uzatan ülkelerin biri
Türkiye olmuştur.
3 Mart 1992 tarihinde Bişkek’te Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim alanında
işbirliği konusundaki protokol imzalanmıştır. Bu protokoldeki en önemli maddelerden biri,
masrafları Türkiye tarafından karşılanmak üzere 1992-1993 öğretim yılından itibaren bin
Kırgız üniversite ve lise öğrencisinin Türkiye’de öğrenim görmesini sağlama ile ilgili maddeydi.4 Türk hükümeti Kırgızistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin gençlerine Türkiye’deki üniversitelerde eğitim olanağını sağlamak için Büyük Öğrenci Projesi’ni geliştirmiştir.5
1 * Dr. Ankara. E-mail: rasulaali@gmail.com
2 * İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi. E-mail: gmurzakulova@gmail.com
3 Kantörö Toktomamatov, “Kırgızistanlıların Gözüyle Turan Yazgan”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset
Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı, 49, 2005, s. 35-38.
4 Anadolu Ajansı’nın 3 Mart 1992 tarihli Haberi, Anadolu Ajansı’nın Arşivi.
5 Büyük Öğrenci Projesi hakkında bilgi için bkz. Yüksel Kavak-Gülsün Atanur Baskan, “Türkiye’nin Türk
Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarına Yönelik Eğitim Politika ve Uygulamaları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 2001, s. 92-103; Murat Özoğlu-Bekir S. Gür- İpek Coşkun, Küresel Eğilim-
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BÖP Kırgızistanlı gençlere Moskova, Saint Petersburg vs. gibi eski Sovyetler Birliği’nin bilim
merkezleri dışındaki bilim merkezlerinde, başka bir deyişle Türkiye üniversitelerinde bilimsel çalışma gerçekleştirme imkânı sağlamıştır. Bu proje çerçevesinde, 1992-2012 yılları aralığında 1000’den
fazla Kırgızistanlı genç Türkiye’de lisansüstü eğitimi gördü. Burada belirtmek gerekir ki, 1992-2012
yılları arasında BÖP dışında, Kırgızistan ile Türkiye’nin çeşitli eğitim kurumları arasında yapılan
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ya da kendi imkânlarıyla Türkiye’de lisansüstü eğitimi görenler
mevcuttur.
1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar olan 20 yıllık zaman diliminde Kırgızistanlı
lisansüstü öğrencileri Türkiye’de hangi bilim dallarında ve hangi konular üzerinde bilimsel
tez çalışmalarını gerçekleştirdiler? Bu ve bunun gibi sorulara yanıt arayarak 1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar olan zaman diliminde Türkiye’deki üniversitelerde eğitim
gören Kırgızistanlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladığı tez çalışmalarının
künye ve özetlerini topladık ve bibliyografya hazırladık. 1992-2012 yıllar aralığında Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören Kırgızistanlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladığı 340 tezin künye bilgileri ve tezlerin genel değerlendirilmesinden oluşan bu
bibliyografya çalışması 2014 yılında T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği tarafından kitapçık
olarak yayımlandı.6
“Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora
Tez Çalışmaları (1992-2012)” başlıklı bibliyografya çalışmamızı hazırlarken, başlığında
“Kırgızistan-Türkiye” veya “Kırgız-Türk” kelimesi bulunan yirmiden fazla tez çalışmasına rastladık. Bunların içinden 19 adet tezin, Kırgızistan-Türkiye ilişkisi ve belirli bir alan
bakımından Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması konularında olduğunu tespit ettiğimiz zaman bizde şu sorular oluştu:
1) Kırgızistanlı öğrencilerin Kırgızistan-Türkiye ilişkisi ve Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması konularındaki tez çalışmalarının yıllara ve lisansüstü
düzeylerine göre dağılımı nasıldır?
2) İlgili tezlerin önem ve amaçları belirtilmiş midir?
3) İlgili tezlerde “neyin nasıl yapıldığı” ile ilgili bilgiler, yani araştırma yöntemi
belirtilmiş midir?
4) Kırgızistanlı öğrencilerin Kırgızistan-Türkiye ilişkisini ele alan ve belirli bir alan
bakımından Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılmasını yapan tezlerinde veriler
hangi tekniklerle toplanmıştır?
ler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, Ankara: SETA Yayınları, 2012, s. 58-65.
6 Güldana Murzakulova-Abdrasul İsakov, Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları (1992-2012), Ankara: KDKD Yay., 2014.
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5) İlgili tezlerde kullanılan kaynakların dillere göre dağılımı nasıldır?
6) İlgili tezlerde Kırgızistan ile Türkiye’nin hangi alanlarının ilişkisi ve hangi alanlarının karşılaştırılması yapılmıştır?
Bu soruların yanıtlarını bulmak için ilgili tezleri incelemeye karar verdik. Bu bildirimiz, bu inceleme hakkındadır.

YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören Kırgızistanlı yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tez çalışmaları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini 1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar olan zaman
diliminde, Türkiye’deki üniversitelerde Kırgızistanlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri
tarafından Kırgızistan-Türkiye ilişkileri, Kırgızistan ile Türkiye’nin (bir alan bakımından)
karşılaştırılması konusunda hazırlanan ve YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanında ulaşım
izni bulunan veya ilgili üniversitelerin kütüphanelerinde erişilen tezler oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veriler niteliksel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla
toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar.7

Veri Toplama Süreci
İlk önce “Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları (1992-2012)” adlı bibliyografya çalışması incelenmiş ve Kırgızistanlı
lisansüstü öğrencileri tarafından Kırgızistan-Türkiye ilişkisine yönelik 2 tane tez yapıldığı;
Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması konusunda ise 17 tez yazıldığı tespit edilmiştir.
Sonra bu 19 tez çalışmasına YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanında ve ilgili üniversitelerin kütüphanelerinde ulaşılmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda Kırgızistan-Türkiye ilişkisine yönelik 2 tane teze ve Kırgızistan ile Türkiye’nin (bir alan bakımından)
karşılaştırılmasına ilişkin 12 teze ulaşılmıştır. Toplam 14 tezin içerik analizi yapılmıştır.

BULGULAR
7 Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2009, s. 187.
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A. Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Kırgızistan-Türkiye İlişkisi Konusunda Hazırladıkları Tezler ile İlgili Bulgular
Türkiye’de eğitim gören Kırgızistanlı lisansüstü öğrencilerinin
Kırgızistan-Türkiye ilişkisine yönelik tez çalışmalarının başlıkları şöyledir:

hazırladığı

1. Kırgızistan Örneğinde Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile Olan İlişkileri.
2. Ekonomik Kalkınma, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomisi ve Kırgızistan-Türkiye Arasındaki
Ekonomik İlişkiler.

Bunlar yüksek lisans tezleridir. Tezlerin birisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda 2001 yılında, diğeri ise Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme

Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı’nda 2004 yılında yapılmıştır.

Her iki tez de araştırmanın amacı ve önemi belirtilmemiştir. Başka bir deyişle tezlerde
Kırgızistan-Türkiye ilişkisinin “niçin araştırıldığı” açığa kavuşturulmamıştır. Yazarlar tezlerinde hangi araştırma yöntemini kullandıkları hakkında bilgi vermemişlerdir.
Tezlerin birinde veriler doküman incelemesi yoluyla, diğerinde ise görüşme ve
doküman incelemesi yollarıyla toplanmıştır.
Tezlerin birisinde 65 adet Türkçe, 13 adet Kırgızca ve Rusça, 14 adet İngilizce yazılı
kaynak; diğerinde ise 69 adet Türkçe, 2 adet Kırgızca ve Rusça, 8 adet İngilizce yazılı kaynak kullanılmıştır. Görüldüğü üzere, Kırgızistanlı öğrencilerin Kırgızistan-Türkiye ilişkisine yönelik hazırladıkları tezlerde kullanılan kaynakların büyük bir çoğunluğunu Türkçe
kaynaklar oluşturmaktadır.
Birinci tezde Kırgızistan ve Türkiye’nin siyasî, ekonomik ve sosyo-kültürel ilişkileri
hakkında genel bilgiler verilmiştir. Diğer tezde iki ülkenin ekonomik ilişkileri ele alınmıştır.
B. Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı Öğrencilerin Kırgızistan ile Türkiye’nin
Karşılaştırılması Konusunda Hazırladıkları Tezler ile İlgili Bulgular
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Kırgızistan ile Türkiye’yi (belirli bir alan bakımından) karşılaştırarak ele alan tezlerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans düzeyinde
gerçekleşmiştir. Doktora düzeyinde gerçekleştirilen tez sayısı 3 adettir. Tezlerin hepsi 2000
yılından sonra hazırlanmıştır.
Tablo 1. Kırgızistan ile Türkiye’nin (Bir Alan Bakımından) Karşılaştırılması Konusunda Yazılmış Tezlerin Yıllara ve Lisansüstü Düzeylerine Göre Dağılımı
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YIL
2001
2004
2007
2009
2010
2011
2012

YÜKSEK
LİSANS
1
1
1
2
2
1
1

DOKTORA
1

1
1

Tezlerin büyük bir çoğunluğunda Kırgızistan ile Türkiye’nin “neden”
karşılaştırıldığı açıklanmamış, yani araştırmanın amaç ve önemi belirtilmemiş; ayrıca
araştırma yöntemi ile ilgili bilgi verilmemiştir.
Kırgızistan ile Türkiye’yi belirli bir alan bakımından karşılaştıran tezlerin hepsinde
veriler doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir. 2 tez dışındaki tüm tezlerde kullanılan kaynakların büyük bir çoğunluğu Türkçe’dir.
Tezlerde karşılaştırılan alanlar şunlardır:
Tablo 2. Karşılaştırılan Alanlar

Enstitüsü
Sosyal Bilimler

Anabilim Dalı
Dilbilim

Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler

İletişim Bilimleri

Sosyal Bilimler

İşletme

Sosyal Bilimler

Kamu Hukuku

Sosyal Bilimler

Kamu Yönetimi
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Karşılaştırılan Alanlar
Türkçe ve Kırgızcada eylemlerin üye
yapısı
İlköğretim sistemleri
Sinema (Geçit ile Selvi Boylu Al
Yazmalım Filmleri)
1.
Muhasebe sistemleri
2.
Vergi Kanunları açısından
muhasebe sistemleri
İnsan haklarının korunmasıyla ilgili
olarak anayasalar
Yerel yönetim reformları
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Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal
Kurumlar

Bankacılık sistemleri

1. Edebî eserler (Aşk ve Feniks
Türk Dili ve EdebiEserleri)
yatı
2. Edebiyattaki destanî unsurlar
3. Kırgızca ve Türkçedeki deyimler (“Göz” ile ilgili)
Türk Dili ve Lehçel- Türkiye Türkçesi ağızları ile Kırgız
eri
Türkçesinin söz varlığı

Görüldüğü gibi, Kırgızistanlı öğrencilere ait tezlerde en çok Türk dili ve edebiyatı ile
Kırgız dili ve edebiyatının unsurları karşılaştırılmıştır.

SONUÇ
Kırgızistan-Türkiye ilişkisi veya (belirli bir alan bakımından) Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması konusu üzerine tez çalışması hazırlamaya karar veren Kırgızistanlı
öğrenciler şunu bilmeliler ki, onların tezleri hem Türkiye hem Kırgızistan bilim dünyasına
katkıda bulunacak düzeyde olmalıdır. Böyle bir tezde ilk önce araştırmanın sorunu, amacı,
önemi ve yöntemi net olarak belirtilmelidir.
Bizim araştırmamızda görülen şu ki, 1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar olan
zaman diliminde Türkiye’deki üniversitelerde Kırgızistanlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından Kırgızistan-Türkiye ilişkileri, Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması
konusunda hazırlanan tezlerin büyük bir çoğunluğunda araştırmanın amaç ile önemi belirtilmemiştir. İrfan Erdoğan’ın belirttiği gibi, okuyucu hiç değilse ilk sayfalarda araştırmacının ne yapmak istediğini (yani amacını) anlayabilmelidir. Çünkü araştırma yapmak,
“korku veya şüphe filmi” kurgulamak, söylem/laf ebeliğiyle belirsizlikler yaratmak veya
“şahane kelimelerle “edebiyat yapmak” değildir.8
İlgili tezlerin büyük bir çoğunluğunda araştırma yöntemi ile ilgili bilgi verilmemiştir.
Kırgızistanlı lisansüstü öğrencilerin Kırgızistan-Türkiye ilişkisi veya Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması konularına yönelik tez çalışmalarının neredeyse tümünde veriler
doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. İlgili tezlerin büyük bir çoğunluğunda Türkçe
kaynakların diğer kaynaklara göre daha fazla kullanıldığı görülmüştür. Tezlerde kullanılan

8 İrfan Erdoğan, Pozitifist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler,
Ankara: Erk Yayınları, 2012, s. 62.
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Türkçe kaynakların neredeyse tamamı Türk araştırmacıların kaleminden çıkmıştır. Oysa
Kırgızistan-Türkiye ilişkisi veya Kırgızistan ile Türkiye’nin karşılaştırılması gibi tezlerde
alanında söz sahibi olan Kırgızistanlı ve diğer araştırmacıların yazdığı kaynaklara da yer
verilebilirdi.
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Yükseköğretim Sisteminin
Uluslararasılaşmasının Sürdürülebilirliği
Açısından Tanıtım ve Markalaşma
Çalışmaları: “STUDY IN TURKEY” Örneği
Köksal Büyük

Özet
Dünyadaki yabancı öğrenci hareketliliği kalkınma, gelişme, diplomasi ve diyalog parametreleriyle yakından ilişkilidir. Uluslararası öğrenci sayılarının artması, ülkelerin birikim ve değerlerinin dış dünyada da tanınması ve anlaşılması noktasında büyük katkılar
sağlamaktadır. Hâlihazırda sayısı 190’ı aşan üniversite, yaklaşık 6 milyon öğrencisi, 150
bin civarındaki öğretim elemanı ile büyüme trendinde olan Türkiye yükseköğretim alanı,
uluslararasılaşma bağlamında bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi olma potansiyeline
sahiptir. Türkiye, yükseköğretimdeki bu potansiyelini henüz etkili ve verimli bir biçimde değerlendirememektedir. Uluslararasılaşmanın artırılması yönünde bütünleşik bir tanıtım stratejisine duyulan ihtiyaç tartışılmazdır. Türkiye’nin uluslararası eğitim alanında
tanınırlığını ve etkinliğini artırmak amacıyla 21 Haziran 2013 tarihinde YÖK Başkanlığı
koordinasyonunda “Study in Turkey” projesine başlanmıştır. Söz konusu projenin amacı,
Türkiye›deki eğitim imkânlarının yurtdışında yaşayan gençlere etkin bir şekilde tanıtılması
için ilgili kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği ve koordinasyonu içerisinde çalışmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu bildiride, “Study in Turkey” projesinin başlangıcından bu
yana uluslararasılaşma konusunda sağladığı katkılara ve bundan sonraki dönemde yapılabilecek katkıların neler olabileceğine değinilecektir.

Giriş
Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel birikimlerin paylaşımı artmıştır. Türkiye’nin son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik büyüme ve siyasi istikrar, sosyo-kültürel potansiyelini, yükseköğretim yoluyla başka ülkeler ile
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giderek artan bir etkileşim sürecine sokmuştur. Yükseköğretim dünyada önemli bir yumuşak güç unsuru haline dönüşmüştür. Bu nedenle birçok ülke yükseköğretimde uluslararasılaşmaya her geçen gün daha fazla önem vermeye başlamış ve bu alandaki etkinliklerini
artırma çabasına girişmiştir. Türkiye’nin özellikle tarihsel mirasının getirmiş olduğu kültürel derinliği ve kültürel çeşitliliğe açıklığı nedeniyle uluslararası öğrencilerin tercih edebileceği bir potansiyeli barındırmaktadır.
Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusu, küresel yükseköğretim dünyasının temel
bir unsuru haline dönüşmektedir. Uluslararası kurumlar arası ilişkilerin artması sonucunda
üniversiteler daha fazla uluslararası nitelikler kazanmaktadırlar. Yükseköğretim sistemi
sosyal refahın artışına katkıda bulunduğu kadar, ülkelerin karşılıklı etkileşimleriyle eskiyen
bilgi çerçevelerini yenilemelerine, daha çoğulcu diyalog ortamları oluşturmalarına, kültürler arasındaki entelektüel ve akademik etkileşimi artırmalarına da katkı sağlamaktadır
(Çetinsaya, 2014: 140). Son yıllarda ülkelerin yükseköğretim alanındaki kapasitesini ve
kalitesini artırmasıyla birlikte küresel yükseköğrenimde hızlı değişimler yaşanmakta ve
öğrenciler için yeni alternatifler oluşmaktadır.
Ortak Bir Tanım Gerekliliği: Yabancı Öğrenci mi? Uluslararası Öğrenci mi?
Üniversite çevrelerinde genellikle “yabancı öğrenci” olarak ifade edilen kavramın,
uluslararası öğrenci kavramının tam karşılığı olup olmadığı hususu tartışmalı bir konudur. Dolayısıyla bu kavramı karşılamak üzere yapılan tanımları sırasıyla incelemek faydalı
olacaktır. OECD’nin tanımına göre “yabancı öğrenci, vize ya da özel izinler çerçevesinde
kendi ülkesi dışında akredite bir kurumda belli bir öğrenim programına katılma hakkı
verilen kişidir”(stats.oecd.org). UNESCO ise uluslararası öğrenciyi eğitim amacıyla ulusal
ya da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında, öğrenci olarak
kayıtlı kişi olarak tanımlanmaktadır (www.uis.unesco.org). Bu iki tanımda yabancı öğrenci
kavramı, “yabancı ülke, eğitim-öğretim amacı, eğitim veren kurum ve vize/izin” bağlamında daha genel bir çerçevede ifade edilmektedir. Şimdi diğer ülkelerin yabancı öğrenci
tanımlarına Türkiye’yi ilgilendiren boyutlarıyla bir göz atalım. Avustralya: Uluslararası
öğrenci; kendi imkânları ile eğitim almak üzere öğrenci vizesiyle Avustralya’da öğrenim
gören öğrenci şeklinde tanımlayarak burslu öğrencilerini ve vize vermediği ülkelerin öğrencilerini bu tanımın dışında tutmuştur (UNESCO, 2010:264).
Türkiye, tanım yaparken Türkiye Bursları ile getirdiği ve KKTC, Kosova, Yunanistan,
Bulgaristan, Makedonya, Almanya gibi soydaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerden gelen
öğrencileri yabancı uyruklu olarak değerlendirmeli midir? Çoğu çifte vatandaş olarak Avrupa’da yaşayan Türklerin ülkemizde yabancı uyruklu öğrenci olarak tanımlanması ne derece doğrudur?

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

191

Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşmasının Sürdürülebilirliği Açısından Tanıtım ve
Markalaşma Çalışmaları: “STUDY IN TURKEY” Örneği
İngiltere’de ise ‘Uluslararası öğrenci’, İngiltere’de ikamet etmeyen öğrencidir. Ancak
AB vatandaşları ile Birleşik Krallık vatandaşı olmayıp sadece oturma izni olanlar bu tanıma dâhil edilmemiştir. Türkiye açısından bakıldığında özellikle son yıllarda sayısı giderek
artan Suriyeli mülteci sayısı dikkate alındığında Türkiye’de oturum izni olup, vatandaşlık
hakkı olmayanlar, yabancı öğrenci statüsünde sayılmamalıdır. 2016 yılı itibariyle YÖKSİS
veri tabanında kayıtlı bu durumda 5560 yükseköğretim öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır.
Türkiye’de yabancı öğrenci tanımı yasal çerçevede daha önce 30 Nisan 1985 tarihli
“Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik” ile ifade
edilmiştir. Buna göre yabancı uyruklu öğrenci “her derece ve daldaki eğitim kurumlarında
öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişi” olarak
tanımlanmıştır. Bu tanım kapsam bakımından oldukça dardır. Belki de bu nedenle Milli
Eğitim Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 2491 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca
22/8/2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır (Resmî Gazete, Sayı: 28038). Sonraki yıllarda konunun daha geniş kapsamlı olarak ele alındığı görülmektedir. Örneğin 2010’da
yürürlüğe giren “5978 Sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun”da yabancı öğrenci tanımı, “kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim
amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenci” şeklinde yapılmıştır (Resmi Gazete,
Sayı:27544).
Tanımlama yaparken üç önemli hususa dikkat edilmelidir. Aksi halde tanım kapsamı
genişleyecek ve Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı istatistiksel olarak yanıltıcı bir hale
gelecektir. Birincisi Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından Açıköğretim sistemiyle verilen
yurtdışındaki yükseköğretim hizmeti kitlesel olarak öğrenci kabul etmektedir. Bu öğrenciler bulundukları ülkede eğitimlerine devam etmektedirler. Yaşadıkları ülkede belirlenen
sınav merkezlerinde ara sınav ve dönem sonu sınavlarına girerek uzaktan eğitim yoluyla
öğretimlerine devam etmektedirler. 2015 yılı itibariyle Anadolu Üniversitesi AÖF’ün yurtdışından kabul ettiği öğrenci sayıları tablo da verilmiştir.

TABLO EKLE
Açıköğretim sistemi ile YÖKSİS’de yabancı öğrenci olarak görülen bu öğrencilerin
değerlendirmeye alınmaması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
İkincisi özellikle Balkanlar’dan ve Avrupa’dan burslu olarak ülkemize getirilen soydaşlarımız ve KKTC uyruklu öğrencilerimiz yabancı öğrenci kategorisinde değerlendirilmemelidir. Çoğu çifte vatandaş olan bu öğrencilerimiz burslu olarak da okuduklarından bu
kapsamda değerlendirilmeye alınmaması uygun olacaktır.
Üçüncüsü ise özellikle son yıllarda iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriye ve
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Irak uyruklu öğrencilerin durumudur. Bu öğrencilerin bir kısmı Türkiye Bursları imkânıyla
yükseköğretime devam ederken bir kısmı da kendi imkânlarıyla yükseköğretime devam
etmektedirler. Bu gruptakiler de yabancı öğrenci statüsünde değerlendirilmemelidir.
Yabancı öğrenci kavramı bir ötekileştirmeyi içinde barındırdığından uluslararası öğrenci kavramını kullanmak daha zarif bir seçim olacaktır. Ancak uluslararası öğrenci kavramı, yabancı öğrenciyi de kapsayan daha geniş bir kavramdır. Türkiye’den burslu ya da
kendi nam ve hesabına yurtdışına gidip yükseköğrenim gören her kişi uluslararası öğrenci
kapsamında ele alınmalıdır. Uluslararası öğrenci kavramı hem yurtdışından gelen hem de
yurtdışına giden olmak üzere iki boyutlu bir kavramdır. Uluslararası öğrenci kavramını
da sadece Türkiye dışından gelen yabancı uyruklular için kullanmak doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Uluslararası öğrenci, yabancı öğrenci kavramını içinde barındırdığından ancak yurtdışına gidip eğitimine devam eden yurttaşlarımızı da kapsadığından bu kavramın
yerine (yabancı sıfatını kullanmadan) “misafir öğrenci” kavramı kullanılabilir. Bildirinin
bundan sonraki bölümlerinde misafir öğrenci kavramı kullanılacaktır.

Eğitim Sektörünün Küresel Rekabeti
Eğitim faaliyetleri ekonomik bir eylem olmamakla birlikte, küreselleşen dünyada
eğitim sektöründen elde edilen gelirler göze alındığında ülkeler açısından doğru bir istatistik tutulmasında fayda vardır. Yurtdışına öğrenci göndermenin hem beyin göçü anlamında olumsuz etkisi hem de ekonomik anlamda bir cari açık kalemi olduğu gerçeği
göz ardı edilmemelidir. Özellikle Avrupa ve Amerika merkezli eğitimlerin maliyetleri
düşünüldüğünde bu durum ciddiye alınması gereken bir resmi ortaya koymaktadır.
1975’te tüm dünyada bir milyon sınırını aşamayan uluslararası öğrenci sayısı, küreselleşmenin ivmesiyle birlikte 1990’da 1,3 milyona, 2000’de 2,1 milyona ulaşmıştır.
2010’da ise bu sayı 4,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yükseköğretim uzmanlarının gelecek projeksiyonlarına göre bu artış devam ederek 2025 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin
edilmektedir (DeWit vd. 2008). IDP Education Australia United’ın Eylül 2002 tarihinde
yayınladığı “Global Student Mobility 2025” isimli raporunda, uluslararası öğrenci hareketliliğinde yıllık %6’lık bir artış trendinin olacağı öngörülmektedir. Buna göre tahmin edilen
öğrenci sayısının 2020 yılında 5.8 milyon ve 2025 yılında 7.2 milyona ulaşması öngörülmektedir (Böhm vd. 2002:3).
Dünyadaki uluslararası öğrencilerin hareketliliği incelendiğinde en çok tercih edilen bölgeler: Avrupa ve Kuzey Amerika’dır. Bununla birlikte Latin Amerika ve Karayiplerle, Okyanusya ve Asya’ya da ilgi her geçen gün artmaktadır. Kullanılan dil açısından
İngilizce’nin diğer dillere göre yaygınlığı söz konusu olduğundan İngilizce konuşulan
ülkelerin en çok öğrenci çeken ülkeler olduğu görülmektedir. 2012 yılı OECD verilerine
göre uluslararası öğrencilerin yüzde 16,4’ü yükseköğretim için ABD’yi tercih etmiştir.
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ABD’yi yüzde 12,6 ile İngiltere, yüzde 6,4 ile Almanya, yüzde 6 ile Fransa ve yüzde 5,5 ile
Avustralya takip etmektedir. Türkiye’nin dünyadaki uluslararası öğrencilerden aldığı pay
sadece yüzde 0,9’dur (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015: 20).

Yukarıdaki şekilde yükseköğretimde uluslararasılaşmanın çok boyutluluğu vurgulanmıştır. Bilginin paylaşımı ve teknolojinin transferi noktasında büyük önem taşıyan yabancı
öğrenci hareketliliğinin stratejik boyuttaki önceliği kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi
bağlamında her geçen gün önem kazanmaktadır. Günümüzde birçok gelişmiş ülke uluslararası yükseköğrenimi kültürel alanda ve kamu diplomasisinde yumuşak güç unsuru olarak
kullanmaktadır.
Uluslararası Yükseköğretim, öğrenciler için gittikleri ülkenin tecrübe ve birikimlerinden faydalanma, lisan öğrenme, kariyer imkânları ve değişik kültürlerle etkileşim imkânı sunarken ev sahibi ülkeler için ise başka ülkelerdeki genç ve nitelikli beyin gücünden
faydalanma açısından önemlidir. Uluslararası öğrenci hareketliliği, ülkeler ve kültürler
arasındaki karşılıklı anlayış, işbirliği ve dayanışmanın artırılması adına etkili bir dış politika, kamu diplomasisi ve kalkınma işbirliği enstrümanı olarak görülmektedir. Ayrıca,
uluslararası öğrenciler eğitim gördükleri ülkelerin tanıtımına olumlu katkı sağlamakta ve
uluslararasılaşma için yapılan akreditasyon ve standartları sağlama çabaları yükseköğreti-
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min kalitesinin artmasına olumlu etkide bulunmaktadır (Kalkınma Araştırmaları Merkezi,
2015: 12).
ABD, İngiltere, Avustralya gibi uluslararası yükseköğretime büyük önem veren ülkeler
markalaşmış üniversiteleriyle küresel yükseköğretim alanında öne çıkmaktadır. Bu ülkeleri
Hollanda, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri de takip ederek uluslararası yükseköğretim pazarından pay almak için yeni stratejiler geliştirmektedirler (Küçükcan ve Gür: 2010).

Yukarıdaki görselde görüldüğü üzere yükseköğretim alanında uluslararası etkinlik üç
şekilde gerçekleşmektedir. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi uzaktan eğitim ile sınır
ötesi yükseköğretim sağlama, üçüncüsü ise yabancı ülkede kampüs açarak faaliyet göstermektir.
Son yıllarda yükseköğretim alanı da ekonomik açıdan rekabetin yaşandığı alanlardan
biri haline dönüşmüştür. Ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde yükseköğrenimden ABD
17,6 milyar dolar, İngiltere 8,5 milyar sterlin, Avustralya 17,1 milyar Avustralya doları,
Kanada 5 milyar Kanada doları ve Yeni Zelanda 2,1 milyar dolar yıllık gelir sağlamaktadırlar (Baumgartner ve Gutierrez, 2010).
Amerika ve Avrupa’nın dışında Asya’daki bazı ülkelerin de son zamanlarda ön plana
çıkmaya başladığı görülmektedir. Japonya, Malezya, Singapur ve Çin gibi ülkeler özellikle
öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yakın çevresinden öğrenci çekmektedir. Sosyo-kültürel
ve dil benzerliği avantajlarını kullanan bu ülkeler son zamanlarda kendi aralarındaki öğrenci hareketliliğini arttıracak girişimlerde bulunmaktadırlar. Yükseköğretimlerinin uluslararasılaşmasına dair ciddi yatırımlar yapan bu ülkeler üniversite harç ücretlerinin düşük
olması ve ekonomik yaşam koşullarına sahip olmaları nedeniyle de öğrenciler tarafından
tercih edilebilir konumdadırlar (Verbik ve diğ., 2007).
Yükseköğretimin uluslararasılaşması ülke içindeki kaynakları etkin kullanarak ve ilgili kurum ve kuruluşları eşgüdüm içerisinde işbirliğine yönelterek gerçekleştirilmelidir. Bu
konuda dünyadaki örnekler incelendiğinde yükseköğretimin markalaşmasına yönelik kurumların ön planda olduğu görülmektedir. Örneğin İngiltere ülkedeki eğitim kurumlarının
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yurtdışında pazarlanması için kurulan Education UK markasıyla ve British Council aracılığıyla altı kıtada ve 100’den fazla ülkede ofise sahiptir (www.britishcouncil.org). Fransa
da 2007 yılında tanıtım birimi CampusFrance’ı yeniden yapılandırmıştır. Bu kuruluş yurtdışında 180 ofisle tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini sürdürmektedir. Hatta CampusFrance
yükseköğretiminin uluslararasılaşması adına British Council, DAAD gibi benzer nitelikteki yabancı kurumlarla 230 Fransız üniversitesinin içinde bulunduğu ağ ile ortak faaliyetler
yürütmektedir. Fransa hükümeti tarafından bu alanın geliştirilmesi için öğrenim, yerleştirme, bilimsel çalışma başlıklarında çok çeşitli burslar verilmektedir (thepienews.com).
Bu konuda ABD ise EducationUSA adlı danışma ağı dünya genelinde öğrencilere yükseköğrenim imkânları konusunda bilgilendirme yaparak kapsamlı bir faaliyet yürütmektedir. EducationUSA danışma ağı, dünya genelinde 400’den fazla merkezde 170 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca her yıl yüz yüze görüşme, telefon, e-posta ya da internet
aracılığıyla yaklaşık 40 milyon öğrenciye ulaşmaktadır (educationusa.state.gov).
Uluslararasılaşma konusunda ön plana çıkan ülkelerde, bu konuda faaliyet gösteren
kamu kurumları tarafından yükseköğretim kuruluşlarına teknik desteğin yanında ekonomik
olarak da destek verilmektedir. Avustralya Eğitim Bakanlığı üniversitelere uluslararasılaşma için her yıl 6,5 milyon Avustralya Doları tutarında destek vermektedir (Özoğlu ve diğ.,
2012:44). Ayrıca, Austrade’in eğitim konusundaki tanıtım faaliyetleri için 2012-13 yılında
196 milyon ABD Doları kaynak tahsis edilmiştir. Yeni Zelanda’da ise 2011 yılı bütçesinde
üniversitelerin tanıtımı için 10,9 milyon ABD doları tutarında kaynak tahsis edilmiştir.
Fransa Dışişleri ve AB İlişkileri Bakanlığı burs ve hibe desteği olarak 2009 yılında 110
milyon ABD Doları kaynak ayırmıştır (www.international.gc.ca).
OECD’nin 2030 yılında dünyada yükseköğretimin geleceğini tespit etmek amacıyla
yaptığı çalışmaya göre yükseköğretim alanının kurumsal bakımdan tamamen küreselleşmeyeceği, bununla birlikte artan oran ve yoğunluklarda uluslararasılaşmanın kuvvetli bir
eğilim halini alacağı vurgulanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin farklı ülkelerde
bulunan yükseköğretim kurumlarıyla daha fazla ilişkiye gireceği, akademik araştırmalarda
uluslararası işbirliklerinin öneminin artacağı ve sınır-ötesi hareketliliğin yükseköğretimin
ayrılmaz bir parçası haline geleceğinin öngörüldüğü çalışmada öne çıkan diğer tespitler de
şu şekildedir (OECD, 2009):
•

Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve kurumların hareketliliğini içeren sınırötesi ve ulus-aşırı yükseköğretim büyüyecektir.

•

Akademik araştırmalarda uluslararası işbirlikleri artacaktır.

•

Araştırma bağlamında özellikle Kuzey Amerika açık ara üstünlüğünü devam ettirecek olsa da, Asya ve Avrupa’daki yükseköğretim sistemleri küresel etkisini
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gittikçe artıracaktır.
•

Özel finansmanın payı ile performansa dayalı fonlama artacaktır.

•

Özel ve sınır ötesi yükseköğretimin önemi ve yayılması arttıkça, kalite
güvencesinin de önemi artacaktır.

Türkiye’nin Durumu
Küresel rekabet ortamında; özellikle 2000’li yıllardan itibaren bilgi tabanlı kalkınma,
tüm ülkelerin öncelikli konusu olmuştur. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasında olma hedefi de bu doğrultuda bilgi tabanlı süreci ön plana çıkarmaktadır. Üniversitelerimize ise bu süreçte her zamankinden daha önemli bir rol düşmektedir. Bu
hedeflerin gerçekleşebilmesi için Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması kaçınılmazdır. Türkiye hâlihazırda başta Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindekiler
olmak üzere toplamda 147 ülkeden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
En çok misafir öğrencinin geldiği ülkelerin başında Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan,
İran, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan ve Moğolistan gelmektedir.
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını elde etmesinin ardından, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlatılan “Büyük Öğrenci Projesi” ile ivme kazanan Türkiye’deki
uluslararası öğrencilerin sayısında özellikle son yıllarda önemli artışlar görülmektedir.
Yükseköğretim sistemindeki gelişmelerin yanı sıra uluslararası alandaki bilinirliğinin ve
etkisinin artmasıyla Türkiye misafir öğrenciler açısından daha cazip hale gelmiştir (Özoğlu
ve Diğ. 2012:7).
Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı giderek artan bir eğilim
göstermektedir. 1983’te 5.378 olan öğrenci sayısı, 1990’da 7.661’e, 2000’de 16.656’ya,
2012’de 43.000’e ve Yükseköğretim Kurulu’nun Nisan 2014 verilerine göre 55.000’e ulaşmıştır. YÖKSİS veri tabanından ve Anadolu Üniversitesi AÖF’den alınan 2015 verileri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: 2015 Yılı Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Suriye uyruklu öğrenciler
KKTC uyruklu öğrenciler
Türkiye burslusu misafir öğrenciler
Kendi imkânlarıyla eğitim alan misafir öğrenciler
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri
TOPLAM
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

7.819
1.021
14.953
61.484
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Türkiye, son beş yıldır uluslararası yükseköğretim öğrencileri tarafından sıklıkla tercih edilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler, lisans veya
lisansüstü öğrenimlerinin tamamını ya da bir bölümünü okumak için Türkiye’ye burslu ya
da kendi hesabına okumak için gelmektedir.
Türkiye’de çoğunlukta bulunan devlet üniversitelerinin çoğunda cüzi miktarlarda
harçlar alınmaktadır. Hatta yasa ile uluslararası öğrencilerden alınabilecek harç ücreti, normal harç ücretinin altında kalmamak şartıyla cari hizmet bedelinin en fazla beş katıyla
sınırlandırılmıştır. Türkiye’de bir öğrencinin tek başına bir apart daire de kalacağını düşündüğümüzde ortalama 500 TL aylık kira ödemesi söz konusudur. Aylık beslenme gideri ise 500 TL civarındadır. Aylık ulaşım gideri ise 150 TL’dir. Türkiye’de yaşayan bir
öğrencinin asgari 400 ABD Doları ile idare edebileceği, buna bir de (bölümlere göre değişmekle birlikte) yıllık 500 ABD Dolar civarında oluşabilecek bir harç maliyeti de eklendiğinde bir öğrencinin yıllık masrafının 5300 ABD Doları olabileceği tahmin edilebilir (ieft.
com.tr). Buna karşın İngiltere’de bir öğrencinin aylık giderlerine baktığımızda ortalama
olarak aylık kira gideri 1000 Sterlin, otobüs ücreti 35 Sterlin, ısıtma ve elektrik ücreti 35
Pound, yeme içme masrafları ise 400 Pound olarak gerçekleşmektedir. Yani bir öğrenci
1470 Pound gibi ortalama bir harcamayla hayatını idame ettirebilir. İngiltere’deki sanat ve
sosyal bilimler alanındaki üniversite ücretleri ise 8500 ila 13000 Pound arasındadır. Yıllık
olarak hesapladığımızda 26140 Pound harcama söz konusudur. Bu da 39770 ABD Dolarına
denk gelmektedir (www.britisheducation.com.tr). Bu hesaplamalara göre bir Türk öğrencinin İngiltere’de eğitim almasına karşılık Türkiye’ye yurtdışından en az 7 öğrenci gelmesi
gerekmektedir. Vakıf üniversitelerinde ise yıllık 7000 ABD Doları harç hesaplandığında
bir öğrencinin yıllık masrafı 11800 ABD Doları olacağı tahmin edilebilir. Böyle bir durumda ise yine İngiltere’de bir Türk öğrencinin eğitim almasına karşılık yurtdışından en az 3
öğrencinin Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir. Türkiye’nin cari açık sorunu olduğu düşünüldüğünde Yurtdışına giden öğrenci sayımızın en az 3 katı misafir öğrencinin ülkemize
gelmesi gerekmektedir.

Devlet ve Vakıf Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sayıları
Onuncu Kalkınma Planı’nda uluslararası öğrencilere ilişkin olarak ekonomik alanın
dışındaki boyutlara vurgu yapılarak “Beşeri sermayenin geliştirilmesi genç nüfusa sahip
ülkemiz açısından önümüzdeki dönem için bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirerek eğitim
kalitesinin ve işgücü niteliğinin artırılması, büyümeyi ve kalkınmayı olumlu yönde etkileyecektir. Diğer yandan Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş kültürel havza, dinamik nüfus
açısından hem işgücü hem de eğitimle ilgili fırsatlar barındırmaktadır. Türkiye’nin bir bölgesel merkez olarak yükselmesi, iki yönlü insan hareketliliğini artırmaktadır. Bölgesel ve
uluslararası hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Çok sayıda öğrencinin yurt dışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, Türkiye gelişen
beşeri sermayesi ve eğitim kurumlarıyla bu alanı fırsata dönüştürebilecek bir potansiyele
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sahiptir (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015:11).
Yükseköğretim Kurulu’nun yürüttüğü uluslararası işbirlikleri ve ülkelerarası denklik
ve tanınma anlaşmaları sayesinde öğrencilerin Türkiye’den aldıkları yükseköğretim diplomaları diğer ülkelerde de kabul edilmektedir. Tüm bunların yanında Türkiye’nin kültürel ve tarihsel zenginliği, fiziksel özellikleri, Türkiye insanının misafirperverliği ve yaşam
standartları uluslararası öğrencilerin öğrenim görmek için Türkiye’yi tercih etmelerinin
ana nedenleridir.
Türkiye’de yükseköğretim görmek isteyen uluslararası öğrencileri cezbeden bir başka nokta ise cazip burs imkânlarıdır. Başbakanlığa bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu olarak 6 Nisan 2010 tarihinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim gören
uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevini üstlenmiştir. Yeni Türkiye vizyonunu ortaya
koyan kurumlardan biri olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla gerekse soydaş ve akraba topluluklarla ilişkiler güçlendirilmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha yakın ilişkiler tesis edilmektedir
(www.ytb.gov.tr). Türkiye Burslarının sağladığı imkânlar doğrultusunda ülkemizde hâlihazırda
bulunan 153 ülkeden yaklaşık 15.000 uluslararası öğrenci, 121 üniversitede burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu öğrenciler için 2015 yılı ilk 6 aylık dönemde burs ödemesi,
genel sağlık sigortası primleri, Türkçe hazırlık kursu ücretleri, yurt ücretleri, katkı payı ücretleri
ve ulaşım giderleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerde yaklaşık 68.000.000 TL harcama gerçekleştirilmiştir (YTB, 2015: 21). Türkiye Bursları, 2015 yılında 182 ülkeden yaklaşık 155.000
başvuru almış ve bu başvurulardan 95.000 başvuru geçerli kabul edilmiştir (YTB, 2015: 22).
Dünyadaki hemen bütün ülkelerden başvuru alan Türkiye Burslarından yararlanmaya hak kazanan öğrencilere, burs verilmesinin yanı sıra barınma, beslenme ve ulaşım yardımı gibi destekler
de sağlanmaktadır. Türkiye Burslarına başvuran 155 bin öğrenciye bulundukları ülkelerde yerinde mülakatlar yapan YTB, 2015 yılında 5 bin uluslararası öğrenciyi daha burslandırmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tanıtım çalışmalarının etkinliği şüphesiz ki marka değeri olan yükseköğretim kurumlarının artmasıyla sürdürülebilir olacaktır. Dünya sıralamasında ilk 500 üniversitenin arasına Türkiye’den daha fazla üniversitenin girebilmesi için bilimsel çabaların arttırılması
yapılacak tanıtımların karşılık bulması açısından son derece önemlidir.
Dünyadaki uluslararası öğrencilerin %52’sini Asya’dan, %23’nü Avrupa’dan, %12’sini
de Afrika’dan gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu tabloya bakıldığında genellikle Üçüncü
dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerden merkezdeki ülkelere doğru bir yöneliş söz
konusudur. Burada stratejik üstünlükler ve öncelikler dikkate alınarak odaklanma stratejisiUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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ni benimsemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Amerika ya da Batı Avrupa ile aynı ligde
rekabet edebilmek yakın bir gelecek için anlamlı olmayabilir. Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma stratejisini odaklı biçimde geliştirmesi gerekmektedir. Özellikle
komşu ülkeler ve ortak kültürel mirasa sahip coğrafyalarda yapılacak tanıtımlar misafir
öğrenci potansiyelini arttırmak açısından kritiktir.
Türkiye’de lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören misafir öğrencilerle yapılan mülakatlarda öğrencilerin eğitim görmek için Türkiye’yi tercih etme nedenleri üzerinde
durulmuştur. Söz konusu çalışma kapsamında elde edilen bulgular arasında uluslararası
öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında Türk yükseköğretimi hakkında önceden bilgi sahibi olması oranı düşüktür. Tercih nedenlerinin başında bir Türk okulundan
mezun olmak, kaliteli eğitim görme beklentisi; dini, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi
alanda sahip oldukları olumlu Türkiye algısının Orta Asya’dan gelen öğrencilerin tercihlerini şekillendirdiği görülmektedir. Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler
tercihlerinde anadilde eğitim görme avantajının, ülkelerindeki Türk şirketlerinin etkilerinin, tanıdık tavsiyelerinin ve tarihi bağlantıların etkili olduğunu dile getirmişlerdir. Ortadoğu’dan gelen öğrencilerin dile getirdiği faktörler dini ve kültürel yakınlık, ülkelerindeki
siyasi sorunlar, İngilizce eğitim görme beklentisi ve Türk televizyonlarının etkisi olurken;
Afrika ülkelerinden gelenler ise Türkiye’de İngilizce ve Fransızca eğitim görme imkânı
olmasını ve kendilerine akademik kariyer fırsatı görmelerini; ülkelerinde aldıkları tarih
derslerinden Türkiye’ye aşina olduklarını ve ülkelerinin Türkiye’de eğitim görmeleri konusunda yönlendirici olduğunu ifade etmişlerdir (Gündüz, 2012).
Tanıtım çabalarının münferit olarak değil, kolektif biçimde sürdürülmesi daha az
maliyetle daha fazla öğrenciye ulaşma fırsatı doğuracaktır. Bu bağlamda “studyinturkey.
gov.tr” sitesi, bütünsel bir tanıtımın çatısını oluşturma potansiyeline sahip bulunmaktadır.
Üniversitelerin bağımsız olarak yapacağı tanıtımlar zayıf kalacaktır. Bu anlamda ulusal ve
bölgesel tanıtıma ağırlık vermek gerekmektedir. Alt düzeyde ise üniversitelerin birim birim tanıtım faaliyetlerine girişmesi yerine bölgesel olarak tanıtıma yönelmeleri daha doğru
bir yaklaşım olacaktır. “studyinistanbul” ve “studyinizmir” gibi platformlar bölgesel işbirliklerine dair güzel örneklerdir. Türkiye’de ikiden fazla üniversiteye sahip her şehrin bu
tip işbirliklerine yönelmesi gerekmektedir. Tek üniversiteye sahip şehirlerin ise bölgesel
olarak birlikler halinde örgütlenmesi tanıtım çabalarını daha etkili kılacaktır. Bu açıdan
bakıldığında kalkınma ajansları tanıtım çalışmalarında daha fazla rol üstlenebilirler.
Tanıtım çalışmalarında bölgesel işbirliklerinin bir diğer avantajı Türkiye’nin çeşitli
bölgelerindeki üniversitelerin coğrafi yakınlık avantajlarını kullanması olacaktır. Örneğin
Trakya bölgesindeki üniversiteler Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova gibi ülkelere yönelik, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan üniversiteler ise Suriye, Kuzey ırak
ve Ortadoğu’ya yönelik bir çekim merkezi oluşturabilir. Böylelikle ülke sathında çeşitlendirilmiş çok boyutlu bir tanıtım stratejisi geliştirilmiş olacaktır. Coğrafi yakınlık ve kültü-
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rel havza benzerliklerinin ön plana çıkarılması misafir öğrencilerin tercihlerini de olumlu
yönde etkileyecektir.
Özellikle balkan ülkeleri, KKTC ve Azerbaycan gibi dil sorunun olmadığı ülkelerde
ortak programların açılması son derece mühimdir. Türkiye, bugüne kadar Kazakistan, Kırgızistan, Fransa ve Almanya ile ortak üniversite kurmuştur. Özellikle sosyal bilimler gibi büyük
yatırım gerektirmeyen alanlarda ortak üniversite kurulmasını teşvik etmek gerekir. Sosyal
bilimler alanındaki öğrencileri daha çok değişim programlarında değerlendirip öncelikli
olarak Fen bilimleri, mühendislik ve Tıp gibi yüksek yatırım maliyeti olan fakültelere misafir
öğrenci almak ya da Türkiye Bursları yoluyla burslu misafir öğrenci almak daha etkin bir
yaklaşım olacaktır. Bugüne kadar Türkiye diğer devletlerle yaptığı ikili antlaşmalarla Fransa, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya ile işbirliği yaparak ortak üniversiteler kurmuştur.
Bunlar: Galatasaray, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesidir. Bu çerçevede diğer bir örnek
ODTÜ ve İTÜ’nün KKTC’deki kampüsleridir. Benzeri girişimler uluslararası ilişkiler çerçevesinde Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinde de yapılabilir.
Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, 2005’ten bu yana Türk ve dünya üniversiteleri
arasında 176 adet ortak diploma programı protokolü imzalanmıştır. Ancak bu programlarda yurtdışına giden öğrenciler ve yurtdışından gelen öğrencilerin oranlarına bakıldığında
giden öğrencilerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu programların misafir öğrenci kazanımı açısından bir katkı sağlamadığı gözükmektedir.
Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması, hizmet
sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmesi amacıyla 2015/8 sayılı Döviz
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2015/9 sayılı Döviz
Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar, 2 Haziran 2015
tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi hükümleri uyarınca ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet
gelirlerini artırmak ve eğitim sektöründe ülkemizin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek
amacıyla pazara giriş, yurt dışı tanıtım ve yurt dışı birim destekleri verilmektedir. Genelgenin 5, 6 ve 8. Maddelerinde özellikle üniversitelerin uluslararası faaliyetlerine yönelik
teşvikler söz konusudur.
•

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında
ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

•

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla
açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,
%60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,

•

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

201

Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşmasının Sürdürülebilirliği Açısından Tanıtım ve
Markalaşma Çalışmaları: “STUDY IN TURKEY” Örneği
getirilmesine, film ve bilişim sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında
satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,
•

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile
münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla
50.000 ABD Doları,

•

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş
temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde
gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000ABD Doları, desteklenir.

Yukarıda bahsi geçen hizmetlere ait ücretler öncelikle üniversite tarafından ödenmekte, sonrasında ise faturanın Ekonomi Bakanlığına ibraz edilmesi suretiyle üniversiteye
geri ödeme yapılmaktadır. Bu teşvikler üniversitelerin bireysel olarak yaptığı faaliyetleri
kapsamaktadır. Teşvikler, üniversiteler tarafından kurulacak birlikleri kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Tanıtım ve fuarlara katılım konusundaki teşvik kapsamları genişletilmeli ve bu konuda verilen mali destekler arttırılmalıdır. Günümüzde gençlerin yoğun
olarak sosyal medya ve interneti kullanmaları gerçeğinden hareketle sanal mecrada da
desteklerin ne derece önemli olduğu tartışılmazdır. Arama motorlarında ve sosyal medya
mecralarında da tanıtım desteğine ihtiyaç vardır.
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Kurumlar arası eşgüdüm ve senkronizasyon yükseköğretimin uluslararasılaşmasında
son derece önemli bir husustur. YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, TİKA,
Yunus Emre Enstitüsü, DEİK, Ulusal Ajans, THY ve hatta yurtdışından Türkiye’ye öğrenci
getiren özel kuruluşlar ile düzenli olarak toplantılar yapılmalı, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önündeki engelleri kaldırma konusunda işbirliği ve eşgüdüm sağlanmalıdır.
Bir misafir öğrencinin Türkiye’ye ulaşımı, oturum izni alması, sağlık sigortası yaptırması,
kalacak yer temini, çalışma izni alması, burs olanaklarından yararlanması, kültürel oryantasyonun sağlanması, tanıtım çalışmaları için desteklerin sağlanması vb. konularda aynı
anda 4-5 kurumun düzenleme yapması ve senkronize çalışması gerekmektedir. Ayrıca, yurt
dışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarımızın, eğitim müşavirliklerinin, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilciliklerinin, THY bürolarının, Kültür Bakanlığı Ataşeliklerinin
tanıtım materyallerini sergileme ve “Türkiye Yükseköğretim Günleri” gibi organizasyonlar
düzenlemeleri sağlanmalıdır.
Türkiye’deki yaşam koşullarının ekonomikliği ve harç ücretlerinin cazipliği ön plana
çıkartılmalıdır. Ancak vakıf ve devlet üniversiteleri arasında harç ücretleri konusunda bir
dengesizlik görülmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında vakıf üniversitelerinin misafir
öğrenci kabul etmesi ülke ekonomik menfaatleri açısından önem taşımaktadır. Bu konudaki adaletsizliği gidermek adına vakıf üniversitelerinin misafir öğrenci kabul etmesini
kolaylaştıracak bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu konuda dünyadaki örnekleri incelediğimizde Japonya’da harç bedelleri ile ilgili birtakım destekler sağlandığı görülmektedir. Singapur’da ise öğrencilerin mezuniyet sonrasında üç yıl ülkede çalışmaları
koşuluyla harç bedellerinde % 80’e kadar indirim yapılması söz konusudur. Bu ülkeler bir
yandan burs ve teşvik programlarını geliştirmekte ve güçlendirmekte diğer yandan da devlet destekli tanıtım ve öğrenci kabul stratejileri uygulamaktadır (Scott, 2007:7).
YÖK tarafından sürdürülen “Study in Turkey” projesi 2013 yılında öncelikle bir web
sitesi ile başlamıştır. Uluslararası öğrencileri Türkiye’ye çekmek için hazırlanmış bu ve
benzer isimlerde birçok web sitesi mevcuttur. Fakat bunlar ya ticari kuruluşların ya da bazı
sivil toplum kuruluşlarının siteleri şeklinde hizmet vermektedir. Bu anlamda proje, YÖK’ün
bütün üniversiteleri kapsayan ve kurumların kendilerine dair her tür zenginliklerini öne
çıkarabilecekleri bir tanıtım mecrası olmuştur. “studyinturkey.gov.tr.” web sayfasının diğer
sayfalardan en önemli farkı ise sitede “EduFinder” adlı bir üniversite arama motorunun
olmasıdır. “EduFinder”, öğrencilerin belli kriterleri seçerek kendilerine en uygun üniversiteyi ve bölümü kolaylıkla bulmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, arama motoruna öğrenim
görmek istediği bölümü yazıp tercih ettikleri eğitim dili, üniversitenin türü, üniversitenin
bulunduğu şehrin büyüklüğü ve coğrafi özelliklerine yönelik kriterleri seçerek Türkiye’deki üniversiteler arasından bu kriterleri içeren üniversiteleri görebilmektedir. Diğer önemUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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li bir farklılık sitede var olan Türkiye’deki tüm üniversiteler hakkında standartlaştırılmış
bilgi sunan üniversite profil sayfalarıdır. Bu sayfalar aracılığıyla öğrenciler istedikleri üniversite hakkında başvuru koşulları, başvuru tarihleri, ulaşım ve konaklama olanakları gibi
üniversite ile ilgili her tür genel bilgiye rahatlıkla ulaşabilmektedir.
Yükseköğretimin uluslararasılaşması; siyasi, ekonomik ve kültürel bileşenlerden bağımsız olarak değerlendirilemez. Nitekim Türkiye’de yükseköğretim gören misafir öğrencilerin birçoğu ülkemizle yakın dil, tarih ve kültür birlikteliği olan ülkelerden olması tesadüfi bir sonuç değildir. Misafir öğrencilerin ülke tercihini belirleyen unsurların başında
kültür ve dil yakınlığı gelmektedir. Türkiye’nin dünyadaki konumuna uygun, ekonomik ve
dış politika hedefleriyle uyumlu bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek gerekmektedir.
Tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bu strateji doğrultusunda senkronize biçimde hareket etmesi gerekir. “Study in Turkey” projesi yükseköğretimimizin uluslararasılaşmasında daha etkin olarak kullanılmalıdır. Bu konuda da “Tanıtım Stratejisi”ne duyulan ihtiyaç
tartışılmazdır. Uluslararasılaşma farkındalığı oluşturmak ve üniversitelerin bu konudaki
motivasyonlarını arttırmak amacıyla birisi İstanbul’da diğeri de Erzurum’da olmak üzere
iki bölgesel toplantı yapılmıştır. Yükseköğretimin uluslararasılaşmasında etkili olan kurum
ve kuruluşlardan gelen uzmanların da katılımıyla bu toplantılar çok faydalı geçmiş ancak
planlanan diğer bölgesel toplantılar gerçekleştirilememiştir. Öncelikle tüm Türkiye’de bu
toplantıların yapılarak üniversitelerin farkındalığı ve motivasyonları arttırılmalıdır. Sonraki aşamada Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversiteleri ve uluslararasılaşma konusundaki paydaşları bir araya getirip yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejileri belirleme
çalıştayları düzenlenmelidir. Bu çalıştayın ana başlıkları aşağıdaki konular olabilir.
a.

Uluslararasılaşmada mevzuat eksiklikleri ve bakanlıklara düşen görevler

b.

Üniversitelerin uluslararasılaşmayı geliştirmesi için örgütlenme biçimleri ve faaliyetleri

c.

Türkiye yükseköğretiminin markalaşması için yapılabilecek faaliyetler ve düzenlemeler

d.

Yükseköğretimin uluslararasılaşması için bütüncül ve rekabetçi stratejiler

e.

Etkin bir tanıtım için kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm

f.

Misafir öğrenciler için rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kurumsallaştırılması

g.

Mezuniyet sonrası kurulabilecek iletişim kanalları

Bu ve benzeri konular üzerinde müzakere ve istişarelerin yapılıp ülkemizin bölgesel
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ve küresel vizyonunu güçlendirecek; siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini
destekleyen bir “Yükseköğretimin uluslararasılaşması strateji belgesi” hazırlanmalıdır.
Ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin sayısının artmasında Sivil Toplum Kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. STK’lar misafir öğrenci bulma noktasında daha aktif
olmalıdırlar. Hatta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortak burs programları geliştirilmelidir.
Tanıtım çabalarının üniversiteler düzeyinden ulusal düzeye taşınması elzemdir. Türkiye’deki yükseköğretimin uluslararasılaşması ile ilgili kurumsal tanıtımı yapan tek kuruluşun YTB olduğu söylenebilir. Faaliyet raporları incelendiğinde Türkiye Bursları tanıtım
faaliyetleri kapsamında 2015 yılı burs programlarına yönelik 15.000 adet tanıtım broşürü,
2.000 adet rehber ve İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, İspanyolca, Portekizce ve Gürcüce dillerinde 3.600 adet afişin baskısı yapılarak 136 ülkedeki dış temsilciliklerimize gönderildiği görülmektedir. Yerinde tanıtım çalışmaları kapsamında ise yurtiçinde ve yurtdışında
4 fuara katılım sağlanmıştır. Uzaktan tanıtım çalışmaları kapsamında e-posta, internet ve
sosyal medya yoluyla Türkiye Burslarına ilişkin bilgilendirme ve duyurular yapıldığı faaliyet raporlarında ifade edilmektedir (YTB, 2015: 21). Hedef kitlesi burslu öğrenciler olan
YTB’nin bu çabaları takdire şayandır.
Ayrıca misafir öğrenciler Türkiye’ye geldikten sonra başarılarına göre burslandırmak
da önemli bir motivasyon aracıdır. Bu hususta YTB’nin başlatmış olduğu yeni burs programı da oldukça memnuniyet verici bir gelişmedir. YTB, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim
gören ve burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu lisans öğrencilerine 350 lira, yüksek
lisans öğrencilerine 450 lira, doktora öğrencilerine ise 550 lira burs vermektedir. Başarı
bursu için öğrencilerin 4 üzerinden 3,5 ortalama ve Türkiye’de en az iki dönem eğitim almış olmaları, destek bursu için ise 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (www.haberler.com). Bu şekildeki dinamik burs programlarının uluslararasılaşmaya
olumlu katkısı olduğu ifade edilebilir.
Ayrıca, uluslararası öğrenciler konusunda farkındalık yaratmak için gayret sarf edilmelidir. Bu hususta “Study in Turkey” projesinin “Türkiye’de Öğrenci Olmak” adlı fotoğraf ve video yarışması örnek bir çalışmadır. Ayrıca, “Study in Turkey” projesi kapsamında
‘Türkiye’de Öğrenci Olmak HARİKA (Being a Student in Turkey AMAZING)’ marka
çalışması yapılmış ve Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Boşnakça
broşürler hazırlanmıştır. Çeşitli uluslararası eğitim fuarlarında bu broşürler dağıtılmıştır.
Yükseköğretimin uluslararasılaşması konusunda etkili bir reklam filmine ihtiyaç vardır. Özellikle Türk dizilerinin yoğun olarak izlendiği coğrafyalarda çeşitli dizi oyuncuları
reklam filmlerinde oynatılarak Türkiye’deki yükseköğretim tanıtılmalıdır. Bu konuda Başbakanlık Tanıtma Fonu gibi kaynaklarından yararlanılabilir.
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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“Study in Turkey” olarak özellikle sosyal medyadaki etkinlik arttırılmalıdır. Özellikle
internet arama motorlarına verilecek reklamlar ile hangi dilde “Türkiye’de Yükseköğretim” yazılırsa yazılsın bu siteye yönlendirilmesi sağlanabilir. Türkiye, uluslararası eğitim
alanında 190’ı aşkın üniversitesiyle yükseköğretim alanında bölgesinde ve dünyada cazibe
merkezi olma potansiyeline sahip bir ülkedir. Türkiye’deki eğitim imkânlarının yurtdışında
yaşayan gençlere etkin bir şekilde tanıtılması ülkemizdeki misafir öğrenci potansiyelini
arttıracaktır.

KAYNAKÇA
-- Advisory Panel on Canada’s International Education Strategy, International Education: A Key Driver of Canada’s Future Prosperity, Kanada,
2012. http://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/ies_report_
rapport_sei-eng.pdf
-- Baumgartner J ve Gutierrez R., The Economic Impact Of International
Students Around the World, NAFSA 2010 Annual Conference, 2 Haziran
2010, https://globalhighered.wordpress.com/category/export-education/
-- Böhm, A., Davis, D., Meares, D., Pearce, D., Globa] Student Mobility
2025: Forecasts of the Global Demand for International Higher Education
(Media Briefing), 2002. http://aiec.idp.com/uploads/pdf/Bohm_2025Media_p.pdf
-- Gündüz, O., “Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme
Beklentileri ve Kariyer Hedefleri”, (Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Uzmanlık Tezi), Ankara, 2012.
-- http://ieft.com.tr/content/fuar/ieftye_katilan_30_ulkede_egitim_ucretleri_.aspx
-- http://stats.oecd.org/glossary/search.asp
-- http://thepienews.com/pie-chat/olivier-chiche-portiche-director-of-promotion-at-campus-france/http://www.britisheducation.com.tr/ingilterede_yasam_giderleri-864_tr_lc.html
-- http://www.haberler.com/ytb-nin-uluslararasi-ogrenci-faaliyetleri-7736599-haberi
-- http://www.international.gc.ca/education/assets/pdfs/ies_report_rapport_
sei-eng.pdf

206

İnternational Student Symposium 2015

Köksal Büyük

-- http://www.wes.org/educators/pdf/studentmobility.pdf, Şubat 2007.
-- http://www.ytb.gov.tr/kurumsal.php.
-- https://educationusa.state.gov/about-educationusa
-- Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015, Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin
Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi Raporu, Yayın No:
2936
-- Küçükcan T. ve Gür B. S., 2010, Türkiye’de Yükseköğretim Karşılaştırmalı Bir Analiz, SETA Yayınları, Ankara.
-- OECD, (2009). Higher education to 2030 (Vol. 2): Globalisation. Paris:
OECD.
-- Özoğlu, M., Gür, B.S., Coşkun, İ., 2012, Küresel Eğilimler Işığında
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, SETA, Ankara,
-- Resmi Gazete Sayı: 27544, 06.04.2010
-- Resmi Gazete, Sayı: 28038, 27.08.2011
-- Scott G. A. 2007, Challenges in Attracting International Students to
the United States and Implications for Global Competitiveness, United States Government Accountability Office, http://www.gao.gov/assets/120/117198.pdf
-- UNESCO, Global Education Digest, 2010, http://www.uis.unesco.org/
template/pdf/ged/2010/GED_2010_EN.pdf
-- Verbik L., Lasanowski H. ve V., 2007, International Student Mobility:
Patterns and Trends, World Education News and Reviews.
-- YTB, 2015, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Mali Durum
ve Beklentiler Raporu.

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

207

Diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
İlişkilerinin Gelişmesinde Uluslararası
Öğrencilerin Rolü
Lazzat Bazarbayeva1
Farrukh Rahimov2

ÖZET
Bugün dünyanın içerisine girmiş olduğu çeşitli isimlerle ve tamamen zıt teorik paradigmalarla anılan dünya halklarının tanışması, kaynaşması, işbirliklerinin çoğalması sürecinin geri dönülemez bir biçimde yol aldığı ve geliştiği malumdur. Bu süreçte Avrupa ve
Asya arasında ilişkiler dünyanın geleceğini ve inkişaf biçimini belirliyor diyebiliriz ve bu
ilişkilerin Türkler olmadan düşünülmesi asla mümkün değildir.
Avrasya’nın birleştirici unsuru olan Türk Cumhuriyetlerini “Diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye” diye ayırmamızın nedeniyse diğer Türk Cumhuriyetlerinin geçen yüzyılda
eski SSCB üyeleri olması hasebiyle Türkiye’den farklı bir inkişaf süreci geçirmiş olmalarıdır. Geçen yüzyılın sonlarına doğru bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan dünya devleti olma yolunda emin adımlarla yürüyen kardeş Türkiye ile ilişkileri yeni bir boyuta taşımışlar.
Hiç şüphesiz Türkiye’nin uluslararası politikalarında her zaman özel yere ve öneme
sahip diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin daha fazla gelişerek ileride ekonomiden si-

1 Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Niğde Üniversitesi, lazzatqazaq@gmail.com
‘Kazak Aydınları ve Bağımsızlık Sonrasındaki Kazak Dili’, I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, 18-20 Mart, 2014, Niğde, Türkiye;‘Kazak Milli Mücadelecileri’, I.Uluslararası Öğrenci Sosyal Bilimler
Kongresi, 16-17 Mayıs, 2015;‘Kazakistan’da Türkoloji Alanında Yapılan Araştırmalar’, II.Uluslararası Türk
Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, 20-22 Mayıs, 2015, Almaty, Kazakistan.
2 Yüksek Lisans, Ekonomi bölümü, Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi, farukrehimov@gmail.com
“Türk Özerk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Çalışma: Yakutistan Örneği”, I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, 18-20 Mart, 2014, Niğde, Türkiye; “Kültürel Miras Turizm Alan Yönetiminde CBS’nin
Kullanım İmkânları: Kale Siti örneği”, 19. Esri Kullanıcıları Konferansı, Ankara, Türkiye.
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yasete, sosyal ilişkilerden ortak kültürel ilişkilere, eğitimden akademik işbirliğine olmakla
her türlü alana yayılması ve çok daha özel hal alması yolunda öğrencilerin rolü ve önemi
inkâr edilemez. Bu rolü daha iyi anlamak, genelde dünyanın her tarafından, özelde Türk
dünyasından Türkiye’ye yükseköğrenim için
gelen öğrencilerin durumuna ilişkin literatür taraması yaptığımızda bu konuda çeşitli
rapor, kitap, yüksek lisans ve doktora tezleri yazıldığını görüyoruz. Örneğin SETA Vakfı
tarafından yayımlanan “Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler”
başlıklı araştırma raporu (Özoğlu, Gür & Coşkun, 2012), bu rolü şöyle anlatmaktadır:
“Türkiye üniversite sektörü, gerek bilimsel performansı gerek altyapısı itibariyle, bölge ülkeleri arasında lider konumda ve birçok gelişmiş ülkeyle de rekabet edebilecek durumdadır. Son yıllarda bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda da bu rolünü sürdürebilmesi, iyi yetişmiş bir insan
kaynağına sahip olmasına ve diğer ülkelerle derin sosyoekonomik ve kültürel
ilişkiler kurmasına bağlıdır. Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısını artırması,
bu çerçevede oldukça önemlidir.”
Bilimsel ve değerlendirme nitelikleri ağır basan bir tarama araştırmasının sonuçlarından yararlandığımız bu çalışma için ayrıca kapsamlı bir literatür taraması da yapmış bulunmaktayız. Çalışmada Türkiye’de eğitim gören Türk Cumhuriyetleri vatandaşları olarak
ülkelerimizde geçmişten günümüze Türkiye algısı ve Türkiye ile ilişkilerin yarını ile ilgili
genel manzarayı göz önüne koymaya çalıştık. Çalışmanın sonucu olarak bu konuda çeşitli
raporlara, kendi gözlemlerimize ve anket sonuçlarına dayanarak uluslararası öğrencilerin
Türkiye’ye gelmeleri sırasında, eğitim süresi boyunca ve mezun olduktan sonra karşılaştıkları bazı sorunlar ve önerilen çözüm yollarına ilişkin verileri ortaya koymaya çalıştık.
Anahtar Kelime: Türk Cumhuriyetleri, Uluslararası Öğrenci, Eğitim
Key Word: Turkish Republic, İnternational Stundents, Study

GİRİŞ
Türk Dünyası ve Türkiye ile ilişkileri :
Çok eski dönemlerden beri geniş bir kullanım alanına sahip olan Türk adı; bugün artık
Türk soyundan gelen ve Türkçe konuşan toplulukları ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Türk Dünyası denilince de akla ilk olarak Türk kültürüyle şekillenmiş ve Türkçe konuşan
toplulukların yaşadığı bölge ve ülkeler gelmektedir.
Türk Dünyası, Avrasya bölgesinde yoğunlaşmış ve bu bölge dışında Balkanlardan
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Rusya’ya, Suriye’den Çin’e kadar uzanan coğrafyada yaşayan Türk halkları ve grupları…
Türk Dünyası konusu birçok tarihçiler ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Çünkü Türk
Dünyası zengin bir kültüre ve zengin bir coğrafyaya sahiptir.
Bizim bu çalışmamızda Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ilişkilerinde
uluslararası öğrencilerin ne gibi katkısı oldu ve olacak, bunlar hakkında araştırdık, anket
sorusu yaptık, inceledik.
Öncelikle Türk Dünyası ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. Türk Dünyasının kültürü,
birliği, edebiyatı, tarihin gündeme alınarak araştırılması ve dünyaya tanıtılması Türk Dünyasına mensup tarihçi ve bilim insanlarının, araştırmacıların en önemli görevlerindendir.
Çünkü Türk Dünyasının birlik, beraberliği için bunların araştırılması önemlidir.
1980’lı yılların sonu ve 1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile birlikte
30 Ağustos 1991’de Azerbaycan, 31 Ağustos 1991 Kırgızistan ve Özbekistan, 9 Eylül 1991
Tacikistan, 27 Ekim 1991’de Türkmenistan, 16 Aralık 1991’de Kazakistan bağımsızlıklarını
ilan etti. Böylelikle ortaya beş bağımsız Türk Cumhuriyeti ve Türklerin ağırlıklı yaşadığı
Tacikistan ortaya çıktı.
Bağımsızlığını ilan etmiş ülkeler dışında, İdil – Ural’dan Kafkaslar’a, Sibirya’dan
Doğu Türkistan’a kadar değişik adlarla ve federatif bir yapıyla Rusya ve Çin’e bağlanmış
Türk bölgeleri bu gün halen bağımsızlık mücadelesi vermektedirler.
Artam bu ülkelerdeki genel durumu şöyle izah eder:
‘Yükseköğretime devam eden öğrencilerin sayısının genel nüfusa göre
en fazla olduğu ülke, 10.000’de 116 kişinin halen bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olduğu Kazakistan’dır; en az yükseköğretimde öğrencisi
olan ülke ise 10.000’de 112 ile Türkmenistan’dır. Türk Cumhuriyetleri, yükseköğretim oranı ile uzmanlık durumu bakımından Türkiye Cumhuriyeti’nden daha iyi seviyededir.’(Artam 1993: 124-126).
Özkan, ‘Türk Cumhuriyetlerinde kütüphane sayısının en yüksek olduğu ülke 10.000 kişiye 5.9 kütüphane ile Kazakistan’dır. Türkiye’de bu oran üniversite ve okul kütüphaneleri
hariç 10.000 kişiye 0.13 kütüphanedir.” (Özkan 1997: 43) diyerek Türk Cumhuriyetleri ve
Türkiye arasındaki eğitim seviyesini analiz etmeye çalışmış.
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ya da sadece Türk Cumhuriyetlerinin kendi
aralarında sağlam ve güvenli bir ilişkinin başlangıcı için en rasyonel zemin ortak kültürdür.
Bu ülkelerin arasında çok ortak noktalar var. Meselâ, kültürler ortak, medeniyet ortak, tarih
ortak, geçmiş dönemde verilmiş edebi eserler ortaktır. Bunu daha da uzatmak mümkündür.
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Bağımsızlığın 2 yıl sonrası 12 Temmuz 1993 yılında Kazakistan’ın o zamanki başkenti Almatı’da Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Türkiye, ortak kültür ilişkilerin organize etmek amacında TÜRKSOY’u
kurmuşlardır. Uluslararası örgüt niteliğinde olan TÜRKSOY’un genel merkezi Ankara’da
bulunmakta olup, başında şu anda Kazakistan’ın eski Kültür Bakanı Düysen Kaseinov
bulunmaktadır. TÜRKSOY her alanda çok aktif olmasa da Türk Cumhuriyetleri arasında
kültür, sanat, edebiyat ve başka konularda çalışmalar yapmaktadır (Çakmak, makaleden
alıntı).
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültür ve eğitim alanlarındaki en başarılı
çalışmaların birisi, Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerin Türkiye’ye eğitim amaçlı gelmeleridir. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını aldıktan sonraki senelerde, 1993 yıllardan
itibaren belli bir sayıda öğrenciler Türkiye’ye getirilmeye başlanmıştır.
Bunlarla birlikte Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin daha güçlenmesine
neden olan, Türkiye tarafından Türk Cumhuriyetlerine iki üniversite, on dört ilk ve orta öğretim, bir yüksekokul açılmasıdır. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde devletin açmış olduğu
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan başkenti Bişkek’te Manas Üniversiteleri
başarılı eğitim icra etmektedir.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafınca her
sene Türkiye Bursları programı boyunca Türk Cumhuriyetlerinden en başarılı öğrencilere
burs imkânı sağlıyor.
Bunlarla birlikte Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) da Türk Cumhuriyetlerine
eğitim ve kültür programlarına destek vermekte; öğretmen, öğrenci değişimi ve kültürel
projeler ve etkinlikler yapmaktadır.

Küreselleşme ve Uluslararası ilişkiler :
Son yüzyılda, özellikle son çeyreğinde üzerinde en çok tartışılan konuların başında
şüphesiz küreselleşme olgusu gelmektedir. Bugün her fırsatta dile getirilen küreselleşme,
bilgi toplumu, küresel entegrasyon, gibi kavramlar hayatımızın ayrılmaz parçası haline
gelmiştir. Bunun sonucunda dünyanın gitgide “küçülmesi”, sınırların ortadan kalkması
veya daha saydam – daha kolay geçilebilir olması eğilimleri de ortadadır. Peki, küreselleşmeyi tetikleyen temel faktörler hangileridir?
Parker (1998), “…birçok araştırmaya dayanarak küreselleşmenin altında yatan çeşitli unsurlar olduğunu belirtmiş ve bunları incelemiştir. Bu birbirinden farklı faktörler
ve bunlar arasındaki birbirine bağlılık ve ilişkiler küreleşmeyi tetikleyen unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu unsurlar: Teknoloji alanında değişim ve gelişmeler, ekonomi,
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politika, kültür, doğal çevre ve işletme faaliyetleri olarak sıralanabilir.” (Salih Yeşil, makaleden alıntı)
Yukarıda sıralanan unsurları incelediğimizde küreselleşme sürecinde “Eski Dünya”
yani Avrasya’nın önemini bir daha anlamış oluyoruz. Çünkü Avrasya eskiden olduğu gibi
halen bir lokomotif – bir bakıma yeryüzündeki her türlü sosyal, ekonomik, politik, kültürel
vb. ilişkilerin kalbi ve vazgeçilmez parçasıdır. Avrasya’yı, “Doğusunun Batısını, Batısınınsa Doğusunu bitmek bilmeyen bir ihtirasla görmeğe çabaladığı sonsuzluk.” (Feyziyev
2013: 117) şeklinde tanımlamak mümkündür.
Avrupa ve Asya diye iki büyük kara parçasından ibaret Avrasya’nın her zaman en
önemli meselesi iletişim, ekonomik, sosyal, politik vb. ilişkilerin sürdürülmesidir ki, burada da en büyük görev Türk halklarının olmuştur. İşte böyle bir tarihî görev eda eden Türkler
bu gün küreselleşmenin ilk örneklerinden birisi olarak anılan Büyük İpek Yolu diplomasisinin temellerini atarak bir kez daha dünyanın geleceğine yön vermişler.
“Dünya tarihinde Merkezi Asya” isimli monografinin yazarı P.B. Godlen’in de söylediği gibi: “Türk (Gök Türk) imparatorluğu Avrupa’yı Doğu Asya ile doğrudan bağlayan ilk
trans-Avrasya devleti olmuştu.” (Feyziyev 2013: 119). Gök Türk imparatorluğundan sonra
kurulan küçük ya da büyük tüm Türk devletleri Asya’yı Avrupa’yla bağlayan köprü olmaya
devam etmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti zamanında bu ilişkiler daha çok gelişerek üç
kıtayı kapsayacak boyutlara ulaşmıştır. Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilişinden
sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti de yine doğu ile batı arasında en önemli köprü olmaya
başlamıştır. Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyetleri ise malum olduğu gibi XX. yüzyılın
sonlarına kadar bağımsızlıklarını koruyamamış ve SSCB’ye katılmak zorunda kalmışlar.
SSCB parçalandıktan sonra “Diğer Türk Cumhuriyetleri” diye isim verdiğimiz Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan devletleri tekrar bağımsızlığını
kazandı.
“Bağımsız Türk devletlerden – müttefik Türk devletlerine transformasyon
süreçlerinin yirmi yıllık temel aşamasını, genel Türk siyasî hayatını devrim niteliğinde değişikliklere hazırlayan olayların başlangıcı sayabiliriz. Çünkü bu aşamada dünyanın yeni tarihinin bağımsız Türk devletleri kendi misyonlarını yerine
getirmek zarureti ile belki de, hiç kimsenin beklemediği güçlü siyasî enerji ile (aslında, tarihin ruhundan doğan bir mantıkla) Büyük Birliğe taraf harekâtta kararlı
olduklarını ve vahit amaca dayandıklarını sergilemişlerdir.”(Feyziyev 2013: 272).
Tarihin her bir periyodunda Türkler Avrasya’nın nerdeyse tamamına yayılmış durumda olsalar bile bağımsızlığına kavuşmayı başaran Türk Cumhuriyetleri bir aradalar ve kara
ve deniz üzerinden sınır komşusudurlar.

212

İnternational Student Symposium 2015

Lazzat Bazarbayeva - Farrukh Rahimov

Türkiye’nin eğitim politikaları:
1991-92 senelerinde diğer Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmek üzereyken Türkiye kendi zorluklarına rağmen, buralardaki kardeşlerine kucak açmak, onlara yardım etmek için programlar üretmeye başladı. Bunlardan en önemlisi geleceğe de yatırım
olan öğrenci değişimi ve burslarıdır. E-posta ile kendilerinden bilgi istediğimiz SETA, bu
konuda:
Eğitim alanında imzalanan ikili anlaşmalar sayesinde, bağımsızlığına kavuşan Orta Asya Cumhuriyetleri ile öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımları teşvik edilmesi ve bu sayede Türkiye’nin bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel
bağlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu ikili anlaşmalar neticesinde, eğitim
alanında ortaya çıkan en önemli proje, Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) olmuştur.
BÖP kapsamında 1992-1993 akademik yılından itibaren, Türkiye’ye Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından burslu olarak öğrenci kabul etmektedir. 3
bilgilerini verdi.
Hemen sınır komşusu olan Azerbaycan bu projede de öncü oldu, şöyle ki: Daha SSCB
dağılmadan 1991 senesinde Azerbaycan’dan 50 öğrenci tam burslu olarak Türkiye’de yükseköğretim görmeye davet edildi. Bunun ardından 1992 senesinde düzenlenen acil bakanlar kurulu toplantısının ardından dönemin başbakanının bizzat emriyle yapılması planlanın
iki baraj projesi durdurulmuş ve bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin her
birinden 2000 öğrenci olmakla, toplam 10000 öğrenci tüm masrafları Türkiye tarafına ait
olmakla, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına yerleştiriliyor.
MEB verilerine göre, 2010-2011 akademik yılında toplam 6.256 uluslararası öğrenci
BÖP kapsamına Türkiye’de yükseköğrenim görmüştür. Proje kapsamında gelen öğrencilerin ülke ve eğitim seviyesine göre dağılımı Tablo 10’da verilmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya ülkelerinden
gelmektedir (YTB 2015 raporu) YTB’den alınan bilgiye göre Türk Cumhuriyetlerinden
gelen öğrencilerin durumu şöyledir:
6 Nisan 2010 tarihinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kurularak “yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ile Türkiye’de
öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilerimize yönelik çalışmaları koordine etme, bu
alanlarda verilen hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştirme görevi” bu kuruma verilmiştir. “Türkiye Bursları” kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma bursları başlıkları altında hâlihazırda 153 ülkeden yaklaşık 15.000 uluslararası öğrenci, 121 üniversiteSETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı-İstanbul), Vakfın yetkililerinden e-posta
ile alınan özel bilgi.
3
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de burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir. [5, say-21] Lisans Burslarından birisi sırf
Türk Cumhuriyetlerine yönelik olup “Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı” ismini
almıştır. Burs “Türk Konseyi bünyesinde yer alan Türk Dili konuşan ülkeler ile henüz üye
olmamış ama aynı ortak unsurları taşıyan altı ülkeye yönelik olarak uygulamaya konulan
burs programı, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına bütüncül bir yaklaşımla katkı
sunmayı hedeflemektedir.
Kapsadığı Ülkeler: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC.”
Araştırma kapsamında yaptığımız Türkiye bursları vasıtası ile Türkiye’de eğitimini
sürdüren Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerin Türkiye olgusu, memleketlerine döndükten sonraki planları, Türkiye ile ilişkilere katkılarına ilişkin çeşitli sorulardan oluşan anket
sonuçlarına göz atalım.
Tablo 2 ye göz atınca ankete katılan öğrencilerin %95,8’i Türkiye’de eğitim görmekten memnun olduklarını, aynı sayıda öğrenci ise ailelerinden ya da akrabalarından birilerinin Türkiye’de eğitim görmesini onayladıklarını, %79,2’si eğitimine Türkiye’de devam etmeyi düşündüklerini, %87,5’i ailesinin çocuklarının burada eğitim görmesinden memnun
olduklarını belirtmiş olduğunu görüyoruz.
Öğrencilerde ve ailelerinde Türkiye olgusuna dair sorulara gelince, “Türkiye’ye geldikten
sonra Türk halkına karşı sahip olduğunuz yargılarda olumlu yönde değişiklik oldu mu?” sorusuna ankete katılanların %87,5’i, “Aileniz Türkiye’de sizi ziyarete geldi mi veya gelmeği düşünüyorlar mı?” sorusuna %83,3’ü “evet” diye cevap vermiş. Eğitime devam ettikleri bölümden
mezun olduktan sonraki planlarla ilgili sorularda “evet” yanıtı yüzdeleri şöyle: “Ülkenize
döndükten sonra Türkiye ile olan ilişkilerinizi sürdürmek ister misiniz?” - %95,8, “Kendi işinizi
kuracak olsanız Türkiye firmaları ile işbirliği yapmayı düşünür müsünüz?”-%83,3, “Ülkenizin
Türkiye ile ilişkilerinde katkı sağlayacağınızı düşünüyor musunuz?”-%87,5.
Ankete katılan Diğer Türk Cumhuriyetlerinden olan öğrencilerin arkadaş çevrelerine
ilişkin bir tane soru sorduk, çünkü arkadaş çevresinin eğitimi bitirdikten sonraki dönemde
de en az eğitim dönemindeki kadar önemli bir faktör olduğu kanısındayız.
Tablo 2.1.e göre ankete katılan öğrencilerin %70,8’i bu soruya diğer Türk Cumhuriyetlerinden diye cevap vermiş ve geri kalanı Türkiye diye yanıtlamıştır. Bu rakamlar uluslararası öğrencilerle Türkiye’nin yerlisi olan öğrenciler arasında iletişim kopukluğu olduğunu ve bu konu ile ilgili bazı işlerin yapılması gerektiğinin göstergesidir.
Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı ise şöyle: %58,3 erkek, %41,7kadın. Yaş
dağılımları bu şekilde olan öğrencilerin Türkiye’de ne kadar süredir bulunduğuna ilişkin
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de bir soru sorduk:
Tablo 2.2.deki anket sonuçlarını inceleyince Türkiye’ye yeni gelmiş ve 1-3 senedir
burada bulunan öğrencilerin daha çok olduğunu ve öğrencilerin %75’i kapsadığını görebiliyoruz, bu öğrencilerin bir süre daha burada kalacakları anlamına geliyor.

SONUÇ
Sonuç olarak yukarıdaki tablolardan bir daha anlaşıldığı üzere, diğer Türk Cumhuriyetlerinden olan öğrencilerin eğitim için Türkiye’ye gelmeleri, ileride Türkiye’nin bu
ülkelerle ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü yıllarca eğitim sistemi, despotik
yönetim vb. nedenlerden dolayı pek iyi olmayan hatta bazen düşman olarak görülen öğrencilerin ve ailelerinin Türkiye olgusu olumlu yönde değişiyor ve halkta olan bu değişim
mutlaka ileride uluslararası ilişkilere yansıyacaktır. Söylediklerimizi toparlamak için ve
öneriler olarak öğrencilerin, “Sizce diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde uluslararası öğrencilerin ne gibi rolü vardır?” sorusuna verdikleri yanıtlardan
dikkat çekenlerini paylaşmak istiyoruz:
1. Uluslararası öğrenciler her alanda ikili ilişki kurmasında köprü olacaklardır.
2. Ülkeler arasında birliğin oluşmasında çok büyük rolü var.
3. Türkçeyi yaymak için öğrenciler çok önemli.
4. Tanıtım
5. Önemli bir şey, öğrenciler köprü gibi ülkelere yeni deneyim, yeni işe yarayacak
fikirler taşır.
6. Mesafeler sebebiyle bilgi, kültür yetersizliğini gidermek ortak kültür ve aidiyetlik
bağlarınız sağlanması.
7. En iyi yatırım insana olan yatırımdır. Ama bu yatırım çok sabır gerektirir, zaman
gerektirir. Yeni bir nesil için uluslararası öğrenciler çok kilit bir öneme sahiptir. Uzun
süre devam eden kopuşun tekrar bağlanması ve kuvvetlenmesi, bunlar vasıtasıyla
meydana gelecektir.
8. Çeşitli ülkelerden Türkiye›ye gelen öğrenciler iki veya daha fazla devlet
arasındaki dil, kültür, inanç vb. değerlerin taşıyıcıları ve yayıcıları oldukları kadar
devletlerarasındaki siyasî-sosyal-ekonomik ve bunun gibi unsurların temel taşlardır.
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9. Öğrenciler bu konuda köprü gibi olacaklar, bir de ilişkilerinin daha iyi olmasını sağlayacaklar.
10. Bence uluslararası öğrencilerin ilişkilerin gelişmesinde çok büyük rolü vardır. Ülkelerine döndükten sonra Türkiye’den aldıkları eğitimle tecrübelerini kendi ülkelerinde taşıyıp özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler kültür, gelenek,
tarih ortaklığının bilincini, ayrıntılarını en doğru şekilde teorikte ve pratikte öğrenip
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ilişkilerinin gelişmesi için çalışacaklar diye düşünüyorum.
11. Kültürel köprü
12. Uluslararası öğrenciler diğer Türk Cumhuriyetleriyle Türkiye arasındaki her alanda
kurulacak köprülerin temelidir.
13. Dostlukların kurulması devletler arasındaki ilişkileri olumlu etkileyecektir.
14. Çok önemli rolleri vardır. En önemlisi Türk Cumhuriyetleri arasındaki iletişimi daha
da iyi yönde artırabilirler.
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TABLOLAR
TABLO 1. BÖP Kapsamında Gelen Uluslararası Öğrencilerin Dağılımı (2010-2011)
Ülkenin adı

TÖMER

Azerbaycan
Türkmenistan
Kırgızistan
Kazakistan
Özbekistan

70
19
67
110
27

Ön
Lisans
7
26
20
1

Lisans
319
623
325
205
59

Y. Lisans

Doktora

Toplam

74
11
153
143
9

190
6
78
52
2

660
659
649
530
98

TABLO 2. YTB Burslu Öğrencilerin Anket Sonuçları
Soru
Türkiye’de eğitim görmekten memnun musunuz?
Eğitiminize Türkiye’de devam etmeyi düşünüyor
musunuz?
Türkiye’ye geldikten sonra Türk halkına karşı
sahip olduğunuz yargılarda olumlu yönde değişiklik oldu mu?
Aileniz Türkiye’de sizi ziyarete geldi mi veya
gelmeyi düşünüyorlar mı?
Ailenizden ya da akrabalarınızdan birilerinin
Türkiye’de eğitim görmesini ister misiniz?
Aileniz Türkiye’de eğitim görmenizden memnun
mu?
Ülkenize döndükten sonra Türkiye ile olan
ilişkilerinizi sürdürmek ister misiniz?
Kendi işinizi kuracak olsanız Türkiye firmaları
ile işbirliği yapmayı düşünür müsünüz?
Ülkenizin Türkiye ile ilişkilerinde
sağlayacağınızı düşünüyor musunuz?
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95,8

Hayır
%
4,2

Bilmiyorum
%
0

79,2

8,3

12,5

87,5

0

12,5

83,3

19,7

0

95,8

0

4,2

87,5

8,3

4,2

95,8

0

4,2

83,3

4,2

12,5

87,5

4,2

8,3

Evet %

katkı
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TABLO 2. 1. YTB Burslu Öğrencilerin Anket Sonuçları
Soru

Türkiye’den D i ğ e r
Bilmiyorum %
%
T.C. %

Türkiye’ye geldikten sonra en çok hangi
topluluktan arkadaşlarla zaman geçiriyor, 29,2
sorunlarınızı tartışıyorsunuz?

70,8

0

TABLO 2. 2. YTB Burslu Öğrencilerin Anket Sonuçları
Soru
Kaç yıldır Türkiye’desiniz?

218

1-3 %
75

3-5 %
20,8

6 ve daha çok %
4,2
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Uluslararası Öğrenciler, Self Oryantalizm ve
Self Kolonyalizm
Mustafa Kemal Sağlam1
Sanayi Devrimi sonrası ilerleme paradigması açısından ivmeyi artıran ve beklentileri
çok üstlere taşıyan Batı Dünyası, dünya ölçeğinde düşünüldüğünde hedefi çok yükseklere
koymuştu. Başka bir deyişle; Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Sanayileşme gibi dönemlerin birikimi ve etkisiyle, Batı dünyası kuvvetli bir değişim ve gelişim sürecine girmiş ve
rekabet halinde olduğu diğer dünya ile arasına hatırı sayılır bir mesafe koymuştu. Bu değişim hareketleri kendisini modernizm ile taçlandırmış ve batı dünyası bahsi geçen süreci
kendi içinde zirveye taşımıştı.
Rekabet halinde olduğu diğer toplumlar açısından ise bu değişim hareketi sadece görünür yapısı ile değerlendirildi. Teknolojik gelişmeler bu görünürlüğün en önünde geliyordu elbette. Özellikle savaş teknolojisinin Batı açısından diğerleri ile kıyaslanamayacak
ölçüde gelişmesi, savaş meydanlarında görünür hale gelmişti. Savaş meydanlarındaki bu
tartışılmaz üstünlük diğer toplumları arayışlara sürükledi. Ancak bu arayış, sebebinden de
anlaşılacağı üzere pragmatik ve tek bir amaca yönelikti: Savaş meydanında sancağı yere
düşmeye başlayan toplumlar, Batı dünyasının teknolojik imkanlarından haberdar olmak,
bunları ithal etmek ve mümkünse de bu bahsi geçen teknolojiyi imal etmek istiyorlardı.
Osmanlı Devleti’nde bu arayışın ilk somut hamlesi Batı’dan eksperler/uzmanlar getirerek
orduyu dizayn etme teşebüsü olarak gerçekleşti. Fakat Osmanlı Devleti üzerinden çok da
geçmeden eksikliklerini sadece eksperler getirerek çözemeyeceğini fark etmiş olacaktı ki
teknik alanda bazı çeviri hareketlerine ve batı tipi teknik okulların kurulmasına yoğunlaştı.2 Bütün bu çabalara rağmen Osmanlı istediği ivmeyi bir türlü yakalayamıyor ve devlet-i
Aliye’yi çöküşten bir türlü kurtaramıyordu. Çabaların son hamlesi ise Batı’ya direk olarak
ve kollektif manada öğrenci göndermekti3 ve bunun sonucunda Batılı eğitim alan Osmanlı
ülkesi öğrencilerinin Osmanlı’nın ıslahat-modernleşme-yenileşme hareketlerinde rol alması hedeflenmişti.
Osmanlıların Batı ile direk etkileşime girdiği bu dönemi kriz-politik üzerinden de1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Araştırma Görevlisi.
2 Abdulkadir Ozcan, ‘Humbaracı Ahmet Pasa,’ in Turk Diyanet Vakfı Islamic Encyclopedia Vol. 18 (Istanbul:
Diyanet Vakfi, 1998), 351.
3 Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, (İstanbul:İletişim, 2009),282.

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

219

Uluslararası Öğrenciler, Self Oryantalizm ve Self Kolonyalizm

ğerlendirmek gerekirse, Bernard Lewis’in Müslümanlar’ın Avrupa’yı Keşfi isimli kitabındaki bahsi geçen 3 dönem ve 3 karşılaşmayı hatırlamak faydalı olacaktır. Lewis’e göre,
Müslümanların Batı ile ilk karşılaşmaları Abbasiler dönemindeki çeviri hareketleri ile vuku
bulmuş ancak müslümanların üstün olduklarına inandıkları, gerek politik – gerek ekonomik olarak üstün oldukları ve kendinden emin oldukları bir döneme denk gelmesi hasebiyle
bu çeviri hareketleri Müslümanlar’ın düşünce potasında erimiş ve onları daha da kuvvetli
bir medeniyete taşımıştı. İkinci dönem ise Haçlı Seferlerine ve Anadolu’ya girişe denk
geliyordu ki bu dönemde de benzer bir sonuç zühur etmiş
ve Müslümanlar Avrupalı’larla etkileşime girdiklerinde bu etkileşimin sonuçlarını
kendi bünyeleri içinde sindirerek daha kuvvetli bir hale gelmişlerdi. Ancak üçüncü dönem
etkileşimlerinde üstünlük saf değiştirmişti. Ortaçağ sonrası bahsi geçen dönemleri gerek
Reform gerek Rönesans gerek Aydınlanma ve gerekse de Sanayileşme ile geçiren ve bunun
sonrasını da modernite ile taçlarından Batı dünyası, müslümanlar karşısında reel-politik
açısından üstün hale gelmişti. Bu üstünlük elbette ilk başta savaş meydanlarında kendini
gösteriyordu. Bernard Lewis’in üçüncü dönemi tasviri ise tam da burada anlam buluyordu.
Lewis, üçüncü dönemde müslümanların üstünlük hissini kaybettiğini, kendine güvenmediğini ve bu sebeple de karşılaşmış olduğu yeni Batı karşısında büyülendiğini öne sürüyordu.
Bu büyülenme elbette hayranlık kavramı ile açıklanabilirdi ve içinde hayranlık bulunan
bir etkileşim ile müslümanların sağlıklı ilişki kurabileceklerini iddia etmek de mümkün de
olmayacaktı.
Osmanlı Devleti’nin batıya kollektif olarak ve bir devlet politikası halinde öğrenci
göndermesi ise üçüncü döneme denk gelecekti. Osmanlı devleti göndermiş olduğu bu
öğrenciler ile hem devleti çöküşten kurtarmak ve hem de payidar etmeyi hedefliyordu.
Ancak kesif bir yenilgi ortamının içine doğmuş olan Osmanlı gençleri Batı ile karşılaştıklarında üzerilerine yüklenen yükün daha ne olduğunu ya da bu yükün ne derece taşınılabilir
olduğunu anlayamadan görmüş oldukları bu yeni medeniyet algısı karşısında büyük bir
şaşkınlık sergileyecekler ve ‘düşmanlarına’ aşık olacaklardı. Aynı durum elbete daha önce
zikredilen ikinci kriz döneminde Batı Dünyası için de geçerliydi. Fakat etkileşimin daha
sınırlı olması ve eğitimin bu derece yaygınlaşmamış olması Batı dünyasının bu derece
yaygın bir ilişki yaşamasını mümkün kılmamıştı. Yine de belirmekte fayda vardır ki Avrupa’da bugün bile çok önemli yere sahip olan üniversiteler ‘Endülüs’ün eğitiminden geçmiş
papazlar tarafından kurulmuştu.
Tekrar ana odak dönemimize dönecek olursak; modern dönemin beraberinde getirdiği
değişim ve yeniliklerin içerisinde öğrenci hareketlilikleri sonuçları itibari ile önemli bir
yer tutar ki bu öğrenci hareketliliğinin amacına da uygun bir yer tutuştur. Elbetteki öğrenci hareketliliklerini modern dönemle sınırlamak ya da bu hareketlilikleri modern dönem
ile başlatmak tarihe haksızlık olacaktır. Ancak kollektif bir uluslararası etkileşim tasnifi
yapıldığı takdirde bu başlangıç anlam kazanacaktır. Uluslararası öğrenci hareketlilikleri
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büyük çoğunlukla modernleşmek isteyen veya az modernleşmiş toplumlardan modern toplumlara doğru seyretmiş ve bu durum Türkiye gibi ülkelerde 19. yüzyıl’dan itibaren devlet
politikası halini almıştır. Bahsi geçen etkileşim her ne kadar kültürel ve teknik alanda cereyan etmiş/ediyor olsa da aslında siyasi bir etkileşim ve model olarak tezahür etmiştir ve
etmektedir.
Osmanlı Devleti’nin Batı’ya eğitim için göndermiş olduğu ilk kuşak daha sonralarda
sırasıyla Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar4 olarak sosyo-kültürel ve politik

organizasyonlara dönüşmüş ve Osmanlı Devleti’nin temel amacının yani devleti
çökmekten kurtarma ideali ile hareket etmiş olsalar da gerek dolaylı ve gerekse de
doğrudan olarak Devletin paradigması üzerinde ciddi ve kalıcı etkiler bırakmışlardır. Bu paradigma değişikliği devleti bir anayasa ilan etmeye (Kanun-i Esasi),
meşruti sistem kurmaya 5 ve daha da ileriki dönemlerde ise direkt rejim değişikliği
ile cumhuriyeti kurmaya kadar görtürmüştür. Ancak unutmamak gerekir ki, batıda
eğitim almış olan Osmanlı Aydınları genelde Bernard Lewis’in formüle ettiği gibi
hayranlık üzerinden bir bilinç inşasına girerek kendi toplumsal gerçekliklerini göz
ardı etmiş ve benimsedikleri düşünceleri ab-ı hayat olarak Osmanlı’nın gündemine
sokmuşlardır.
Başka bir şekilde anlatmak ve klasik tıp felsefesinden6 yardım almak gerekirse
Batı tipi eğitim almış olan Osmanlı Aydını, hasta ile hastalık arasındaki farkı göz
ardı ederek, hastalık’ı genelleştirmiş ve Osmanlı Devleti’ne Batı’lı hastaklıların tedavisini uygulamaya konulmuşlardır. Göz ardı ettikleri üzere gerek bu iki farklı
medeniyetin sorunları gerek yapısal farklıları ve gerekse de kurumsal değişkenleri
göz ardı edilmiş ve tarihsel bir inşa ya da teşhiş edilerek iyileştirme yapmak yerine
direk olarak hal-i hazırda batı tarafından gündeme konulan sosyo-kültürel ve politik
.argümanlar işleme sokulmuştur
Eğer örneklemek gerekirse, Şinasi’nin millet kavramı üzerinden yapmaya çalıştığı kavramsal değişiklik açıklayacı olacaktır. Anayasal sistemin kurulması ve
toplumun yeniden tanımlanması ile Fransa’daki tebanın artık ulus olmasından etkilenen Şinasi, benzer herhangi bir gelişme yokken belki de Osmanlıcık fikrinin etkisiyle Osmanlı tebasını millet olarak kavramsallaştırmaya çalışmıştır. Ancak gerek
kelimenin kökenleri açısından ve gerekse de toplumsal yapının bu duruma müsait
olmaması hasebiyle Şinasi’nin bu çabası havada kalmış olsa da bu kavramsal prob4 Feruz Ahmad, Ittihat ve Terakki (1908-1914), trans. Nuran Ulken (Istanbul: Sander Yayinlari, 1969), 40-41.
5 Bernard Lewis, Modern Turkiye’nin Dogusu (Ankara: TTK, 1984) 162-164.
6 Kadim Tıp Felsefesi’nin en temel önermesi : Hastalık yoktur, hasta vardır. Bu bağlamda her hastanın durumu kendine has bir özelliğe sahiptir ve bu göz önünde bulundurularak tedavi sürecine girişilmelidir.
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lem günümüze kadar ulaşmış ve günlük siyasette hala bir tartışma konusu olmaya
.devam etmiştir
Yeniden öğrenci değişim hareketlerine dönersek günümüz açısından durum
biraz da olsa çeşitlenmiştir. Örneğin ortak bir Avrupalılık kültürü oluşturmayı ve
bunu nihayi manada ortak bir politik yapıyı kurumsallaştırma ve devamını sağlama
açısından önemli bir fügür olarak gündeme getiren Avrupa Birliği açısından durum
farklıdır. Zaten görece bir ortak payda bulmuş olan Avrupalı devletler bunu kendi
açısından devam ettirmek için Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına başvurmuşlardır. Ancak bu görece çeşitlilik esas anlamda öğrenci değişimlerini tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Çünkü öğrenci hareketlilikleri genelde modern olmayandan ya da az modern olan olandan modern olana doğru gerçekleşmektedir. Bunun
pratikteki karşılığı ise Doğu’nun Batı’ya doğru bir hareketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı’da yani modernde eğitim almış olan Doğu’nun fertleri ve aydınları,
kendi ülkelerini sosyo-kültürel, politik ve teknik anlamda Batılılar gibi algılayıp
değerlendirmişler ve kendi “Doğu”larını (orient) yaratmışlardır. Bu durum aslında
Doğu Aydınının ya da eğitimli Doğu’lunun kendine yabancılaşması ile alakalıdır.
Cemil Meriç Kültürden İrfana isimli 1983 yılında yayımlanan son kitabında Türk
Aydını’nı ‘Batının Yeniçerileri’7 olarak tasvir etmiştir. Bir başka söyleminde ise
Türk Aydınını ‘Türkçe konuşan Fransız8’ olarak tanımlanmaktadır. Bu durum ,her
ne kadar çok ağır eleştirilmiş olsa da, elbette kimlik bunalımı yaşayan bir topluma
ve bu bunalımı daha da üst perdede yaşayan bir toplumun aydınına yöneltilmiş bir
ithamdır. Bu tanımın esas vurgusu yabancılaşmaya, yabancılaştığı toplumu aynileştiği toplumun değer yargıları ile tanımlamaya yani self-oryantalizme ve gereken
şartlar oluştuğu takdirde ise self kolonyalizmedir. Eğer biraz açacak olursak yabancılaşma sonucunda ötekinin safında yer alma, karar verici konuma geldiğinde Osmanlı özelinde konuşursak söz gelimi Rusya ya da Fransa yanlısı, Türkiye özelinde
9
.konuşursak ise Bolşevik ya da Nazi yanlısı aydınlara tekabül etmektedir
Son olarak sonuçları itibari ile yakın zaman ile birlikte çeşitlendiğini vurguladığımız öğrenci değişikliklerine dönersek karşımıza birden çok çıktı çıkacaktır ki
Türkiye’nin yabancı öğrenciler ile imtihanı noktasında bu sonuçları iki ile sınırlamamız mümkün olacaktır. Bunların ilki yine yabancılaşma kapsamında self oryantalizm yani kendi orientini oluşturmak, ikincisi ise ortak paydadan hareketle ortak
7 Cemil Meriç, Kültürden İrfana, (İstanbul: İnsan Yayınları,1983), 383-389.
8 “Arafta Bir Yalniz-Cemil Meric: Turk Aydini Uzerine,” Yazar: Muzaffer Arslan, accessed June 14, 2013,
http://mogansiiratolyesi.com/makaleler/index.php?makaleid=35.
9 Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul:Timaş Yayınları,2012) 159.
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bir kültürel atmosferin inşası olacaktır. Türkiye’nin gerek İslam Dünyası açısından
ve gerekse de Batı Dünyası açısından özel konumu değerlendirildiğinde, yani temel anlamda Batılı Değerler ile yönetilen bir İslam Coğrafyası olması özelliği göz
önünde bulundurulduğunda; Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin Türkiye’nin hangi özelliği etrafında kümeleneceği, bu öğrencilerin kendi ülkerine döndünten sonra
kendi orientlerini oluşturup yabancılaşmaya mı girecekeleri yoksa Türkiye’nin de
.içinde bulunduğu bir ortak kültür dünyasına mı üye olacaklarını gösterecektir
Ancak Türkiye’de eğitim almayı seçen öğrencilerin gelmiş olduğu ülkeler ile
kıyaslandığında, Türkiye’ye doğru yapılan eğitim hareketliliğinin modern olmayandan moderne doğru olduğu genellebilecek bir önerme olduğundan dolayı; büyük ihtimal ile orta vadede Türkiye’de eğitim alan öğrencilerin Türkiye (Türkiye’nin dahil olduğu Batı) lehine bir değerler sisteminin oluşacağını ön görebiliriz.
Tabiki bu öngörü beraberinde bu öğrencilerin kendi ülkeleri sathında bir orient –
doğu oluşturucakları gerçeğini de beraberinde getirecektir.
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Determinants of Religious Conversion
Among International Students: The Case Of
Muslim Converts In Turkey
Mahmut Oğuz1
Abdu Seid Ali

Abstract
Religious conversion throughout history has played an enormous role in how society
has formed nowadays. The central aim of this paper is to identify the factors that affect
international students in Turkey to embrace Islam. The number of countries that are vigorously engaged in international student recruitment has boosted significantly. Turkish universities are becoming progressively more popular destination for students from around
the globe. The study employed open ended questionnaire to examine how international
students in Turkey became Muslims and what influences their conversion. Personal motivation has been observed as a main factor in addition to friendship, kinship, propagation
by individual missionaries and pleasant conducts of believers. Moreover, institutional, economical, social and cultural influences have been regarded as additional determinants.
Key words: conversion, international students, Islam, Turkey

Introduction
Religious conversion throughout history has played an enormous role in how society
has formed nowadays. It appears that every society, ancient as well as modern, has an innumerable of religions or ethical philosophies. The tendencies in religious conversion have
formed culture in addition to how a person plot a route inside that structure. Conversion
is a more general term that applies to all changes that involve a transformation of opinion
from one belief to another. Conversion theories developed within the body of anthropological, sociological, psychological and religious studies in different times.
A religious conversion is typically viewed to be a swift and deep-seated budge in a
1
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person’s worldview. A person who goes through a conversion cannot persist to believe
what he or she has formerly believed because embracing that belief to be true is much
more cognitively precious than not embracing that belief. This shift in worldview usually
engenders the person to alter considerably. The conversion process, as Malony (1998) explains, begins with three predispositions: (1) an inclination to seek answers to the mysteries, tragedies, and the circumstances of life through religion and (2) a sense of an enduring
frustration that (3) has not been met through one’s present faith. These feelings prompt
individuals to become religious seekers. They are oriented toward the kind of answers that
might come from a trans empirical source. Notice how this fits with my earlier definition of
religion and the needs that are met.
Religious conversion is not a straightforward socio-cultural transformation. It is a multifarious theological occurrence which barely takes place by accident. there are numerous
theories which describes the conversion of people from one religion to the other. The conversion presumes a theoretical justification so as to appreciate and pinpoint the conditions
that induce the preference. Such theories consist of; identification, social status and social
inertia theories. The others are random social mixing model, theory of adaptive preference,
market competition and human capital theories (Ongong’a and Akaranga, 2013) More generally, Fenggang Yang (1998) put forward a social-cultural-institutional model to elucidate
the distinctiveness of Chinese conversion to Christianity, which underlines the social and
cultural changes in China and puts institutional context in the secondary place.
Eaton(1993) assumes five theories when he explained the spread of Islam in the Bengal frontier. the first is the sword theory which is forcing non-Muslims to embrace Islam.
the second theory accentuates the dealings of immigrant Muslims with the indigenous peoples. the third one being patronage theory which assumes converts expectation of benefits
like tax relief or endorsement in bureaucracy and the fourth one highlights Islam as collectively healing force that sets free the lower classes of the society. On his assessment of various factors in the spread of Islam during the medieval period, Köse (1997) disclosed that
recognition need to be offered to pleasant appearance of the Islamic beliefs and practices
and to the missionaries effort accomplished by Muslims chiefly Sufis, when we refer to the
spreading out of Islam in its early years. Religious conversion is frequently predisposed
by religious support. Accessibility of support from clergy or worshippers assist the people
in converts their religion. The support can be articulated in many form, such as care from
congregations or religious organization, religious counseling, and backing from clergy and
hospital chaplains. (Harun et. al, 2012)

Empirical evidence on religious conversion
Ongong’a and Akaranga (2013) recognized and clarified eight factors which inspire
students to make their mind up to change their religious orthodoxy and tradition. RaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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tional choice, socialization, geographical mobility, marriage, gender perspectives, education and secularization are stated as a factor to convert to other beliefs. Moreover,
Song (2011) in his study on North Korean refugees in South Korea uncovers that the
conversion of North Korean refugees is a socio-cultural process, it shaded light on both
how they convert to Christianity and how they infer their identity, worldview, and life
condition again.
Online and print medias play an ever increasing role ,according to Shavit and Wiesenbach (2009), to encourage conversions to Islam. Explicitly, conversion efforts are also
made by print media, books, and DVDs, but the Internet excels as a principally successful
means. Converts to Islam portray an assortment of conditions for their conversions. They
cite antagonistic Western media depictions of Islam that gave confidence to further their
knowledge; Muslim friends, colleagues, and neighbors who initiated them to Islam; falling
in love with Muslims; incidental meetings; and traveling to Muslim countries.
Many studies have found that friendship and kinship networks facilitate conversion.
Other narratives also echo the idea that the personal conduct of the individual lay Muslim
migrant is crucial to bring Christians to Islam.
Based on in-depth interviews conducted by Wang (2004) on two university campuses
in China, the study scrutinizes the diverse patterns of religious conversion to Christianity
between the two Chinese student communities. Institutional framework is discovered
to be the crucial feature over social-cultural changes in the process of conversion along
with current Peoples Republic of China students on college campuses. Changing religion
may have affected by both internal and external forces. According to Harun et. al, 2012,
religious conversion has significantly influenced by meaning of life, religious support,
extrinsic and intrinsic religious motivation, conflict, and age. In the trivial hypothesis, it
is inferred that there were considerable influence of intrinsic and extrinsic motivations on
religious conversion. Adem Özköse (2014) interviewed 19 converts while he was in Damascus, Syria. The converts were influenced by many factors when they embrace Islam
among them, Muslim friends, the environment they live in, good behavior of Muslims,
reading books, internet and others. On the other hand, religious teachers, media, religious
institutions and others were observed to have both positive and negative effects on their
conversion.
Therefore, in this study, an attempt has been made to identify the factors that affect
international students in Turkey to embrace Islam.

Islam: The contemporary view
Islam, one of the fastest growing major religions, has 23 percent adherents in the
globe. One of the great cultural contact experiences in world history involved the spread of
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Islam, from its initial base in the Arabian peninsula and the Middle East to a host of areas
in Africa, Asia, and Europe. Islam appealed to people in a variety of societies and cultures,
bringing important changes as a result of contact while often in some respects merging with
the established local belief systems.
But the success of Muslim armies could create a context in which other people found
it prudent to convert, or in which they were attracted to the religion simply because of its
manifest power and triumph. In other instances, Islam spread through more spontaneous
conversions as people learned of it through trade and missionary activity.
The religion was clearly attractive, with an explicit set of beliefs about what to do and
what not to do in order to win access to heaven and avoid a lamentable eternity in hell. It
appealed to lower-class groups because of its commitment to charity and spiritual equality;
it also legitimated merchant activity more than did most belief systems at the time, and so
could attract traders
Though it is common to think of Islam and Muslims as being geographically centered
in the Arab world (where in fact less than a quarter of the world’s Muslims reside), borders
do not confine Muslims. Islam is becoming an increasingly borderless religion, encompassing many nationalities, ethnic and tribal groups, cultures, languages, and customs. Today, in
addition to the fact that the majority of the world’s Muslims live in Asia and Africa, Islam
is a major and fast-growing religion in Europe and America. (Esposito, 2015)
However, the September 11 attack, the London bombings, the war in Afghanistan, the
overthrow of Sadam Hussein and war in Iraq, Palestinian Israeli conflict and other events
created an agenda in world media and Muslims and Islam were held responsible. Due to
the influence of the mainstream media the terms “ fundamentalism” “terrorism” became
day to day expressions to refer to Muslims. Besides, according to Zebiri (2008), the term
“Islamophobia” is increasingly used to refer to religiously-motivated hostility directed
at Muslims. It was popularized in Britain by the publication in 1997 of the Runnymede
Trust’s report entitled Islamophobia: A Challenge For Us All, and it became more widely
accepted in Europe as a whole after the publication of the EUMC (European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia) Islamophobia reports of 2001 and 2005. In most cases,
it has become more prominent in public discourse since 9/11.

International students in Turkey
The number of countries that are vigorously engaged in international student recruitment has boosted significantly. Turkish universities are becoming progressively more popular destination for students from around the globe, signaling the significance of the mounting education sector for Turkey. Both private and public universities are offering education
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

227

Determinants of Religious Conversion Among International Students:
The Case Of Muslim Converts In Turkey
through the scholarships of their own institutions and via governmentally supported institutions like Presidency for Turks abroad and Related Communities commonly known as
YTB, TÜBİTAK and others.
Türkiye scholarships offer a wide range of scholarships to assist associate, undergraduate, master’s, and Ph.D students in financing their education. These scholarships are open to
international students who will study in a higher education institution in Turkey. Moreover,
TÜBİTAK provides financial support for international students via the following programs:
undergraduate scholarship program for international students, research fellowship program
for foreign citizens, graduate scholarship program for the least developed countries, graduate scholarship program for international students. According to the statistics obtained from
the Commission for Higher Education the total number of international students in Turkey
as of 2014/2015 reached 72,178 studying at 193 higher institutions. International Student
Research Project stated that Turkey aims to educate 100,000 international students in 2018
and 200,000 by 2023.
Besides, Erasmus Exchange Program Within the scope of European Union (EU) Education, Youth and Lifelong Learning Programs, Turkey has been a successful partner in
Erasmus program for higher education. Among 184 Turkish Higher Education Institutions,
164 of them have signed Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Data and methodology
The study employed open ended questionnaire in order to allow the respondents freely express their views and ideas related to their conversion to Islam. The questions were
predetermined and put in order. Respondents were asked their previous religion or belief,
their attitude towards Islam before they embrace it, how they become a Muslim and what
influences their conversion and how their life changes after they embrace Islam.
Questionnaires were distributed via e mail addresses of all respective respondents. Focus group discussions among converts were planned to be carried out. Nevertheless, due to
time constraint and inconvenience of the respondents (most of them stay outside Istanbul),
we couldn’t use it. Questionnaires were sent to 12 respondents via e-mail addresses and
seven of them filled and returned. Three out of the seven respondents were women. Geographically, four of them were from Africa, two from Asia and one from Europe.

Analysis and Discussion
The study employed open ended questionnaire to pinpoint the impact of religious conversion among the international students throughout Turkey. To achieve this, respondents
who are accessible and willing were distinguished and asked through their e-mail addresses
about their previous religion or belief, their attitude towards Islam before they embrace it,
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how they become a Muslim and what influences their conversion and how their life changes after they embrace Islam.
From the majority of questionnaire responses, personal motivation and decision, probing and striving to know the truth and trying to clarify their life related questions have been
observed as a chief motives and determinants to embrace Islam. Nonetheless, some Muslims’ behaviors negatively affected some converts to have misunderstanding about Islam
and the whole Muslims. This mind-set has been made out from the replies of RESPONDENTS 3,4 and 7.
RESPONDENT 2 elucidates the way he decides to embrace Islam as, “ I didn’t convert
to Islam because I came to Turkey rather I accepted Islam in Turkey. I had thought and
examined about Islam before I came here.” RESPONDENT 3 explains how she became
a Muslim:
“After the death of my father, I have started to ask myself where did my father go? Am I able to meet with him again? I was trying to look for the answers
for those questions to feel comfort and get tranquility. Then, I decided to examine and study Buddhism, Hinduism and Christianity. I haven´t taken into consideration Islam because I knew Islam as a religion of terrorists and was scary.
I haven’t satisfied with what I got from other religions concerning death and
the Hereafter then decided to examine Islam at the last resort. At this I came to
Turkey to study at University. Despite my family’s warning to keep away from
Muslims, I took this chance to investigate and examine Islam further. I met with
different people and clarified my doubts and finally embraced Islam. “
By the same token, RESPONDENT 4 gives details on how he accepted Islam:
“This experience(meeting some Muslim friends) gave me the strength
to make my own research on Internet with Cheikh Ahmad Deedat Hussein
videos and others videos I could find. I also discussed in many other points
with friends who helped me to understand the basic of Islam believe and I
could see that Islam in his texts and books is the religion (believe) without
discrimination and more freedom in the practice of worshiping Almighty
God our creator. Moreover some big (real) questions I got about the Bible
and Christianity when I was doing my research helped me to choose Islam
as a Believe and Religion. “
RESPONDENT 5 spelled out that it is the result of his critical examination that attracted him to Islam whereas RESPONDENT 6 stated the reason why she became a Muslim: “
I started to ask some questions. Sometimes people are afraid to ask because they are afraid
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to offense Muslims but I wasn’t afraid. I considered that as the way to learn and correct
misunderstanding so I just kept asking whenever I wondered. “ Likewise, being astonished
by the good conduct of her classmates, RESPONDENT 7 continued her narration as “
... through this means (good behavior of classmates) I have started to learn and examine
Islam ... Gradually Islam has started to arouse my interest and I began to ask my friends
many questions ... “
In addition to personal motivation and decision, probing and striving to know the truth
and meaning of life, there are also other factors that influence the conversion. So far, It has
been stated theoretically and empirically that friendship, kinship, propagation by individual
missionaries and pleasant conducts of believers may smooth the progress of the conversion
from one faith to the other.
As RESPONDENT 2 has assured, “ I met with good Muslims and when we were chatting and talking, something has attracted my attention in their preaching. Everyone was
listening to that and shared my view ... the biggest factor that attracted me is their ability
to respond to various question. “ Similarly, RESPONDENT 3 mentioned the same story
in this way, “ ... After I had come to Istanbul, I visited a Students Association through my
friends. Then I loved those sisters working there and my attitude towards Islam started to
change and thought to become a Muslim.
“ ... my new Muslim good friends ... “ RESPONDENT 4 continues his clarification about the effort of his friends to give him image about Islam “ ... used to tell me
that Islam is Religion of peace and Muslims supposed to not make difference between
all human whatever their origins and believe ... She (a Muslim girl whom he meets)
made me get more and more curiosity about Islam first by her simplicity and also by
her way to also listen me paying attention to my opinions that weren’t always as she
believes.”
RESPONDENT 6 explicates , “ I met some Muslims. Their differences attracted
me, such as fasting in the Ramadan. I started to ask some questions. Sometimes people are afraid to ask because they are afraid to offense Muslims but I wasn’t afraid. I
considered that as the way to learn and correct misunderstanding so I just kept asking
whenever I wondered. “ In the same way, RESPONDENT 7 illustrates that “ ... The
presence of Muslim classmates from Afghanistan and Morocco became a big opportunity to know and understand Islam well ... due to good behavior of Muslim friends,
I have decided to learn and delve into Islam.” This finding strengthens the study of
Köse (1997) which claims the attractiveness of Islam and the contribution of Muslim
missionaries in promoting Islam.
Moreover, some institutional effects and social and cultural influences have been
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observed from the result of the survey. Student associations and individuals working
there in Turkey somehow provide good image about Islam and Muslims in terms of
showing good behavior and providing economic and academic support to all students
regardless of their religion and belief. The survey outcomes of RESPONDENT 1 and
3 have confirmed the above fact. Social and cultural set ups of both the Muslim and
non- Muslim worlds shape individuals to have positive and negative perceptions towards Islam. It is verified by RESPONDENT 3 that her family warned her not to go to
a Muslim country because they think that Muslim countries are places where terrorists
reside. On the other hand, RESPONDENT 7 highly attracted by strong Muslim family
relationship. She confessed that family relationship in her country is so weak that they
even don’t meet physically and by phone for a long time. This situation is normal in
most Western countries.
Media plays a pivotal role in shaping the attitude of people favorably and unfavorably.
This fact is reflected from the answers of majority of the respondents, i.e. RESPONDENTS
2,3,4,6 and 7. These respondents had been adversely affected by the mainstream media to
have negative understanding towards Islam and Muslims.

Conclusion
The study focuses on identifying factors which affect religious conversions among
international students in Turkey. Employing open ended questionnaire, informants
were asked how and why they had decided to convert to Islam. The main finding of
the study lies on the personal motivation and individual choice of converts to embrace
Islam. Besides, friendship, kinship, propagation by individual missionaries and pleasant conducts of believers have been observed. Some institutional effects and social and
cultural influences have been found as a rationale to conversion from the result of the
survey. The last but not the least, mainstream media has been identified as a reason in
tainting Islam and its teachings.
Therefore, it can be inferred from the findings that religious conversion is not a
straightforward and irrefutable matter. Conversion is a multifaceted, uninterrupted process in which new identities and discourses are produced and reproduced. It is affected by various multilayered approaches. The question of why international students in
Turkey convert to Islam will not lead to a single and definite answer, but rather appeal
to a complex contextual picture of personal, social, economical, cultural, institutional,
religious and other motives.
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Özet
2015 Uluslararası Öğrenci Akademisi (UÖA) faaliyetleri, Yurtdışı Türk ve Akraba
Toplulukları (YTB) Başkanlığı tarafından 18 şehirde yürütülmüştür. Uluslararası Öğrenci
Akademileri, “Türkiye Bursları” öğrencileri ile Türkiye’de yükseköğrenim görmekte olan
tüm uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlamayı
hedefleyen akademilerdir. Bu çalışmada, Uluslararası Öğrenci Akademilerine fayda sağlayabilecek politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik faaliyetlerin ortaya konulması amaçlanmış, söz konusu amaç kapsamında 2015 yılında Eskişehir’de düzenlenen
Uluslararası Öğrenci Akademisi’ne iştirak eden paydaşların (öğrenci, öğretmen, organizasyon personeli) deneyimleri ortaya konmuştur. Deneyimlerin etkin ve sistemli bir şekilde
tespit edilebilmesi için akademik program süresince, farklı zamanlarda on iki öğrenci ile
derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat rehberleri kullanılarak
yapılan görüşmelerde öğrencilerden deneyimlerini; organizasyonun kalitesi, programların
içeriği, niteliği ve sosyal-kültürel kazanımlar açısından paylaşmaları istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise 9 öğrencinin katıldığı bir odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmeleri neticesinde edinilen ham bilgiler, nitel veri
analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler ekseninde, Uluslararası Öğrenci Akademisi uygulamalarına anlamlı katkılar sağlayabilecek çeşitli politika öneri ve uygulama biçimleri ortaya konulmuştur. Araştırma, hâlihazırda yürütülmekte olduğu için,
araştırmanın ilerleyen aşamalarında, benzer nitelikteki ilave çalışmalara devam edilecektir. Araştırma sonucunda belirli somut sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır. Uluslararası
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Öğrenci Akademileri her yıl yürütülmekte olan ve ülkeyi temsil etme potansiyeli oldukça
yüksek olan devamlı bir faaliyettir. Bu nedenle, gelecek yıllara aktarılması gereken bir
“kurumsal hafıza (akıl defteri)” olma niteliği taşımaktadır. Program yapısının daha doğru
ve etkin bir şekilde belirlenerek bütün paydaşların karşılıklı kazanımlarının anlamlı ölçüde
artırılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Akademisi, Paydaşların Kazanımlarının
Artırılması
Keywords: International Student Academy, Increasing Stakeholder Outcomes.

Giriş
Uluslararası Öğrenci Akademisi, ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin
kültürel, entelektüel, sosyal ve akademik olarak gelişmesini amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, ülkemizdeki çeşitli bölgelerde eğitim öğretim faaliyetleri düzenlenmektedir. UÖA, üniversite olmanın evrensel niteliği ile yerelin buluşması adına önemli gelişmelere vesile olmaktadır. Türk öğrenciler, akademisyenler, entelektüel ve yazarlar sayesinde,
uluslararası öğrenciler Türkiye hakkında birçok konuda fikir sahibi olmaktadırlar.
UÖA faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçlarının başında, ev sahibi ülkenin
merkezde yer aldığı ve öğrencilerden oluşan uluslararası ağ (şebeke) gelmektedir. Çeşitli
ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenciler hem kendi aralarında hem de Türkiye adına iletişim
köprüleri kurmaktadırlar. Kendi ülkelerine dönen katılımcılar, Türkiye ve Türkler hakkında
hem olumlu hem de nitelikli bilgilere sahip olmakta, ülkemizi yerinde ve yakından tanımaktadırlar. Bu durum hem katılımcı öğrenciler hem de ülkemiz adına önemli getiriler
sunmaktadır.
Son yılların temel olgularından olan “küreselleşme” olarak kavramlaştırılan olgu,
yeryüzündeki tüm toplulukları etkilemektedir. Eğitim de küreselleşmeden nasibini alan
alanların başında gelmektedir. Batı Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş bölge ve ülkeler
dünyanın çeşitli bölgelerindeki kalifiye zihinleri kendi topraklarına çekmek için birçok faaliyet yürütmekte, burslar sağlamakta, etkili iletişim faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Dehaların ve büyük zihinlerin öneminin farkında olan ülkeler, dünyayı eğitim ağıyla sararak
üst düzey kişileri kendi topraklarına çekmektedirler.
Uluslararası eğitim uygulamalarının tarihi oldukça eskidir. Örneğin Antik Yunan kendi
devrinin eğitim ve öğretim merkezi olmuştur. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğretmen
ve öğrenciler, Yunan site devletlerini çağının en gözde yapılanmaları haline getirmişlerdir.
Aynı durum Roma İmparatorluğu için de geçerli olmuştur (Tarnas, 2011; Şerif, 2014). Bu
uygulamaların Türk tarihindeki karşılığı ise bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Selçuklu Devleti, kendi döneminin âlim ve gezginlerini kendi topraklarında barındırmıştır. OnUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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ların hamisi olmuş her türlü ihtiyaçlarını karşılamıştır (Nizamü’l Mülk, 2009). Selçuklu
Devletinin halefi olan Osmanlı İmparatorluğu’nda da durum çok farklı olmamıştır. Örneğin
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra halkın şehirden ayrılmaması için ikna
etmeye çalışmış, dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları, entelektüel ve sanatçıları
ülkeye davet etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devri olan bu dönemde dünya
çapındaki, özellikle de İslâm coğrafyasındaki öğrenciler, dönemin eğitim ve öğretimde zirvesi olan İstanbul’a büyük bir teveccüh göstermişlerdir.
Yukarıda açıklanan eğitim faaliyetlerini Türkiye adına yürüten çağdaş kurum YTB’dir.
YTB öncülüğünde yürütülen programların her geçen yıl daha da ileri gidebilmesi ve gelişme
kaydedebilmesi için bu alana özgü yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla
bu çalışmada, özellikle öğrencilerin görüş ve önerileri dikkate alınmış ve sonraki yıllara
yönelik olarak eğitim programının geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi adına öneriler geliştirilmiştir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi ve Faaliyetleri
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere,
sanat, edebiyat ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle yakın ilişkiler kurabilmelerine
olanaklar hazırlanmasını hedeflemektedir (YTB, 2015: 2).
Uluslararası Öğrenci Akademisi, faaliyetlerini şu illerde yürütmektedir: Eskişehir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta,
İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Trabzon.
Tamamı ücretsiz olarak yürütülen eğitim programlarına ve diğer etkinliklere Türkiye
Bursları öğrencileri ve Türkiye’de yükseköğrenim görmekte olan tüm uluslararası öğrenciler katılabilmektedir.

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Akademisi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca desteklenen 2015 Eskişehir
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Birlik Vakfı Derneği tarafından yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 2014-2015 UÖA bütçesi Eskişehir için 147.950 Türk Lirası olarak belirlenmiş, bu
rakamın 132.682,356 TL’si harcanmıştır.
İlk adım olarak projenin kuruluş aşaması tamamlanmış, gerekli duyurular yapılmış,
eğitim verecek öğretim elemanları ve danışmanlarla anlaşma sağlanmıştır. Projenin tanıtım
faaliyetleri, geleneksel yöntemler ile basın ve yayın organları aracılığıyla yürütülmüştür.
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Tanıtım kapsamında üniversitelere, yurtlara, gençlik merkezlerine ve çeşitli sivil toplum
kuruluşlarına afişler asılmış, sosyal medyadan ve internet sitelerinden tanıtım yapılmıştır.
Tanıtımların ardından başvurular alınmaya başlamıştır. Birinci kademe için 151
lisans ve 62 TÖMER öğrenci kaydı yapılmıştır. İkinci kademe için ise 60 öğrenci kaydı
yapılmıştır. Başvuru işlemlerine ilişkin tüm işlemler internet üzerinden (e-posta bildirimi
ile) açıklanmıştır.
07 Şubat – 6 Haziran 2015 tarihlerini kapsayan 18 haftalık olan eğitimler başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim Programı, Birlik Vakfı Eskişehir Şubesi’nde yürütülmüştür.
Cumartesi günleri iki seminer (birinci kademe) yapılmıştır. Pazar günleri ise bir seminer
(ikinci kademe), iki okuma grubu ve liderlik atölyesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim faaliyetlerinin tamamında yoklama alınmıştır. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerine devamlılığını sağlamak için “Yöresel Yemekler” faaliyeti eğitimlerin hemen ardında düzenlenmiştir. Sosyal
öğrenmeyi sağlayacak fidan dikimi, tiyatro gösterimi (Çanakkale konulu), sergi ziyareti
(Sözde Ermeni Soykırımı temalı) ve huzur evi ziyareti gibi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra futbol turnuvası ve öğrencilerle akşam buluşmaları
gibi faaliyetler düzenlenmiştir.
Eğitim döneminin tamamlanmasının ardından raporlama faaliyeti yapılmıştır. Resimler, haberler, eğitmen, öğrenci ve çalışan raporları toparlanıp, derlenip kurumsal hafıza
olarak muhafaza edilmiş ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile paylaşılmıştır.
Hedeflenen kayıt sayısı 300 olarak belirlenmiş ve 273 kişi kaydedilmiştir. Devamlılık
ise %57 düzeyinde gerçekleşmiştir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerle görüşmeler, mülakatlar yapılmış ve eksiklikler tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bilimsel çalışmalar yapılması, sorunların sağlam yöntemlerle düzeltilebilmesi amacıyla, hem
yürümekte olan programın hem de gelecek yıllarda farklı bölgelerdeki uygulamaların daha
etkili ve verimli olması adına usul ve uygulamalar geliştirilmiş, öneriler sunulmuştur.
Araştırma ve Metodolojik Bağlam
Araştırmada nitel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, temelini
yirminci yüzyılın başlarından itibaren değişmekte olan bilimsel yaklaşımlardan almaktadır.
Bilim dünyasında hakim olan, doğa olaylarıyla sosyal olayları eş tutan, mekanik, kesinci ve
katı pozitivist metoda karşı (Slattery, 2012: 72); yorumlamacı-anlamacı paradigma ortaya
çıkmıştır.
Yorumlamacı-anlamacı yaklaşıma göre, yöntemsel açıdan sorun; çalkantılı, kaotik ya
da değişim ve geçiş dönemlerini çalışırken ortaya çıkmakta ve çalışmacıyı disiplinlerarası,
yorumsamacı ve anlamacı bir yöntem anlayışına doğru yönlendirmektedir. Bu tür çalışmaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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lar, kişi ve kurumların farklı sorunlar deneyimledikleri için gerek mikro gerekse makro
düzeyde öznel ve kültürel olanı ön plana çıkarmaktadır. Weber’in yorumlamacı anlayışı,
kişilerin iç dünyalarının yorumsanmasından ibaret değildir. Tam tersine bu anlayışta, kişilerin, davranışlarının bilincinde olma ve niyetlerinin neler olduğunun ötesinde kimi eğilim,
genelleme, yorumlama ve analizleri hedeflemektedir (Özdemir, 2006: 20).
Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45).
Bu çalışmada, yukarıda da ifade edildiği üzere, Uluslararası Öğrenci Akademilerine fayda sağlayabilecek politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik pratiklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamı ise, 2015 yılında Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi’ne katılan öğrencilerin deneyimleri
bağlamında Uluslararası Öğrenci Akademisi uygulamasıdır. Eğitim faaliyetleri süresince,
12 öğrenci ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatların daha samimi bir biçimde
yürütülebilmesi ve bu sayede daha doğru sonuçlara ulaşabilmek amacıyla bazı mülakatlar önceden belirlenmiş bir zamanda, bazıları ise zamansız olarak gerçekleştirilmiştir. Yarı
yapılandırılmış mülakat rehberleri kullanılarak yapılan görüşmelerde öğrencilerden deneyimlerini; organizasyonun kalitesi, programların içeriği, niteliği ve sosyal-kültürel kazanımlar açısından paylaşmaları istenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise 9 öğrencinin
katıldığı bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bireysel görüşmeler ve odak grup görüşmeleri neticesinde edinilen ham bilgiler, nitel veri analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, Uluslararası Öğrenci Akademisi uygulamalarına anlamlı katkılar sağlayabilecek çeşitli politika öneri ve uygulama pratikleri ortaya konulmuştur.
Yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin önerilerinin belirli noktalarda toplanmakta
olduğu görülmüştür. Katılımcıların ifade etmiş oldukları en öncelikli konu, derslere devam
problemi olmuştur. Devamsızlıkların nedeni irdelendiğinde ise, motivasyon eksikliğinin
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Öğrenciler, akademide yer almak istemelerine rağmen
çeşitli sebeplerden ötürü motivasyonları düşmekte ve derse devam konusunda problem
yaşamaktadırlar. Katılımcıların, programa katılması veya katılmaması durumunda ne
gibi bir durumla karşılaşacakları konusunda pek fazla fikirleri bulunmamaktadır. Bu da
katılımın düşük olmasına neden olmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan bir diğeri ise, öğrencilerin Türkçe yazma
ve konuşma hususunda yetersiz olmaları ve bu nedenle akademiye katılımlarının düşük
olmasıdır. Öğrencilerle iletişimde kullanılacak dilin, kitlenin yetisi ve becerisinin dikkate
alınarak kullanılmasına özen gösterilmelidir.
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Ders programı süresinin uzunluğu hususu da öğrencilerin ifade etmiş oldukları sorun
alanlarından birisi olmuştur. 12/16 haftalık ders programı, öğrenciler açısından oldukça
uzun bir periyot olarak değerlendirilmiştir. Programın sonlarına doğru motivasyonlarının
düştüğünü ifade eden öğrencilerin bu durumu, öğretmenler tarafından da teyit edilen bir
durum olarak ortaya çıkmıştır. Programın, sınav haftaları ile örtüşmeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini belirten öğrenciler, sınav haftalarının hemen öncesinde ve sınav haftası
süresince doğal olarak ders devamlılığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin, Türkiye’de kendilerine eğitim hizmeti sunan kurumların amaçları ve
yürüttükleri faaliyetleri konusunda yeterince bilinçli olmadıkları gözlemlenmiştir. Öğrencilere yöneltilen sorular ile Türkiye’ye hangi amaç için geldikleri, ne umdukları ve ne
buldukları hususu anlaşılmaya çalışılmış, bu konuda beklenti düzeyleri ile gerçekleşen durum arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan birçoğu Türkiye’ye gelme
sebebi olarak kendi ülkelerinden daha yaşanabilir olduğu ya da bursların yüksek olduğu
gerekçesini öne sürmüşlerdir. Birçok öğrenci, UÖA’nın kurumsal olarak neler yapmayı
amaçladığını ve yürüttüğü faaliyetin esası konusunda yeterli bir bilgi düzeyine ulaşamamıştır.
Program kapsamındaki öğrencilerin sosyal faaliyetlere oldukça ilgili oldukları tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, salon ve eğitim seminerlerinin yanında öğrencilerin daha çok
katılım gösterdiği sosyal faaliyetlere ağırlık vermenin daha yararlı olacağını düşündürmektedir. Eskişehir’de program süresince her hafta bir ülke yemeği yapılmıştır. Yemekler
öğrenciler tarafından hazırlanmış ve oldukça beğenilmiştir. Faaliyetin amacına ulaştığı
düşünüldüğü için, müteakip eğitim faaliyetlerinde de bu ve benzeri uygulamaların faydalı
olacağı öngörülmektedir.

Sonuç
Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek müteakip eğitim dönemlerinde
geliştirilmesi gereken politikalar belirlenmiştir. Bu politikalar eğitim ve genel olmak üzere
iki sınıfta toplanmıştır.
Eğitim ile ilgili politika önerisi 4 aşamalı eğitim modeline dayanmaktadır:
•

Kademe: TÖMER bünyesinde dil eğitimi alan ve/veya önceki senelerde gelmemiş
(sertifikası olmayan) olanlar

•

Kademe: Bir önceki yıl 1. kademe programlara katılmış ve sertifika almaya hak
kazanmış öğrenciler
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•

Kademe: Bir önceki yıl 2. kademe programa katılmış ve sertifika almaya hak
kazanmış öğrenciler

•

Kademe: 1. ve 2. kademe programlarına katılmış sertifika alarak başarılı olmuş ve
iletişim becerileri olan öğrenciler

Öğrencilerin bu eğitim modeli kapsamında değerlendirilmesi ve sınıflandırılması hem
kendileri açısından hem de kurum açısından faydalı olacaktır. Derslerin belirlenmesi, konuların tartışılması ve değerlendirilmesi organizasyon personelinin faaliyetlerini kolaylaştırırken, öğrencilerin de dersten aldıkları faydanın artmasını sağlayacaktır.
Genel politika önerileri ise aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
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•

Öğrencilerin ilgisini çekecek konulara ağırlık vermek: Öğrencilerin ilgi ve becerileri dikkate alınarak seviyelerine uygun programlar belirlenmelidir. Kitlenin ilgi ve
bilgi seviyesi dikkate alınarak programlar tasarlanmalıdır.

•

Özel günlerde (Hem geldikleri ülkelerdeki özel günler hem de bizim özel günlerimiz)
nitelikli kutlamalar ve programlar hazırlanmak: Ülkemizin özel günlerini tanıtmak ve
katılımcı ülkelerin özel günlerini tanımak, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı
sağlayacaktır.
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•

Sosyal medya sayfasının güncel tutmak ve tek yönlü bir bilgi vermeden ziyade çift
yönlü, etkileşimli bir iletişim ortamı yakalamak: Sosyal medya kullanımı öğrenciler
arasında oldukça yaygın olduğu için sosyal medyanın interaktif kullanım avantajı
dikkate alınmalıdır.

•

Daha fazla sosyal ve kültürel (Kan bağışından müze ziyaretine kadar geniş bir yelpazede) içerikli faaliyetler düzenlemek: Sıkıcı ve yorucu salon programlarının yerine
öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak, okul stresinden uzaklaştıracak programlar
tertip edilmelidir.

•

Öğrenciler içindeki grupları gözlemleyerek, daha küçük ve samimi gruplarla
iletişim kurmak: Program yürütücülerinin mümkün olduğu kadar öğrencilerle samimi ve sıcak ilişki geliştirmesi önemlidir. İlgilerine göre her yönetici kendine dar
kapsamlı gruplar belirlemeli, program harici zamanlarda da öğrencilerle etkileşimini sürdürmelidir.

•

Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi: Başarılı öğrenciler çeşitli yollarla ödüllendirilmeli, çalışmalarının dikkate alındığı hissettirilmelidir.

•

Devam zorunluluğu: Olmazsa olmaz noktaların başında devam zorunluluğu gelmektedir. Öğrencilerin programa katılımı, belirli sınırlar çerçevesinde zorunlu hale
getirilmelidir.

•

Program hakkında yeterli bilgi verilmesi: Öğrencilerin program hakkında yeterli
bilgisi bulunmamaktadır. Programın yasal ve prosedür kısmının yanında, yaşamsal
yönü de vurgulanmalıdır. Programın asıl amacı samimi bir şekilde katılımcılara
iletilmeli, arada sağlam iletişim köprüleri kurulmalıdır.

•

Kayıt ve derslerin başlama tarihi: Kayıtların sona ermesi ve derse başlama tarihi
arasındaki süre oldukça uzundur. Öğrencilerin motivasyonu ve isteği, aradaki
zaman farkına bağlı olarak azalmakta olduğu için bu konunun hassas bir şekilde ele
alınması gerekmektedir.

•

Eğitici personelin niteliği: Programlarda eğitmen olarak katılan eğitici personel,
öğrencilerin seviyesine inebilmeli, ilgi ve alakalarına göre müfredat belirlemelidir.
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Derse katılan hocanın samimi olması beklenmeli, karşılıksız ilişki kurabilecek
kişiler tercih edilmelidir.
•

Türkiye hakkında bilgi verilmesi: Katılımcılara genel anlamda Türkiye konusunda
ve Türkiye’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetler hakkında bilgiler aktarılmalıdır.
Programa katılan öğrencilerin genellikle eski Osmanlı coğrafyasından gelmeleri,
avantajın yanında dezavantaja da neden olmaktadır. Ülkelerindeki siyasî
nedenlerden dolayı ülkemiz ve tarihimiz hakkında ciddi mânâda dezenformasyona
maruz kalmışlardır. Mümkün olduğu ölçüde bu yanlış bilgilerin yerine tarihî,
sosyal, kültürel, iktisadî gerçeklere uygun bilgiler verilmelidir.
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Türkiye’nin
Uluslararası Öğrenci Politikası Nedir?
Ne Olmalıdır ?
Mehmet Ali Bolat1
1960’lardan itibaren Ortadoğu’dan Türkiye’ye gerçekleşen öğrenci akışı ve Osmanlı
dönemi aşiret mektepleri ile askeri okullara ve polis okullarına gelen ecnebi talebelere de
değinmekle birlikte sunumun asıl konusunu, 1982 sonrası dönem oluşturacaktır.
1982’de hükumet burslusu, 1991’de ise Devlet burslusu tanımını ortaya çıkaran
Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) ile 20 yılda 50 bine yakın burslu öğrenci Türkiye’ye getirilmiştir. Aynı dönemde 50 bini aşkın kendi hesabına gelen burssuz öğrenci mevcuttur.
2010’da kurulan Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),
BÖP ve hükumet burslusunu birleştirerek ‘’Türkiye Bursları’’ adıyla bu alanda çalışmaya
başlamıştır.
Kendi hesabına gelen öğrencilerle ilgilenen bir devlet kurumu yoktur. Kanunen
YÖK ve üniversiteler yetkili kılınsa da öğrencilerin problemlerini çözecek bir mercii bulunmamaktadır. Öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı ve dış misyonlar, YÖK, üniversiteler, YTB,
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, KYK, valilikler, il emniyet müdürlükleri, il milli
eğitim müdürlükleri, Yunus Emre Enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları ile muhatap olmaktadırlar.
“Yabancı Öğrenci” tanımı, devlet aygıtında gereken önemi görememe ve millet
hafızasında ise kötü yer etme sonucunu doğurmuştur. 2011’de “Uluslararası Öğrenci ”
1

UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı. 0 532 3028335. malibolat@gmail.com.
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tanımına geçme ve UDEF başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının “Misafir Öğrenci”
vurgusu yapmasıyla problem bir nebze aşılmıştır.
Barınma, burs, okul-sağlık sigortası ve ikamet harçları gibi maddi sorunlar ile
adaptasyon, rehberlik ve danışmanlık eksikliği, ahlaki problemler gibi manevi sorunlar ile
boğuşan uluslararası öğrencilere cevap verebilecek yeteri düzeyde kamu ve sivil oluşum
yoktur. Sivil toplum kuruluşları öğrenci kitlesinin %25-30 bandına hitap edebilmektedirler.
Burslu 15 bin öğrenciye karşın 2014-15 eğitim öğretim yılında 65 bini aşkın kendi hesabına
okuyan öğrenci Türkiye üniversitelerinde bulunmaktadır. Öğrenciyi sadece ekonomik girdi
olarak gören üniversite sayısı her geçen gün artmaktadır.
Özetle Türkiye’nin genelgeçer bir uluslararası öğrenci politikası yoktur. Her kurum ve kuruluşun kendi politikası vardır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Türkiye, Politika.
Keywords: İnternational Students, Turkey, Policy.
Ülkemizin uluslararası öğrenciler açısından her geçen yıl daha tercih edilir bir yer olduğu malumdur. Uluslararası öğrenciler, pragmatist bir bakış açısıyla birçok ülke için ekonomik, sosyal ve dış ilişkilerde önemli kaynaklar ihtiva etmektedir. Türkiye’nin uluslararası
öğrenci alanına yaklaşımında, geçmişe nazaran ilerlemeler olmakla birlikte hala eksiklikler
mevcuttur. Stratejisini belirlemiş ve sistemini oturtmuş bir Türkiye için, kamu ve sivil toplumun birlikte çalışması gerekmektedir.

1. Uluslararası Öğrenci Kimdir?
Uluslararası Öğrenci, en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir.
Dil eğitimi, lise, lisans, yüksek lisans veya doktora, herhangi bir eğitim maksadıyla başka
bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgâh alma gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.
Çok eski zamanlardan beri, daha nitelikli bir eğitim için öğrenciler kendi ülkelerinin
sınırlarını aşarak farklı ülkelere göç etmektedirler. Son yıllarda belirgin bir şekilde artış
gösteren uluslararası öğrenci hareketliliği, dünya yükseköğretiminde daha da önemli hale
gelmektedir. Üniversiteler farklı amaçlarla daha çok uluslararası öğrenci çekmek için ciddi
rekabet içindedirler. Bunun nedenlerine bakıldığında, uluslararası öğrencilerin ülkelere ve
ülkelerin eğitim kurumlarına ekonomik, sosyal ve politik katkı yaptıkları görülmektedir.
Kimi ülkelerin, dünyanın farklı yerlerinden kabul ettikleri yetenekli öğrencileri, nitelikli insan kaynağı/bilim insanı olarak ülkelerine kazandırdıkları ve bu sayede ekonomilerini ve bilimsel araştırma kapasitelerini sürekli dinamik tuttukları gözlemlenmektedir.
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Bunun ötesinde, uluslararası öğrenciler, bir çok ülke tarafından önemli bir dış politika ve
kamu diplomasisi aracı olarak kabul edilmektedir.
Son yıllarda ülkemiz yükseköğretiminde yaşanan nicel ve nitel gelişmeler sayesinde
uluslararası öğrencilerin kabulünde Türkiye, rekabet edecek duruma gelmiştir.
Dünya genelinde 4 milyondan fazla insan, bir başka ülkede eğitim alan uluslararası öğrenci durumundadır (DEİK, 2013, s.17).2 Genel itibariyle bakıldığında, her ülkenin kendi
sistemini kurduğu, bir marka oluşturduğu ve kendi şartlarına göre her aşamayı tanımlayıp
sistemini işletmekte olduğu görülür. Uluslararası öğrencilerin en fazla tercih ettikleri ülkeler incelendiğinde bu ülkelerin, başvuru ve eğitim sürecinden mezuniyet sonrası istihdam
sürecine kadar birçok noktada kolaylık ve esneklik sağlayan politikalar izlediği görülmektedir.

Aşağıdaki grafikte en çok öğrenci alan ülkeler ve ülkemizin konumu görülmektedir.

2. Neden Uluslararası Öğrenciler?
Ülkelerin uluslararası öğrencilere ilgisi ekonomik, kültürel ve siyasi önceliklerine göre
değişiklik göstermektedir. Öne çıkan iki önemli faktör, öğrencilerin ekonomik girdi sağlaması ve kamu diplomasisine olan katkılarıdır.
Uluslararası öğrenciler, ödedikleri öğrenim ücretleri yanında konaklama, seyahat ve
gündelik ihtiyaçları için aile fertleriyle yaptıkları harcamalarla, bulundukları ülkenin eko2 Aynı raporda, UNESCO’nun 2020 yılı dünya geneli uluslararası öğrenci sayısını 7 milyon olarak tahmin
ettiği belirtilmiştir.
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nomisine doğrudan katkı sağlamaktadırlar. ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi uluslararası öğrencilerin yoğun olduğu ülkelerde, uluslararası eğitim sektörü
ihracat kapsamında en fazla ekonomik geliri sağlayan insan kaynağı olarak değerlendirilmektedir.
Uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülke içinde yaptıkları harcamalar, Kanada’da
ülkenin en önemli ihracat sektörleri olan kereste ve kömür sektörlerinden elde edilen gelirleri(sırasıyla 5,1 milyar dolar ve 6,1 milyar dolar) geride bırakmıştır (Özoğlu, 2012, s.2122).
Çoğu ülkede uluslararası öğrenciler, ülke vatandaşlarının ödediğinden daha fazla öğrenim harcı ödemektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları, uluslararası
öğrencilerden gelir elde etmektedir. Ayrıca lisansüstü öğrencilerin, araştırma asistanlığı,
okutmanlık ve laboratuvar teknisyenliği gibi üniversitelerin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamada önemli rolü bulunmaktadır.
Uzun vadede ise meselenin ekonomik boyutundan daha önemlisi, kamu diplomasisini
ilgilendiren tarafıdır. Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında karşılıklı
anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından ve küresel iletişime katkı sağladığından,
önemli bir dış politika aracı olarak değerlendirilmektedir.
Ülkelerin standart diplomasisi dışında kalan kamu diplomasisi, dış kamuyu veya diğer ülkelerdeki vatandaşları bilgilendirmeye ve etkilemeye dönük etkinliklerdir. ABD dış
politikada, uluslararası eğitimi, ülkenin en önemli kamu diplomasisi aracı olarak kabul
etmektedir (Özoğlu, 2012, s.23).
Uluslararası eğitimi bir dış politika argümanı olarak gören ülkeler, kendi ülkelerinde
okumuş insanların etkili pozisyonlara gelmesi için lobi faaliyeti yapmaktadırlar. Özellikle
eski sömürgelerini yöneten insanların, kendi eğitim sisteminden geçmiş kişiler olması için
gerektiğinde askeri müdahaleye varacak şekilde etkin olmakta ve ülkelerin iç işlerine karışmaktadırlar. Örneğin; İngiliz eski sömürgelerinden oluşan ve günümüzde bağımsızlığını
kazanan ülkelerin bir araya gelerek kurduğu ‘Commonwealth of Nations-İngiliz’ (Milletler
Topluluğu) İngiliz eğitiminden geçmiş insanlar yönetmektedir. Bu topluluğa üye devletlerin en kilit yöneticileri İngiliz eğitiminden geçmiş, dünyayı İngiliz gibi gören insanlardır.
Bu durum, Fransızca konuşan ülkeleri ifade eden ve hepsi eski Fransız sömürgesi olan
Frankofon ülkeler içinde geçerlidir. Eski Fransız sömürgelerinin yeni valileri, o ülke vatandaşı olmakla birlikte, aslında kafa yapısı olarak hala Fransızlardır. SSCB sonrası bağımsızlığı kazanan ülkelerde veya soğuk savaş dönemi Sovyetlerin hakim olduğu yerlerde de
Sovyet eğitiminden geçmiş insanları en tepede görmekteyiz. Komünizm dünya sistemi olarak çökse de eski komünistler yönetimleri işgal etmeye devam etmektedir. ABD dünyanın
her tarafında kendi yetiştirdiği insanları önemli konumlara getirmekte ve onlar üzerinden
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ülkelere müdahale etmektedir.
Söz konusu ülkeler, uluslararası öğrencileri dış politika yaparken yumuşak güç olarak
da kullanmaktadırlar. Bu insanlar üzerinden zihniyet aktarımı sağlamaktadırlar. Misyonerlik çalışmalarında uluslararası öğrenciler köprü vazifesi yapmaktadır.
Bugün dünya sistemi denen organizasyonun her kademesinde zamanında uluslararası
öğrenci olan insanları görmekteyiz. Sistem içinde iddia sahibi her ülke, kendi amaçları
doğrultusunda insan yetiştirmekte ve onlar üzerinden hâkimiyet alanını genişletmektedir.
Yukarıda bahsedilen işlerin yapılabilmesi için iki yolla insan yetiştirilmektedir: Ya bir
ülkede okul açmak ve eğitimi oraya taşımak ya da o ülkeden kendi ülkene öğrenci getirerek
eğitim yapmak. Ülkelerde okullar açma hususu konumuz dışıdır.

3. Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Algısı
Bahsettiğimiz üzere dünya genelinde 4 milyondan fazla uluslararası öğrenci bulunmaktayken, 2015 itibariyle Türkiye’de 80 bin öğrenci eğitim almaktadır. Meşhur tabirle
ülkemizin bu pazardaki payı yaklaşık % 2’dir. Son yıllarda Türkiye’de uluslararası öğrenci
sayısında ciddi artış yaşanmaktadır. Bu artışın nedenlerine baktığımız zaman, Türkiye’nin
uluslararası alanda itibarının artması ve öğrenci mevzuatında değişikliklerin yapılması, öğrenci kabulünde üniversitelere tanınan esneklik, YÖS sınavı zorunluluğunun kaldırılması
gibi sebepler görülmektedir.

3.1. Uluslararası Öğrenci mi? O da Ne? Yabancı Öğrenciler
Değil mi?!!
Ancak ülkemizde, net bir uluslararası öğrenci algısı, hala oluşmamıştır. Genel anlamda
bir bilgisizlik mevcuttur. Son yıllarda bilinçlenme artmış olmakla birlikte henüz gerçek bir
algı yerleşmemiştir. Ülkemizde 80 bin öğrencinin varlığı hala bilinmemektedir. Farkında
olamayış gerçek bir algının kabul görmesini de engellemektedir.
Bunun yanında halen bir kavram birliğinin oluşturulamamış olması “yabancı öğrenci” tanımının kullanılıyor olması, hakiki anlamda uluslararası öğrenci algısının oluşmasını
engellemektedir. Her ne kadar 2011 yılında çıkan bir kanunla öğrencilerin resmi olarak da
“yabancı öğrenci” değil, “uluslararası öğrenci” olduğu kabul edilmiş ise de gerek medya
organlarında gerekse birçok sivil toplum kuruluşlarında halen bu birlik sağlanamamıştır.

3.2. Tarihi Müktesebat ve Mevcut Durum Tespiti
Osmanlı dönemi enderun ve aşiret mektepleri ile uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki serüvenine başlamak, en doğrusu olsa gerektir. Bu kurumlarda çok sayıda insan eğitim
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almış ve bölgelerini yönetmişlerdir. Arşiv belgelerinde yer aldığı şekliyle aşiret mektepleri
başta olmak üzere diğer medreselerde, Darülfünun’da, askeri okullarda ve polis okullarında “ecnebi talebeler” bulunmaktaydı3. Ecnebi, yabancı anlamına gelmektedir ve ülkemizde var olan yabancı öğrenci tabiri tarihi bir miras olarak gelmiştir. Gerek aşiret mektepleri
ve gerekse diğer okullardan mezun olan insanlar, uzun yıllar Ortadoğu’da ülkelerin yönetiminde etkili olmuşlardır.
Osmanlının sonu ile ülkemize öğrenci gelişi de nihayete ermiştir. Tekrar öğrenci
gelişleri için 1960’ları beklemek gerekmiştir. Arap ülkelerinde yaşanan Baas darbeleri, çok
sayıda insanı Türkiye’ye göçe mecbur etmiştir. Ülkemize bu dönem Ortadoğu’dan öğrenci
gelişleri başlamıştır. Yapılan hükumetler arası öğrenci değişim anlaşmaları sayesinde ülkemize, ilk “Hüuümet Burslusu” öğrenciler, 1983’te gelmişlerdir.
Türkiye’nin uluslararası öğrencilerle ilişkisine ivme kazandıran olay, Sovyetler Birliğinin dağılmasıdır. Türkiye, bağımsızlığını kazanan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek
için farklı dış politika stratejileri geliştirmiştir. Eğitim, bu dönemde geliştirilen dış politika
stratejilerinin en önemlilerinden birisi olmuştur (Kavak, 2001, s.92-103).
Eğitim alanında imzalanan ikili anlaşmalar sayesinde, bağımsızlığa kavuşan Orta Asya
Cumhuriyetleri ile öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımlarının teşvik edilmesi ve bu sayede Türkiye’nin bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu ikili anlaşmalar neticesinde, eğitim alanında ortaya çıkan en önemli proje Büyük
Öğrenci Projesi (BÖP)’dir. Projenin uygulanmaya başlandığı 1992-93 akademik yılından
itibaren ülke ya da topluluklara her yıl bin ila binbeşyüz arasında burslu kontenjan tahsis
edilmiştir. Öğrenciler ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yürütülen Türk
Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) ile seçilmişlerdir.
1991’de “Devlet Burslusu” tabirinin doğmasına ve çok sayıda öğrencinin ülkemize
gelmesini sağlayan BÖP’ün mimarı Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dır (Dok, 2010, s.48).
1991-96 arası öğrenci gelişi sürekli yükselirken 28 Şubatla birlikte düşüşe geçmiş, 2002’de
ise dibe vurmuştur. Bu tarihte başlayan Erdoğan döneminde sürekli bir artış yaşanmıştır.
Ak Parti hükumetleri uluslararası öğrenci pazarından daha fazla pay alabilmek için tüm süreçleri basitleştirmiş, kolaylaştırmış ve öğrenci gelişini artırmaya yönelik politikalar üretmiştir. Bu ülkemiz adına bir kazanımdır ancak nitelikten ziyade nicelik öncelenmiştir. Yeni
Türkiye vizyonunda niteliğe yönelik çalışmalar yapılması mecburidir.
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ecnebi talebelerle ilgili evrak anlamında çok zengindir. Bizim bulabildiklerimizden bazılarının Fon Kodu, Dosya Numarası, Gömlek Numarası şu şekildedir: A.}MTZ. (04) 110/51,
BEO, 1661/124521, 1910/143208, 4214/316015, DH.EUM.MH 22/8, DH.EUM.VRK. 8/60, DH.HMŞ. 24/1,
DH.KMS. 52-2/50, DH.MKT. 2905/38, DH.MUİ. 50-2/15, DH.SN..THR. 26/37, MF.MKT. 1039/37, MF.MKT. 1142/17, 1142/52, 1143/63, 1145/36, 1162/63, 1167/28, 1168/84, 1174/94, 1175/51, 714/39, 833/54, MV.
148/11, 148/37, 151/63, Y..MTV. 279/48, Y..PRK.ASK. 194/86, Y..PRK.AZN. 24/13, A.}DVN.MKL. 33/17,
DH.MKT. 1122/62.
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3.1. YTB ve Sonrası
Uluslararası öğrencilerle ilgili son yılların en etkin kurumu Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’dır(YTB). Başbakanlığa bağlı olarak kurulan
YTB, öğrenci gelişine ivme kazandırmıştır. Burslu öğrencileri tek elden takip eden YTB,
daha önce MEB, KYK, YÖK, Emniyetler, Valilikler gibi kurumlara dağılmış BÖP, TCS
gibi farklı isim ve süreçlere bölünmüş burslu öğrencilerin işlemlerini birleştirerek Türkiye
Bursları adıyla yürütmeye başlamıştır.
YTB özellikle Orta Asya, Balkanlar ve komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın her
tarafından öğrencilere burs sağlayarak Türkiye yükseköğretim kurumlarına yönlendirmektedir. YTB’nin sağladığı burslar öğrencilerin belli yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve destek burslarıdır. YTB’nin önemli katkılarıyla son yıllarda Türkiye, bir uluslararası öğrenci akınına maruz kalmıştır.
Ancak bu öğrenci akımına Türkiye’nin hazır olmadığı görülmektedir. Binlerce
öğrencinin seçimi, ülkemize getirilmesi, üniversite ve yurtlara yerleştirilmesi, bu alanda
çalışan sayısı kısıtlı olan YTB açısından oldukça zor ve problemli olmaktadır. Türkiye
Bursları, YTB’nin yaptığı işlerden bir tanesidir. Oysa bunca büyük bir iş yükünün yeterince
ödeneği ve ekibi olan bir kurum tarafından yönetilmesi gerekmektedir. YTB’nin imkânları
ve ekibi bu işi yapmakta yetersiz kalmaktadır.
Bunların yanında, burs verilerek Türkiye’ye davet edilen öğrencilerin ülkelerinin siyasi
durumu da Türkiye Bursları’nın düzenini bozmaktadır. Özellikle Afrika›nın bazı ülkeleri ve
Özbekistan gibi ülkelerde kimi zaman bürokratik sürecin uzunluğu ve kimi zaman güvenlik
sorunları sebebiyle işlemlerin uzaması öğrenciler açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.
Diğer önemli problemlerden biri de YTB’nin uluslararası öğrenciler konusunda tek
yetkili kurum olmaması, bu konuda diğer kurumların da işin içine karışmasıdır. Zaten YTB
sadece Türkiye Bursları kapsamında gelen öğrencilerle muhataptır. Kendi hesabına gelen
öğrencilerin bir muhatabı yoktur.
Kuşkusuz uluslararası öğrencilerin her zaman en büyük sorunlarından biri ikamet sorunudur. Son yıllarda yeni kurulmuş bir kurum olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacından hareketle oluşturulmuştur. Lakin bazen bu kurumun kendisi öğrenciler için gerçek bir sorun kaynağına dönüşmüştür,
dönüşmektedir.
Yıllardır Emniyet Müdürlükleri’nde Yabancılar Şubesi’nden uluslararası öğrencilerin
ayrılması dile getirilmiştir. Bugün ise Göç İdaresi Müdürlüğü tüm mülteci ve yabancılarla
birlikte uluslararası öğrencilere de bakmaktadır. Öğrencilerin resmiyet sıkıntısına yeterince
çözüm olamamaktadır.
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Uluslararası öğrenciler alanında diğer ülkelerle rekabet edecek bir Türkiye, en azından
onların tecrübelerinden istifade etmeli ve kendi önceliklerine göre sırf uluslararası öğrencilerle ilgilenecek bir kuruma sahip olmalıdır.
Diğer ülkelerde Dışişleri bakanlıkları bu işte aktif ve öncü iken Türkiye’de pasiftir.
Dışişleri Bakanlığı tüm öğrencilerin ve mezunların koordinesini yapmadan YTB’nin çabaları ve YÖK’ün bu haliyle varlığı, uluslararası öğrenciler hususunda Türkiye’yi istenilen
sonuca ulaştırmayacaktır.

4. Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası Nedir?
Sovyetlerin dağılmasıyla başlayan Büyük Öğrenci Projesi kapsamında öğrenci seçiminde başarılı olunamamıştır. Bunun sonucu, gelen öğrencilerin çoğu başarısız olmuştur.
Proje sadece bir kişinin sorumluluğuna bırakılmış ve bir kurum kurulmadığı için de yürütülememiştir. Tüm bunlar, söz konusu projenin bir stratejiye binaen değil, oluşan boşluğu doldurma refleksiyle gerçekleştiğini göstermektedir. YTB’nin kurulmasıyla bu açık bir
nebze kapanmıştır. Ancak kendi hesabına gelenlerin sahipsizliği ve Türkiye burslarında
yaşanan aksaklıklar hala sistemin tam anlamıyla oturmadığının kanıtıdır.
15 bin öğrenciyle muhatap olan YTB’nin halen İzmir ve Edirne dışında temsilciliklerinin olmaması ve sadece 25 uzmanla işleri yürütme gayreti yeterli olmamaktadır. Bunun
dışında yakın zamanda 100 bini geçecek kendi hesabına okuyan uluslararası öğrenciyle
ilgilenecek bir kurumun olmayışı en temel sorun olarak ortada durmaktadır. YTB yetki
ve sorumluluğu gereği Türkiye burslusu olmayanlarla ilgilenmemektedir. Oysa bursluların
neredeyse 7 katı olan bu kitle, aynı sorunlarla hiçbir yardım almadan yüzleşmektedir. Bu
durumu çözmek için Batı ülkelerinden ya da kendi geçmişimizden örnek gösterebiliriz.
Örneğin; Fransa’nın uyguladığı ‘Campus France’ gibi merkezi bir sistem kurulabilir. YTB
kurulmadan önce burslu öğrenciler MEB İl Müdürlükleriyle muhatap oluyorlardı. Buna
benzer bir sistem de kurulabilir. Şu an burslu öğrenciler illerinde YTB olmadığı, MEB İl
Müdürlükleri artık bu işe bakmadığı, Göç İdaresi Müdürlükleri ağır iş yükleri içinde sadece
resmiyete cevap vermeye çalıştıkları için muhatap bulamamaktadır. Uluslararası öğrenciler
maddi ve manevi sorunlarını götürecek ve onlara cevap verecek kurum, kuruluş ve merkezlerinden yoksundurlar.
Tüm bunların ışığında, Türkiye’nin ciddi ve tutarlı bir uluslararası öğrenci politikasının olmadığı ortaya çıkmaktadır. Oysa Türkiye’nin uluslararası öğrenci meselesini topyekün bir seferberlik ile ele almasına ihtiyacı vardır.

5. Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası Yeni Şekilleniyor
Türkiye Cumhuriyeti, genelgeçer bir uluslararası öğrenci politikası geliştirmeye
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çalışmaktadır. Hükümetlerin bu alanda politikaları olmuştur. Bunun bir devlet politikasına
doğru gidişinde önemli bir dönemi yaşamaktayız. Alanda çalışan kamu olsun sivil olsun,
tüm kurumların kendine göre bir politikaları vardır. YTB, mümkün olduğunca fazla sayıda
başarılı öğrenciye burs vermeyi ve Türkiye’ye kendi hesabına öğrenci gelişinin artmasını
hedeflemektedir. Diyanet Vakfı ile MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ortaklaşa bir proje
olarak yaptıkları dört uluslararası imam hatip lisesi sayısını 10’a çıkarmayı planlamaktadır.
Yine Diyanet Vakfı, uluslararası imam hatip ve ilahiyat öğrencilerine burs vermektedir.
YÖK uluslararası öğrencilerin tüm sorumluluğunu üniversitelere bırakmıştır. Üniversitelerin çoğu öğrenci çekmek için faaliyet içine girmişlerdir. Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK), barınma hususunda öğrencilere kimi zaman yardımcı olmakta kimi zaman da ilgisiz kalmaktadır. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ancak öğrencilerin resmi problemlerine çözüm üretemeye çalışmaktadır. Yeni olması ve çalışma usül ve teamüllerinin
henüz oluşmaması sebebiyle, problemleri çözmenin yanında yeni problemler de üretmektedir. Zamanla bu husus düzelecektir diye ümit etmekteyiz.
Sivil toplum kuruluşlarının hepsinin kendi özelinde bir uluslararası öğrenci politikası vardır. Türkiye’de uluslararası öğrenci alanı, gerek kamu gerekse sivil olsun, ilgili
her kuruluşun bir tarafa çektiği bir kaos ortamıdır. En basit anlamda kurum ve kuruluşlar
arasında, bir koordinasyonsuzluk ve iletişimsizlik vardır. YTB Türkiye Bursları’nı markalaştırmaya çalışırken YÖK, ‘’Study in Turkey’’i tanıtır ve markalaştırmaya gayret eder.
Kendi hesabına gelen öğrencinin bağlı olduğu en üst yapı sözde ve kanunen YÖK’tür ama
YÖK’te hala bir Uluslararası Öğrenci Dairesi kurulamamıştır. Özel üniversiteler ekonomik
kaygı ve prestij kazanma amacıyla aktif çalışan Uluslararası Öğrenci Ofisleri kurmuşken,
devlet üniversitelerinde hala bu tip ofisler mevcut değildir.
Bazı devlet üniversitelerinde uluslararası öğrenci kavramı Erasmus değişim programıyla sınırlıdır. Bunun sonucu olarak, öğrenci muhatap bulamadığı gibi üniversite çalışanı
da karşısındakini ilgilendiren sorunlarla ilgili yeterli donanıma sahip değildir. Yeni çıkan
bir düzenlemeyle Türkiye’de eğitim almak isteyenlere üniversite kazanmaları durumunda
öğrenci ikameti vizesiz verilebilmektedir. Ama bu bilgiden habersiz olan üniversitelerde
kayıtlar sorunlu olmaktadır. Ülkesinden ilk kez Türkiye’ye gelen bir öğrenci yaşadığı onca
sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların yanında bir de iki devlet kurumu arasındaki
iletişimsizlik sonucu mağdur olmaktadır. Öğrenci ilgili kanunu bulmak, kimi yerlerde ilgili kuruma onaylatmak, okula getirmek gibi uzun ve gereksiz bürokratik işlemlere maruz
kalmaktadır.
Öte yandan bazı kamu kurumları ve çalışanları uluslararası öğrenci hareketliliğinin
önemini yeteri kadar kavramamışlardır. Örneğin, Türkiye mezunları bir alan uzmanı gibi
muhatap alınmak yerine daha çok tercüman gibi görülmektedir. Bu kavrayamayış sonucu
yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir an önce ülkelerine yollama çabasına girmekUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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tedirler. Oysa çoğu ülke doktora öğrencilerini potansiyel çalışanı olarak görmekte ve bu
doğrultuda yatırım yapmaktadır.
Ülkemizde sokaktaki vatandaştan bürokratına kadar, “Okusunlar, geri dönsünler, ülkelerine hizmet etsinler” fikri yaygındır. Oysa bunun; “Okusunlar, gerekiyorsa ve işe yarayacaksa geri dönsünler, geri döndüklerinde şartlar uygunsa ve ülkemizde aldıklarıyla bir
şey yapabileceklerse geri dönsünler, yoksa kalsınlar ve ülkemizde hizmet etsinler” şeklinde
revize edilmeye ihtiyacı vardır.
İyi niyetli olmakla birlikte kötü sonuçlar doğuran “Geri dönsünler” fikri, öğrencilere
mezuniyet sonrası çalışma imkânı vermemektedir. Çalışamayan ve yetişmiş kalifiye insanlar Avrupa ve ABD’yi tercih etmekte, faydaları başka ülkelere dokunmaktadır. Eğitimine
devam etmek isteyenler de geri dönmek zorunda bırakıldıklarında geri dönmemekte, bir
başka ülkede eğitimine devam etmektedir.
Gözden kaçırılan nokta, doktora veya yüksek lisans öğrencisinin her zaman yönünün
Batı’ya doğru olduğudur. Türkiye’de barınamayan öğrenci bir şekilde Batı üniversitelerine
yönlenmektedir. Türkiye yıllarca emek harcadığı gençleri böylece diğer ülkelere kaptırmaktadır. Bu bağlamda öğrencileri bürokratik hamlelerle ülkenin terkine yönlendirmek,
beklenenin tersine sonuç doğurmaktadır.
Geri dönebilmeleri için onların ülkeleriyle Türkiye olarak ticaret yapmalıyız, yatırım
yapmalıyız, siyasi ve kültürel işbirlikleri oluşturmalıyız. Bunun sonucunda, geri dönsünler
ve ülkelerine hizmet etsinler, tüm insanlığa faydalı olsunlar, şeklindeki fikrimiz geçerli
hale gelebilecektir.
Ülkemizde 2014 yılında uluslararası öğrencilere çalışma izni verilmiştir. Bu, tarihi bir
adımdır. Çalışma izni, öğrencilerin toplumumuzla kaynaşmasında hayati öneme haizdir.
Toplumda bir algı oluşmasına katkı sağlayacaktır. Yetişmiş eleman kaybımızı azaltacaktır.
Yabancı Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) 2010 yılında kalkmasıyla her üniversite kendisi
sınav yaparak veya bir diğer üniversitenin yaptığı sınav sonucunu tanıyarak öğrenci almaya
başlamıştır. Merkezi sınav sisteminin kaldırılması yeterli olmamış, bozuk sistem kendisini
revize ederek bu defa her yerde YÖS sınavları yapılır olmuştur. Uluslararası öğrenci başvuru yapacağı her üniversite için ayrı ayrı başvuru ve sınav ücreti ödemek zorunda kalmıştır.
Oysa TOEFL benzeri bir skor sınavıyla üniversitelerin öğrenci alışlarına ve öğrencilerin
üniversite başvurularına bir standart getirmek mümkün olabilirdi.
Bazı özel üniversiteler ekonomik kazanç elde etmek amacıyla uluslararası öğrencilere
kayıt kolaylığı getirmişlerdir. Okul harcını yatırıp ikametini alan kimi öğrenciler eğitime
devam etmemektedir. Bir zaman sonra üniversite ile ilişiği kesilen şahsın nerede ne yaptığı
bilinmemektedir. Ülkemize öğrencilik dışında amaçlarla gelmek isteyenler, bu şekilde harç
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yatırıp üniversiteli olarak gelmek suretiyle resmi giriş yapmaktadırlar. Bunun engellenmesinin yolu, ülkemize öğrenci kabullerinin teamüllerinin oluşmasıdır. Ekonomik girdi
sağlayalım da kim gelirse gelsin mantığı, sonucunun büyük zararlar açacağı yanlış bir düşüncedir.

6. Sonuç
Ülkemiz son yıllarda uluslararası öğrenci rakamını artırmada üstün bir başarı sağlamıştır. Bunda hükümetin politikaları ve YTB’nin çalışmalarının büyük payı vardır. Bir
üçüncü faktör ise sivil toplum kuruluşlarının alana dair çalışmalarının artmasıdır. Ancak
temel sorun Türkiye’nin genelgeçer bir uluslararası öğrenci stratejisi belirmemiş, buna
bağlı politikalar geliştirmemiş ve sistemi oturtmamış olmasıdır. Hala eski Türkiye’nin kalıntıları yeni Türkiye’ye ayak bağı olmaktadır. Bu engeli aşmada kamu ve sivil alanın beraber çalışması anlamında güçlendirilmiş bir YTB’nin ya da uluslararası öğrenci konusunun
tek hâkimi bir kamu kurumunun varlığına ihtiyaç vardır. Alanın önünü açan bir Dış İşleri
Bakanlığı ise elzemdir.
Tüm uluslararası öğrencilerin sorumlusu bir devlet kurumu kurulmalıdır ya da YTB’ye
bu yetki de verilmeli ve güçlendirilmelidir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplumu bu kurum senkronize etmelidir. Kanaatimizce Türkiye’de bu alanda, sistem açısından,
en temel sorun budur. Bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşması gerekmektedir.
Mesele bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığında Türkiye, her alanda olduğu gibi
uluslararası öğrenci konusunda da kabuklarını kırmakta ve yeniden şekillenmektedir. En
başta hükümetler ve sivil toplum örgütleri eski politikaları değiştirmekte ve yerine yenisini
idame etmeye çalışmaktadır. Özal döneminde BÖP –Büyük Öğrenci Projesi ile ülkemize öğrenci gelişinin önü açılmıştır. Yıl 1991’dir ve bir sonraki adım ancak 2010 yılında
YTB’nin kurulmasıyla atılabilmiştir. Erdoğan döneminde ise, uluslararası öğrencilerin
önündeki çok sayıda engel kaldırılmış ve öğrenci sayısı çok süratli bir şekilde artmıştır.
Önümüzdeki 10 yılda ülkemizin kalıcı bir politikaya sahip olacağına inancımız tamdır. Bunun ortaya çıkması için kamu ve sivil toplumun üzerine düşeni hakkıyla yapması
gerekmektedir. Uluslararası öğrenci politikası olan bir Türkiye, aslında her alanda kendi
politikalarını yürüten bağımsız bir devlet olabilmiş demektir.
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Özet
Araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim görmekte olan
yabancı uyruklu öğrencilerin sorun ve beklentilerini ve varsa önerilerini tespit edebilmektir. Bu çalışmada Afyonkarahisar ilinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Araştırma nitel, betimsel bir saha taraması
araştırmasıdır. Araştırmada örneklem seçiminde nitel araştırmalarda kullanılan bir yöntem olan kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Afyon
Kocatepe Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 24
uluslararası öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu
kullanılmıştır. Örnekleme 8 soru yöneltilmiştir. Sorular anlaşılmayı kolaylaştırmak adına
hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz
yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Eğitimde Uluslararasılaşma, Üniversite Eğitimi
Being an International Student in Turkey: The problems, Expectations and Suggestions of University Students
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The purpose of this study is to define the problems, expectations, and suggestions for
solutions -if any- of international students studying at Turkish universities. In this study,
problems, expectations and suggestions for solutions of international students studying in
Afyonkarahisar are examined. This is a qualitative, descriptive, survey research. For sampling, snowball sampling method was used. The sample consists of 24 voluntary students
studying at Afyon Kocatepe University in the academic year of 2014-2015.
A semi structured interview form prepared by the researchers was used as the data
collection tool. 8 questions were directed to the sample group. In order to make it easier to
understand for some students, the questions were prepared both in English and Turkish. In
the analysis of the data, descriptive analysis method was used.
Keywords: International student, Internalization in Education, University education
Yükseköğretimde uluslararasılaşma ve hareketlilik
Yükseköğretim dünyası yürüttüğü araştırma-geliştirme, sosyal ve teknolojik yenilik
çalışmalarıyla uluslararası etkileşim ve değişimi hızlandıran temel bir kurumsal aktördür
ve uluslararasılaşma bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki yükseköğretimin temel
bir unsuru ve eğilimi haline gelmiştir. Türkiye yükseköğretim sistemi son yıllarda her
geçen gün artan bir hızda uluslararasılaşmaya başlamıştır (Çetinsaya, 2014).
Yükseköğretimde uluslararasılaşma nedir?
Knight (2004)e göre:
“Uluslarasılaşma, yükseköğretim eğitimin (lise sonrası eğitimin) amaçlarına,
işlevlerine veya sağlanmasına uluslararası, kültürlerarası veya küresel bir boyutun
entegre edilmesi sürecidir”. (Akt. Wadhwa ve Ja, 2014).
Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın türleri arasında şunlar sayılabilir:
-öğrenci hareketliliği,
-öğretim elemanı hareketliliği,
-eğitim programlarının uluslararasılaşması,
-bir üniversitenin başka ülkelerde kampüsler açması,
-kurumsal işbirliği anlaşmaları ve ağları,
-karşılıklı tanıma anlaşmaları,
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-uluslararası üniversite ağları (kurumların birleşmesi gibi),
-yüksek eğitimin uluslararasında sanal olarak sağlanması (Van Damme, 2001).
Bu türler arasında hareketliliğin yükseköğretimde uluslarararasılaşmanın en görünür
şekli olduğu söylenebilir. Yükseköğretimde hareketlilik: bir yükseköğretim kurumundaki
öğrenci, akademisyen veya idarecilerin başka bir yükseköğretim kurumunda kısa veya
uzun dönemli olarak bulunmasıdır.
Uzun dönemli öğrenci hareketliliği bir diploma veya derece almak amacıyla
öğrencinin bulunduğu ülkenin dışında eğitim görmesini ifade ederken kısa dönemli
öğrenci hareketliliği öğrencinin bir aydan bir yıla kadar eğitiminin bir bölümünü bir
başka ülkede devam etmesi ve orada aldığı dersleri ülkesindeki eğitimine dahil etmesini
ifade eder (Çetinsaya, 2014: 159).
Yükseköğretimde uluslarasılaşmanın amaçları: (Sheppard ve Bellis, Akt. Wadhwa ve
Jha, 2014: 101):
1. Öğrenci deneyimini uluslarasılaştırmak (hem kampüs içinde hem kampüs dışında),
2. Hareketlilik programlarına katılmak gibi uluslarasılaşma deneyimi aracılığı ile
istihdam edilebilirliği artırmak,
3. Eğitim programının uluslararası boyutunu geliştirmek,
4. Uluslararası işbirliği, ağlar ve ortaklıklar yoluyla küresel rekabet edebilirliği
artırmak.
Uluslararasılaşmanın katkıları ise şunlardır: (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012: XVIII):
Uluslararası öğrenciler, genç nüfusun az olduğu gelişmiş ülkeler başta olmak üzere
birçok ülkede, ekonomik kalkınmaya ve uluslararası rekabet gücüne büyük katkı sağlayan insan kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki
lider konumlarını, farklı ülkelerden gelip kendi ülkelerinde yetişen ve daha sonra kapsayıcı vize ve göç politikaları sayesinde ilgili ülkede çalışmaya devam eden yetenekli bilim
adamlarına bağlamaktadır. İnsan kaynağı olarak sağladıkları katkılara ek olarak, uluslararası
öğrenciler, hem ödedikleri öğrenim ücretleriyle hem de konaklama, seyahat ve gündelik
ihtiyaçlarını gidermek için aile fertleri ile birlikte yaptıkları harcamalarla, bulundukları
ülkenin ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler
ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından önemli bir
dış politika ve kamu diplomasisi aracı olarak değerlendirilmektedir.
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Uluslararasılaşma sürecinin en önemli unsurlarından biri olan öğrenci hareketliliğinde
son yıllarda dünyada ciddi bir artış gözlenmektedir ve öğrenci hareketliliği bütün ülkelerce
özendirilmekle beraber bunun için yeni mekanizmalar geliştirilmektedir. Son kırk yıl içinde yükseköğretim için yurt dışına giden öğrenci sayısı 4 milyonu geçmiş ve dört kattan fazla artmıştır. 1975 yılında bu öğrenci sayısı 800 bin civarında iken 2010 yılında 4.1 milyona
ulaşmıştır. Yükseköğretim uzmanları ise bu artışın devam edeceğini ve bu sayının 2025’te
8 milyona ulaşacağını öngörmektedirler. Ancak bu öğrencilerin büyük bir kısmı dünyanın
en büyük ekonomisine sahip ülkeler ile OECD ülkelerinde eğitim görmektedirler. En çok
tercih edilen ülkeler ise Avrupa ile Kuzey Amerika ülkeleri olduğu görülmektedir. Yaklaşık
3 milyon öğrenci bu ülkelerde eğitim görmektedir (Çetinsaya, 2014: 143-144).
Türkiye ise uzun yıllar boyunca yurt dışına öğrenci göndermiştir. Ancak son yıllarda
çok sayıda yabancı öğrenci Türk üniversitelerinde öğrenim görmeye başlamıştır. Fakat bu
sürekli yükselişe rağmen Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı öğrenci sayısı toplam
öğrenci sayısının yüzde 1’i kadardır. Bunda Türk öğrencilerin yükseköğrenime devam oranının son yıllarda hızlı yükselişi etkili olmuştur. Yine de yabancı öğrenci sayısının önemli
oranda arttığını söylemek mümkündür (Çetinsaya, 2014).
Yabancı öğrencilerin ülkemize dört farklı yoldan geldiği görülmektedir.
1. YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavı) yoluyla
2. TCS (Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) yoluyla. Bu öğrenciler Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarının devlet burslarından faydalanmaktadır.
3. İslam Kalkınma Bankası desteği ile,
4.Socrates/Erasmus programı çerçevesinde üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar yoluyla (Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi, 2014).
Dünyada Uluslararası Öğrenciler
2000 yılında 2 milyon olan uluslararası öğrenciler 2012 yılında en az 4 milyona çıkmıştır. 2012 yılından şu beş ülke dolaşımdaki öğrencilerin neredeyse yarısına ev sahipliği
yapmıştır:

ABD
Birleşik Krallık
Fransa
Avustralya
Almanya
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(18%),
(11%),
(7%),
(6%),
(5%).
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Ama aynı zamanda bu ülkelerin 2000 yılında %55 olan toplam öğrenci kayıt oranları
2012 de %47ye düşmüştür (http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx).
En çok gidilen 10 ülke:
ABD (18% of total mobile students) 785.000

Birleşik Krallık
Fransa
Avustralya
Almanya
Rusya
Japonya
Kanada

(11%)
(7%)
(6%)
(5%)
(4%)
(4%)
(3%)

Çin

(2%)

Italya

(2%)

En çok öğrenci gönderen 10 ülke:
Çin

(694,400)

Hindistan
Kore Cumhuriyeti
Almanya
Suudi Arabistan
Fransa
ABD
Malezya
Viet Nam
Iran

(189,500)
(123,700)
117,600)
(62,500)
(62,400)
(58,100)
(55,600)
(53,800)
(51,600)

Türkiye’de Durum

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

259

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Sorun, Beklenti ve Önerileri

Yurtdışındaki öğrenci sayısı:

44,964

Ev sahipliği yapılan öğrenci sayısı

54,387

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
Yükseköğretim Kurulu’nun Nisan 2014 verilerine göre 55.000’e ulaşmıştır. Açıköğretim yurt dışı programları dahil edildiğinde bu sayı 70.000’e yaklaşmaktadır (Çetinsaya,
2014). Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir. 2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir ( http://www.internationalstudentsymposium.
com/uluslararasi-ogrenci/).
Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı
Azerbaycan

6,989

Turkmenistan

5,887

Almanya

1,606

Yunanistan

1,386

Afganistan

1,310

Endonezya

1,155

Bulgaristan

1,150

Türkiye’den yurtdışına giden öğrenci sayısı
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ABD

10,793

Almanya

5,422

Bulgaristan

4,778

Birleşik Krallık

3,287

Avusturya

3,141

Azerbaycan

2,854

Fransa

1,809

Bosna-Hersek

1,423
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Ukrayna

1,004

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx
Afyonkarahisar ilindeki durum

http://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2015-10.pdf
Araştırmanın Önemi
Türkiye’deki yabancı öğrencilere dönük çalışmaların çoğu büyük şehirlerde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ise büyükşehirler dışındaki bir şehirde yapılmıştır. Büyük şehirler
dışındaki şehirlerdeki üniversitelerdeki öğrencilerin de bu tür çalışmalara dâhil edilmesi
önemlidir çünkü büyük şehirlerde uzun yıllardır yabancı öğrenciler olduğu için kimi sorunlar aşılmış durumda olmasına rağmen diğer şehirler için bu durum geçerli değildir.
Araştırmanın Konusu ve Amacı
Araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim görmekte olan
uluslararası öğrencilerin sorun ve beklentilerini ve varsa önerilerini tespit edebilmektir. Bu
çalışmada Afyonkarahisar ilinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin beklentileri, sorunUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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ları ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma nitel, betimsel bir saha taraması araştırmasıdır. Betimsel araştırmalar bir
olay ya da olguyu olduğu gibi araştırmayı ve var olan durumu ortaya koymayı amaçlayan
araştırmalardır. Saha taraması ise bir gruptaki bireylerin bir olguya da olayla ilgili görüş
ve tutumlarının alınabildiği, olgu ya da olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır (Tanrıöğen, 2009). Araştırmada örneklem seçiminde nitel araştırmalarda kullanılan bir
yöntem olan kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde örnekleme araştırmanın yapılacağı kişilerden birine ulaşılarak başlar. Bu kişiyle yapılan görüşme sonucu
onun önereceği başka kişilerle, o kişilerle görüşme sonrası da onların önereceği kişilerle
görüşme yapılır (Tanrıöğen, 2009). 2014-2015 akademik yılında Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 24 uluslararası öğrenci
araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Örnekleme 8 soru yöneltilmiştir. Sorular
anlaşılmayı kolaylaştırmak adına hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu analizde veriler önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanır ya da görüşme sürecinde kullanılan sorulara
göre de gruplanıp sunulabilir. Bu analizde doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Amaç elde
edilen verileri düzenlenmiş bir şekilde okuyucuya yorumlayıp sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu araştırmada da veriler sorular dikkate alınarak sunulacaktır.

Araştırmanın örneklemi
Cinsiyet: 3 kız, 21 erkek öğrenci
Ülke: 5 Azerbaycan, 4 Afganistan, 5 Türkmenistan, 3 Suriye, 1 Libya, 1 Moğolistan, 1
Pakistan, 1 Rusya, 1 Tacikistan, 1 Tayland, 1 Yemen
Fakülte: 4 Turizm, 6 İİBF, 5 Mühendislik, 4 Teknoloji fakültesi, 3 FEF, 1 Eğitim, 1
Veterinerlik
Sınıf: 11 i birinci sınıf, 5i ikinci sınıf, 4ü üçüncü sınıf, 1i dördüncü sınıf, ikisi hazırlık
sınıfı ve 1 belirtmedi.
Anadil: 5 Azerice, 6 Türkmence, 2 Farsça, 2 Arapça, 1er tane, Kazakça, Kürtçe, Özbekçe, Rusça, Tacikçe, Tayca, ve Urduca
Türkiye’ye nasıl geldiniz? 3 diploma, 4 TC bursları, 1 tcs, 15 yös, 1 belirtmedi.
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Bulgular
Bu bölümde araştırma bulguları araştırma soruları dikkate alınarak sunulacaktır.
1.) Neden Türkiye’de üniversite okumayı seçtiniz? Türkiye’de okumak kendi ülkenizde
okumaktan daha mı avantajlı, neden? Ya da neden Türkiye yerine başka bir ülkeye gitmediniz?
Kültürel, dini ve dilsel yakınlık
Eğitimi daha iyi
Türkiye’de yaşayan bir akraba arkadaş vs.
Başka ülkeye gidemediğinden
Libya: «Ülkemde savaş var okumak zor bir şeydir. Çünkü Türkiye benim ülkeme
yakın olduğu için, Müslüman devlet olduğu için.»
Afgan1: «Çünkü kendi ülkemden daha avantajlı düşündüğüm için….. Ve geldikten
sonra anladım ki yurtdışında okumak bir öğrencinin açısını değiştirirmiş. Türkiyeyi bir
müslüman ve özgür olduğundan, Türk milletini sevdiğimden tercih ettim.»
Türkmen1: «Son şansım başka ülkeye gidemedim.»
2.) Türkiye’ye gelirken beklentileriniz nelerdi? Bu beklentiler karşılandı mı? Hangi beklentileriniz karşılandı, hangi beklentileriniz karşılanmadı?
Daha iyi bir eğitim almak, üniversite, bölüm okumak
Beklentim yoktu.
Barınma, burs, daha kolay okumak
Şehir seçmek karşılanmadı
Müslüman değildir zannetmiştim yanılmışım (mevcut durumu olumlu buluyor)
Suriye1: «Suriyedeyken biz Türkiye Avrupa gibi hiç İslam yok ve hiç İslam bilmiyorlar zannettik kaldıktan sonra ben çok oldum mutlu oldum her şey için Arab ülkelerinden
daha iyi.
Türkmen2: «Aslında beklentim kolay okumaktı pek öyle olmadı»
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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Türkmen3: «Güzel bir üniversite ve bölüm okumak bekliyordum ve istediğim bölümü
okuyabildim çok şükür»
Moğolistan1: «Evet beklentilerimiz vardı ama çoğu karşılanmadı. Sigortalı olmak,
burslu olmak gibi …… Zorunlu sigorta geleli birkaç sene oldu bunu da sisteme oturtamadılar»
3.) Türkiye’de neden Afyonkarahisar’a geldiniz? Neden başka bir şehre gitmediniz?
Sizce Afyonkarahisar nasıl bir şehir
Bölümden dolayı gelenler
Tesadüfen, kazandığı için gelenler
Arkadaş yönlendirmesi
Sonuçları ilk açıklayan üniversiteydi
Moğolistan1: «Afyonhisarı özellikle seçmedim. İstediğim bölümü burada kazandığım
için geldim. Afyon sakin sessiz bir şehir ve ulaşım açısından sıkıntı çekmediğimiz bir şehirdir.»
Azerbaycan1: «Seçtiğim şehirler arasında ilk sonuçları açıklayandı kayıt yaptırdım
ben de, sonra harç parasını geri iade etmedikleri için kaldım. Türkiyenin hiç gelişmemiş
bir şehri»
Yemen1: «Kendim seçmedim ki Afyonu, hatta bilmiyordum bile onu. Kader işte…..
Afyon idare eder ama insanları….»
4.) Türkiye’de yaşadığınız problemler (ör: barınma, eğitim, maddi … vb. gibi) var mı?
Varsa bunlar nelerdir? Sizce başka bir ülkeye gitseydiniz benzer problemler yaşar mıydınız
Maddi açıdan
Sorun yok
Barınma, kira
Dil, yemek, kültür
Emniyette sıkıntılar.
Azerbaycan2: «Yaşadığım genel problemler maddi açıdan oluyor..»
Pakistan1: «Main problem which I’m facing here is the study system and the medium
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university which is Turkish»
Rusya1: «Sadece yabancı öğrencileri çok aldatıyorlar (ev, kira vs.) ve en çok yabancı
şubede sıkıntılar yaşıyorum. Orada çalışanlar sanki acemi…»
5.) Sizce, 4. Soruda belirttiğiniz Türkiye’de yaşadığınız problemlerin sebepleri nelerdir, ve çözüm önerileriniz nelerdir
Problem yok
Genel ilgisizlik, daha ilgili olunmalı
Maddi destek
Eğitimsel destek, hocalar dikkate almalı
Camilerde genç göremedim
Tacikistan1: «Çözüm sadece daha fazla kitap okumak, Türkçemi geliştirmek için
(dil sorunu)»
Tayland1: «manevi olarak, camilere gittim hiç gençler yoktur sadece Cuma namazı var
(manevi gelişimi çözüm görüyor)»
Rusya1: «yabancı öğrencilerle buluşmak, sorunları konuşmak»
6.) Üniversite, kalacak yer, insanlar, ders programı ve ders içerikleri, ulaşım, kültür
farklılıkları, maddi zorluklar gibi değişkenlerden hangileri sizi en çok zorladı? Bunları
sıralayabilir misiniz?
Maddi zorluk, kalacak yer ulaşım
Ders programı, insanlar
Kültür, yemekler
Kalacak yer
7.) Türkiye’de nelerde kolaylık yaşadınız? Belirtiniz.
Dil kolay
İnsanlarla iletişim kolay
Dini-kültürel konularda kolaylık, baskı yok
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Hiçbirşey kolay olmadı
Herşey kolay
Azerbaycan3: «Biz Azeriler Türkiye’de birçok zorlukları çekmiyoruz ne dil konusunda
ne de kültür konusunda hemen hemen aynı sayılabilir»
Moğolistan1: «İnsanlarla iletişim kurmakta kolaylık yaşadım.»
Türkmenistan2: «İnsanlar o kadar yardımsever ki Türkçe çok kolay ve hızlı öğrendim»
Yemen1: «İslamla alakalı herşey iyi ve kolay olarak yaşıyor olmamız çok iyi bir şey»
Türkmenistan3: «Aslında hiçbir kolaylık yaşadığım söylenemez. Herşey olması gerektiği gibi zor.»
8.) Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Herhangi bir dilek, öneri, yaşadığınız
bir tecrübe vs. belirtebilirsiniz.
Yok
Yetkililer bizimle yüz yüze görüşsün, sigorta vs. konuların çözümünde yardımcı olsunlar.
Üniversite daha çok uluslar arası kongre toplantı vs yapmalı, Afyon çok sessiz daha
çok faaliyet için yatırım yapmalı, Afyon halkı misafirperver ama şehrin tahsili artmalı.
Bir yabancı öğrenci Türkiye siyasetine ve onu ilgilendirmeyen şeylere karışmamalıdır.
Sınavlarda biraz yavaş yazıyoruz, zaman sorunumuz oluyor, daha çok zaman verilmeli
Üniversitedeki hocalar yabancı öğrencilerle daha çok ilgilenmelidir (sanki burada
bir koç, mentor arıyor)

Sonuç ve Tartışma
Bulgular incelendiğinde ülke tercihlerinde öğrencilerin çoğunlukla eğitimin kalitesi
yanında dil, kültür ve dini değişkenleri dikkate aldıkları görülmektedir. Coğrafi yakınlık da
bu değişkenlere eklendiğinde ülke tercihini büyük oranda etkilemektedir.
Öğrencilerin bir kısmı hiçbir beklentisi olmadığını ifade etse de Türkiye’ye gelirken
daha iyi bir üniversite, bölüm ya da eğitim beklentisi ile gelenler çoğunluktadır. Bunların
büyük kısmı da daha iyi eğitim alma ihtimalini Türkiye’de kendi ülkesine göre daha
muhtemel görmektedir.
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Şehir seçiminde istenen bölüm ve alınan puanlar temel etken olurken, arkadaşakraba yönlendirmesi gibi etkenler de önemlidir. İstanbul, Ankara gibi şehirler öğrenciler
tarafından bilinirken Afyonkarahisar pek bilinmeyen ve bilinçli tercih edilmeyen bir şehir
konumundadır.
Öğrenciler en fazla maddi zorluklar ve barınma sorunundan dem vurmuşlardır. Bunları
öğretim sistemi, dil ve kültür ile ilgili meseleler takip etmektedir. Gelen öğrencilerin çoğu
yakın dil, din, kültür toplumlarından gelmelerine rağmen dil ve kültür ile ilgili sorunların
çoğu öğrenci tarafından dile getirilmesi ve çoğu yanıtta da şehirde yaşayan insanlar ile ilgili biraz da yakınma şeklinde ifadeler bulunması aslında bu sorunun kültürel, dilsel farklılıklardan ziyade karşılıklı bir oryantasyon eksikliğinden kaynaklanabileceği ihtimalini öne
çıkarmaktadır. Birçok yanıtta dili kolay öğrendiklerini, insanların yardımsever olduğunu
vurguladıkları gerçeği de bu savı desteklemektedir. Yani dil anlaşılıyor ve iyi niyet de var,
ama bu karşılıklı anlaşmazlıklar çıkmasını engellememektedir. Bu da karşılıklı bir oryantasyon eksikliğini gündeme getirmektedir.
Bu sorunlara çözüm önerileri olarak öğrenciler genel anlamda uluslararası öğrencilere
yönelik farkındalığın artırılması, onlarla iletişimin artırılması, maddi desteklerin arttırılması gibi çözüm önerileri ortaya koyarken bir kısım öğrenciler de toplumun manevi ve
eğitimsel anlamda gelişimini bu sorunların çözümünde önemli görmüşlerdir.
Ülkemize gelen öğrencilerin büyük kısmı kültürel-dini-coğrafi olarak yakın
toplumlardan geldikleri için en çok insanlarla (ve hatta belki de kendi aralarında) iletişim
kurmada kolaylık yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Yaşadıkları sorunlarla ilgili sekizinci soruda ekstra öneri getiren öğrenciler sınavlarda
fazladan zaman verilmesi, öğretim elemanlarının kendilerine daha fazla rehberlik etmesi
gerekliliği, daha fazla uluslararası bilimsel sosyal etkinlikler yapılması gerekliliği ve yetkili kişilerin kendileriyle daha fazla iletişim kurması gerektiğini belirtmişlerdir. Bir öğrenci
de uluslararası öğrencilerin işi olmadığı halde Türkiye siyasetine ve kendini ilgilendirmeyen şeylere müdahil olmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu ifadeden anlaşılan odur ki bu
öğrenci bu tarz olaylar görmüş ve bundan da rahatsızlık duymaktadır.
Kıroğlu, Kesten ve Elma (2010) yaptıkları araştırmada Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunun ekonomik anlamda sorun yaşadığı ve ailelerinin desteğiyle öğrencilik
yaşamlarını sürdürdüklerini, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yemek kültürüne
ilişkin görüşleri farklılık gösterdiğini, Öğrencilerin çoğunluğunun Türkiye’ye ilk geldiklerinde yemeklere alışmakta zorlandıkları ancak zamanla alıştıklarını, Kendi ülkelerindeki
ve Türkiye’deki gelenek-göreneklerin birbirine çok benzemesi nedeniyle öğrencilerin tamamına yakınının gelenek-görenek açısından sorun yaşamadığını belirlemişlerdir. Bu bulgular bizim çalışmamızın bulgularıyla da benzerlikler göstermektedir.
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Öneriler
•

Her bölümde uluslararası öğrencilere özel akademik danışmanlık hizmeti verecek
bir öğretim elemanı görevlendirilmesi

•

Uluslararası öğrencilere rehber etmeye gönüllü olan bir öğrenciler topluluğu oluşturulması

•

Akademik yıl başlangıçlarında uluslararası öğrencilere oryantasyon çalışmalarının
düzenlenmesi

•

Öğrenci yurtlarında uluslararası öğrenciler için kontenjan ayrılması/ başarılı
yabancı öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sunulması

•

Uluslararası öğrencilere yönelik öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve halkın farkındalığını artırmaya yönelik etkinlikler planlanması

•

Emniyet, göç idaresi, sigorta kurumu vb. kurumlarla üniversitelerin uluslararası
öğrenci birimleri arasında etkili bir koordinasyon kurulması
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Misafir Öğrenci Faaliyetlerinin Bireyden
Topluma ve Geleceğin Dünyasına Etkileri
Ayşe Müzeyyen Taşçı1
15 yıl gönüllü ve son 7 yıldır profesyonel anlamda organizatörü olduğum uluslararası
öğrenci faaliyetleri, misafir öğrencilerin mesleki eğitimlerini kolaylaştırmak ve bütün bir
süreci yönetmektedir.
Gözlemlerime dayanarak *misafir öğrenci faaliyetlerini üç ana merkezden ele alabiliriz.
I.Rehberlik Hizmetleri
II. Kültürlerarası Dayanışma ve Kaynaşmanın Sağlanması
III. Kariyeri Tamamlanmış Misafir Öğrencinin Ülkesine Olumlu Etkisi

I.Rehberlik Hizmetleri
Dünyanın hemen her coğrafyasından ülkemize yüksek öğrenim maksadı ile gelen misafir öğrencilere teknik ve mesleki kariyerlerinde eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi esas alınmaktadır.
Misafir öğrenci farklı bir ülkede zaman kaybetmeden doğru ve güvenilir adreslerden
destek alarak eğitim sürecini yürütmekte ve bu anlamda karşılaşabileceği olumsuzlukları
büyük oranda asgariye indirmektedir. Rehberlik faaliyetleri misafir öğrencinin kariyer tercihlerini ülkesinin şartlarına ve ihtiyaçlarına göre isabetli alanlara yönlendirmekte, yetersiz
kalındığı alanlarda ise eğitim desteği sağlamaktadır.
Uluslararası Öğrencilere yönelik başlıca rehberlik faaliyetleri şu şekildedir.

1 İşletme lisans, Sefire-i Alem UÖD Genel sekreterliği, UDEF Teşkilatlanma Sorumlusu, Araştırmacı-yazar
İletişim.0505 827 73 52 Muzeyyentasci@gmail.com
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a-İkamet.
Misafir öğrenci ikamet alabilmek için öncelikli olarak resmi bir dil kursuna(Tömer,
Dilmer vb) kayıt yaptırmak sureti ile öğrenci belgesi alır ve bu belge ile göç idaresinden
ikametini sağlar. Aynı zamanda sigortası da –belli bir ücret karşılığı- gerçekleşmiş olur.
b.Barınma.
Barınma misafir öğrenciler için oldukça büyük bir problemdir. Öğrenci şayet YTB
ile gelmemiş ise yurt bulması veya öğrenci evine yerleşmesi için belli referanslara ihtiyaç
duymaktadır. Bu problemin aşılmasında misafir öğrenciye rehberlik edilmektedir.
c. Misafir Öğrencinin Eğitime Başlama Süreci
Misafir öğrenci sınavla gelmiş veya sınavsız gelmiş olsa da mutlaka bir yıl süreyle dil
eğitimini tamamlamak zorundadır. Ancak bundan sonra üniversite sürecine geçebilir. Eğer
öğrenci YÖS ile gelmiş ise (Yabancı Öğrenci Sınavı) bu durumda sınavlara hazırlanması
bunun için belli bir düzeyde Türkçe ve matematik eğitiminden geçmesi gerekir. Söz konusu
hazırlık süreci uzman gönüllüler tarafından Dernek merkezlerinde düzenlenir ve yönetilir.
d.Yös (Yabancı Öğrenci Sınavı) Sınavları ve Tercihleri
Misafir öğrencinin herhangi bir eğitim kurumuna yerleşebilmesi için yapacağı tercihlerin isabetli olması şarttır.
Dönem sonunda uzman rehberler tarafından sınava girişleri ve üniversite tercihleri
öğrencinin başarı düzeyine ve ülkesindeki gerçeklere göre sağlanır. Söz gelimi misafir öğrencinin ülkesindeki akademik ihtiyaçlar öncelenerek, tercihleri bu yönde teşvik edilir. Tercih edilen üniversitelerin talebi doğrultusunda referans mektupları yazılır. Bir başka şehri
kazanmış ise misafir öğrenci gittiği şehirdeki ilgili derneğe yönlendirilerek olası sıkıntıları
aşması için rehberlik hizmeti alır.

II. Kültürlerarası Dayanışma ve Kaynaşmanın Sağlanması
Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen misafir öğrenci sayısının 81 bin olduğu göz önünde bulundurulduğunda ülkemizin uluslararası öğrenci akışında önemli bir tercih noktası olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Misafir öğrenciler söz konusu faaliyetlerle mesleki kariyerlerinin yanı sıra sosyal ve
kültürel alanda kendilerini geliştirebilmekte ve organizasyon kabiliyeti kazanmaktadır.
Bu vesile ile bir araya gelen dünya gençliği ile farklı kültürlerin tanışması ve kaynaşması sağlanmaktadır. Bireysel dostluklar toplumsal kaynaşmaya, toplumların kaynaşması ise
milletlerin barış ve kardeşliğine dönüşecektir. Farklı kültürlerin birbirilerinden edindikleri
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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bilgi ve tecrübeler ülkeler arasında dostluk köprüleri kuracaktır.
Uluslararası Öğrenci faaliyetleri bu anlamda dünyanın geleceğine dair önemli bir yatırım olarak kabul edilmelidir.
Bilindiği üzere çoğunlukla farklı toplumların gençleri birbirleri ile ilgili ön yargılı ve
kulaktan dolma bilgiye sahiplerdir. Siyaset ve popüler kültür nasıl bir veri üretirse dünya
gençliği söz konusu dayatmalar üzerinden kanaat oluşturmaktadır. Ön yargıları kırabilmek
ve toplumların kültürel zenginliğini- olması gerektiği gibi -kavramak açısından uluslararası
öğrenci faaliyetleri önemli bir zemin oluşturmaktadır. Dünya medeniyetleri arasındaki
sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik geçişleri sağlayabilmek için bu zemini iyi yönetmek
gerekmektedir.
Esasen ırklar arasındaki dil, renk ve kültür farklılığının insan fıtratındaki bütünlüğü
bozmayacağı bilakis insanın gereksinim ve biyolojisinin dünyanın her coğrafyasında aynı
olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Dolayısı ile aynı çatı ve masa etrafında bir bardak
çayı yudumlarken gelişecek sohbetlerin yabancılık kavramını ortadan kaldırması ve sonrasında aynı temel ihtiyatçılara sahip olan farklı ülkelerin gençlerinin bu iletişim üzerinden
arkadaşlık ve dostluk kurması söz konusu olacaktır. İnsan bilmediğinin yabancısıdır. Tanışmak yabancılığı gidermede ilk adımı oluşturmaktadır. Dolayısı ile dünyanın dört bir
yanından gelmiş birbirlerini tanımayan veya ön yargılı kanaatlere sahip olan gençler bu
vesile ile gerçek bilgiye ve insanın birbirine yabancı olmadığı sonucuna ulaşacaktır.
Dernek merkezinde gerçekleşen kültürel faaliyetler, tanıtıcı etkinlikler bu anlamda
dünya gençlerine bir ufuk açacaktır.
Söz gelimi ülke tanıtım sunumları, ülke yemek günleri, öğrenci buluşmaları, kardeşlik
kampları bunun somut örnekleridir.
Kurulan dostluklar dünya coğrafyasının dört bir yanına taşınacak ve ülkeler arası kardeşlik ve dostluğun tesisinde önemli bir rol oynayacaktır.

III. Kariyeri Tamamlanmış Öğrencilerin Ülkelerine Olumlu Etkisi.
Mesleki eğitimini tamamlamış, evrensel değerler edinmiş (Sosyalleşme, temsil kabiliyeti, birlikte yaşama kültürü, fayda eksenli düşünebilme, organizasyon kabiliyetini geliştirme vb) Misafir öğrencilerin mezuniyet sonrası birikimlerini olumlu anlamda ülkelerine
taşımaları, o ülke için önemli bir kazanım olacaktır. Misafir öğrenci ülkemizdeki eğitimi
sürecinde edindiği tecrübe ve birikimleri ülkesine taşımada önemli bir elçilik görevi ifa
etmektedir. Mesleki kariyerini ve pratik tecrübelerini ülkesine aktarırken öte yandan dünyanın diğer coğrafyaları ve halkları ile ilgili yeni ve doğru bilgiler edinerek dostluk ve
kardeşlik köprüleri kuracaktır.
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Dünyanın pek çok ülkesinde dostlar edinmiş olan gençler temsil noktasındaki kararlarını bu dostluklar üzerinden gerçekleştirdiğinde dünya barışına ve kardeşliğine büyük
oranda katkı sağlayacaktır.
Nitekim “barış ve kardeşlik” öğeleri ile yeni bir dünya oluşturmanın geleceğe dönük
en önemli yatırımlarından birisi de misafir öğrenci faaliyetleri ile sağlanacaktır.
Bütün bu tespitler ışığında Uluslararası Öğrenci Sempozyum katılımcıları ve Şurasına tekliflerimiz şunlar olacaktır;
a-Ülkemizde isabetli çalışmalar ışığında yetişen, eğitim alan gençlerin birikimlerini
taşıyabilecekleri zeminlerin oluşturulması için ortak işbirliği yapılması gerekmektedir. Misafir öğrencilerin mesleki kariyer, ekonomik ve siyasi birikimlerin misafir
öğrenci eliyle ülkesine taşınması, olumlu anlamda etki sağlaması için sivil toplum
kuruluşlarının, siyasi ve akademik çevrelerin istihdam alanı oluşturması şarttır.
b-Misafir öğrencinin kendi varlığının uluslararası kurumlarda temsili noktasında
zorlayıcı olması söz konusudur. Öğrencinin kendi varlığının uluslararası kurumlarda
temsili noktasında zorlayıcı olması gerekmektedir. Misafir öğrenci STK’ların, siyasi
ve ekonomik çevrelerin oluşturacağı imkânları beklemek yerine o kapıları zorlamalı
ve kendi varlığını ortaya koymalıdır.
d-Misafir öğrencinin ülkelerde istihdamı için sosyal, siyasal ve ekonomik örgütlenmenin sağlanması (Ülkesinde birikimini aktarabileceği alanlarda kendisine yer edinmesi engellenen öğrenciye, uluslararası desteğin sağlanması. Bunun için kamuoyunun gündemine taşınmak, lobi oluşturmak, konuyu medyaya taşımak gibi).
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Uluslararası Öğrenciler İle Think Tank Tefekkür - Düşünce Kuruluşları
Mücahit Şahin Uludağ1
Çağımızın yeni oluşumlarından birisi de algı yönetimidir. Küresel yapılanmalar
ve güç dengelerinin farklı araçları kullanarak toplumsal ve küresel yönetimleri kendi görüş
ve düşünce paralelinde yönetmelerinin zamanımızdaki en büyük mutfak çalışması düşünce
kuruluşlarınca yapılmaktadır. Tarihi süreçlerinde farklı aşamalardan geçen thank tank kuruluşları, bugün ciddi maddi desteklerle geleceğin şekillenmesinde, ülkelerin yönetiminde,
uluslararası ilişkilerde, devletlerin iç ve dış siyasetinde, ülkelerin geleceklerinin analizinde,
lobisel faaliyetlerde artık en büyük yön levhasıdır.
Düşünce, eylemin ve yolda olmanın temelidir. Bireyler, kurumlar ve toplumlardan gelecekleri için fikri hazırlık düzeyleri yüksek olanlar geleceği şekillendirmek konusunda da avantajlı olurlar. Geleceğimiz, birçoğu kontrol edilemeyen farklı olayların ve
gelişmenin sonucunda şekilleniyor. Geleceğimizin arzu ettiğimiz şekilde oluşması için
elimizden geldiği kadar hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Gelecek için idealleri olan,
bugünden hazırlık yapan bireyler, yani bizler, «Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk
için...» (En-am) inancımızı kardeşliğimizi esas alarak «DÜŞÜNCE FARBRİKALARI»
kurarak fikri hazırlığını tamamlamış ve daimi surette geliştiren eğitimine devam eden uluslararası öğrenciler ve mezunlar, ülkelerimiz için adil yeni bir dünya sisteminin oluşmasına
ciddi katkıda bulunabiliriz. Öğrenci kardeşlerimizle birlikte oluşturacağımız bu düşünce
fabrikalarının ulusal ve uluslararası gücümüze çarpan etkisi ve katkısı olacaktır.
Günümüzde Amerika ve İngiltere uluslararası öğrenci eğitiminde ilk sırada yer alırken think tank kuruluşlarında da ön sırada yer almaktadır. Bu kuruluşlarda görev alanlar
gerek kendi ülkelerinin dış politikaları, gerekse dünya politikasını yönlendirebilmektedirler.
1 UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Bölge Koordinatörü. 0539 411 21 33.mucahidsahinuludag@gmail.com
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Bizler, yani uluslararası öğrenciler ve bu alanda çalışma yapan tüm kurumlar,
- yeni düşünceler ve alternatifler üreten,
- ülkelerimizin yönetim organlarına hazır uzmanlar temininde,
- ülke halklarımızı dünya sistemi hakkında bilgilendirmede,
- üst düzey tartışma ortamları hazırlamada,
- dünya çapındaki uluslararası öğrenci trafiğine hakim olmada,
- ümmet olarak ortak akıl ve söylem birliğinin geliştirilmesinde vb. konularda verimli
çalışmalara imza atabiliriz.
Ülkelerimize hizmetimiz, kardeşliğimizin devamı «söylem ve eylem» birliğimizin olmasından geçer. Dünyada ayrı bir endüstri haline dönüşen düşünce kuruluşlarını içinde
bulunduğumuz ortamın kıymetini bir kere daha tefekkür ederek planlı, programlı, birbirine
entegre çalışan düşünce kuruluşlarını biz kurmalı ve geleceğimizin şekillenmesinde söz
sahibi olmalıyız.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Düşünce Kuruluşları, Lobi.
Keywords: International Students, Thank Tank, Lobby.

1. Uluslararası Öğrenci Kimdir?
Uluslararası öğrenci, özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Dil
eğitimi, lise, lisans, yüksek lisans veya doktora herhangi bir eğitim maksadıyla başka bir
ülkeye giden, pasaport ve ikametgâh alma gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.
Türkiye’ de 2015 yılı itibariyle 80.000 uluslararası öğrenci eğitim görmektedir.

2. Think Tank Nedir?
Genel olarak think-tank düşünce kuruluşu anlamına gelmekte olup yapılan araştırmalarla karar alıcıların politikasında etkili olmayı hedefleyen ve aynı zamanda halkı gündemde olan konuya göre bilinçlendirmeyi amaçlayan araştırmacılardan oluşan bir organizasyondur. Düşünce kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı
gütmeyen, araştırma yapmak amacıyla oluşturulan, akademik dünya ile devletlerin veya
hükümetlerin politikalarının uygulamaya geçirilmesinde köprü vazifesi gören bağımsız
kuruluşlardır. Gönüllüleri araştırma alanlarıyla etkileşim halinde olurlar ve saha çalışmaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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ları yaparlar. Düşünce kuruluşları farklı formlarda, sosyal, ekonomik, kültürel, askeri,
teknolojik gibi farklı alanlarda, araştırmalar yapan, stratejiler, analizler üreten kuruluşlardır. Düşünce kuruluşları genelde kar amacı gütmezler.

3. Rakamlarla Dünyada Düşünce Kuruluşları
Afrika
Asya
Avrupa
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Kuzey Amerika
Güney Pasifik Adaları

548 ( %8)
1200 ( %18)
1757 (%27)
690 (%11)
333 (%5)
1913 (% 30)
39 (% 1)

3.1.En çok Think Tank kuruluşuna sahip 25 ülke
1. Amerika
2. Çin
3. Hindistan
4. İngiltere
5. Almanya
6. Fransa
7. Arjantin
8. Rusya
9. Japonya
10. Kanada
11. İtalya
12.Güney Afrika
13. Brezilya
14. İsviçre
15. İsveç
16. Meksika
17.İspanya
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425
292
278
191
176
131
112
103
97
90
85
81
66
65
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55
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54
54
53
53
52
52
51
47

18. Romanya
19. İsrail
20. Kenya
21. Hollanda      
22. Tayvan
23. Belçika
24. Bolivya
25. Ukrayna

3.2. 2012 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkeler sıralamasına
ve think tank sayısına göre dünyada hangi sıradalar?
1.     Amerika                                1816 Think Tank Kuruluşu(1. Sırada)
GSYH 15.29 trilyon dolar ..
2. Çin

425 Think Tank Kuruluşu (2. Sırada)

GSYH 11.4

trilyon dolar .

3. Hindistan
GSYH

292 Think Tank Kuruluşu(3. Sırada)

4.5

trilyon dolar.

4. Japonya
  GSYH

103 Think Tank Kuruluşu(9. Sırada)
4.49 trilyon dolar.

5. Almanya
GSYH

191 Think Tank Kuruluşu (5. Sırada)   
3.13 trilyon dolar.

6. Rusya
  GSYH

112 Think Tank kuruluşu(8. Sırada)
2.4

trilyon dolar.

7. Brezilya
  GSYH

81 Think Tank kuruluşu(13. Sırada)
2.32 trilyon dolar.
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8. İngiltere
GSYH

278 Think Tank kuruluşu(4. Sırada)
2.29 trilyon dolar.

9. Fransa
GSYH

176 Think Tank kuruluşu(6. Sırada)
2.24 trilyon dolar.

10. İtalya
  GSYH

90 Think Tank kuruluşu(11. Sırada)
1.68 trilyon dolar..

Rakamlarla düşünce kuruluşlarını incelediğimizde İslam ülkelerinin bu pazarda olmadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Bu ülkelerin hem uluslararası öğrenci yapılanmaları
hem de düşünce kuruluşlarında ön planda olmaları birbirine entegre bu iki yapılanmanın
önemini bizlere bir kere daha göstermektedir.
Bu rakamsal değerler bizlere, uluslararası öğrencilere yönelik devlet politikamızı, onlara yönelik felsefemiz/yaklaşımımız ve anlayışımızı, bir araya gelmememizle medeniyet
perspektifimizi bir kere daha sorgulamamızı, tüm bu örneklerden alacağımız dersleri, uluslararası öğrenci hareketliliğinin ekonomik ve siyasi boyutlarını, kültürler arası işbirliğinde
ortak akıldaki rolümüze ve bir çok konuda yapabileceğimiz çalışmalara ışık tutmaktadır.
Eğitim sürecimizdeki tüm deneyimlerimizi ve kabiliyetlerimizi eğitim ve öğretim dışında uluslararası öğrenci derneklerimiz veya düşünce kuruluşlarımız çatısı altında bir araya getirerek, karşılıklı istişareler manzumesinde ortaya koymak ve hayata geçirmek hiçte
zor olmasa gerek.

4. Düşünce Kuruluşları Stratejinin Kalbidir
Bugün İslam coğrafyasının nüfusu 2 milyarı bulmuştur. Dünyanın kendi içindeki sistemi sadece ekonomik ve askeri gücü olanların hüküm sürdüğü bir sistemi bizlere dayatmaktadır. Amerika’nın 1. ve 2. dünya savaşlarının sonuçlarını da analiz ederek düşünce
kuruluşlarına önem vermesi ve bu alanda ciddi yatırımlar yapması biz müslümanların kendimizi değerlendirmemizde ciddi bir örnektir.
ABD Dışişleri Bakanlığının çalışan sayısı 30.000’in üzerindedir. Bu ülkedeki düşünce
kuruluşları resmi ve sivil kurumlarca desteklenmektedir. Dünyadaki tüm ülkelerle ilgili
bu devletin stratejisi; düşünen, fikir üreten, kıyas ve analiz kabiliyetini geliştiren ekiplerle
kendi güç dengeleri insiyatifinde çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Savaşların tüm neden-
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leri temelde insanın bencil ve çıkarcı doğasına dayanmaktadır.
Bir ülkenin haksız gerekçelerle mazlum bir coğrafyaya saldırısını makul hale getirebilecek gerekçeleri ortaya koyabilmesi için düşünce kuruluşlarının kendisine sunacağı fikirler ve
düşünceler, haksızlığını haklı göstermek adına ve ortak menfaatler sebebiyle çok önemlidir.
Bu yüzden düşünce fabrikaları, artık ülkelerin gelecekleri için olmazsa olmazlardandır.
Farklı bir açıdan değerlendirdiğimizde de dünya siyasetinin ve bilimsel gelişmelerin
hızlı gelişmesi stratejik açıdan görüş ve düşüncelerin süratli bir şekilde ortaya konması için
düşünce kuruluşların devlet yetkililerine mantıklı ve hızlı çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu konjonktürel yapı düşünce kuruluşlarını ve kurumlar içindeki yürütücülerini daha
da önemli konuma getirmiştir. Evet düşünce kuruluşları artık devlet stratejilerinin kalbi
durumundadır.
Amerika Birleşik Devletlerinin gücü Beyaz Saray değil, sistemini ayakta tutan düşünce kuruluşlarıdır.

5. Türkiye de Düşünce Kuruluşları
Düşünce kuruluşları bağlamında Türkiye’deki duruma bakıldığında Türkiye’de
düşünce kuruluşlarının öneminin tam olarak kavrandığı, üniversite ile devletin, sanayinin
tam olarak işbirliği içinde olduğu söylenemez.
Genellikle politika veya uluslararası ilişkiler alanında Türkiye’de kurulan think-tankler yaptıkları araştırmalarla, anketlerle ve hazırladıkları raporlarla hükümeti belli konularda bilgilendirmek, halkın belli konulara dikkatini çekmek ve belli bir kamuoyu tartışması
yaratmak gibi çalışma alanlarına sahiptir. Politika ve uluslararası ilişkiler dışında ekonomi,
sağlık, eğitim gibi konularda da think tankler mevcuttur (Kayadelen, 2010).
Ülkemizde kâğıt üzerinde 50 civarında think-tank görünmesine rağmen fiiliyatta sayı
beşe, altıya kadar düşmektedir. Bunların imkânları da son derece kısıtlı olup hepsi toplandığında orta büyüklükte bir Amerikan düşünce kuruluşu dahi yakalanamamaktadır. Örneğin; Brookings’in yıllık bütçesi 100 milyon dolar civarındadır. Bu rakam Türkiye’de bazı
bakanlıkların bütçesinden dahi fazladır. ABD’de bu sektörde çalışan kişi sayısı 50.000’in
üzerinde iken Türkiye’deki rakam oldukça düşüktür (Laçiner, 2009).
Türkiye’de ilk olarak Prof. Dr. Necmeddin ERBAKAN’ın öncülüğünde 1969 yılında
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) kurulması Türkiye’nin think tank
alanına geçiş yapmasını sağlamıştır.
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6. 5 Temel Kural
- Düşünce kuruluşları, karar vericilerin dünyayı anlaması ve karşılık verebilmesi için
çeşitli yollar ve düşünceler üretmesi için önemlidir.
- Düşünce kuruluşları önceliklerin belirlenmesinde etkilidir.
- Yol haritalarının belirlenmesinde etkendir.
- Politika ve bürokrasinin harekete geçirilmesinde güçtür.
- Dünya siyasetinde kalıcı kurumların tasarlanması ve şekillenmesinde olmazsa olmazdır.
Bugün toplumların yönetiminde en büyük araçlardan bir tanesi de algı operasyonudur.
Devlet yönetimlerinin kötü yönetimin iyi gösterilmesi, haksız savaşların haklı gerekçelere
dayandırılması, sömürü sisteminin ticari kavramlarla normale dönüştürülmesi evet hepsi
düşünce kuruluşlarının ve o kurumlarda çalışan emek sarf eden insanların düşüncelerinden
dünyaya pazarlanan algı operasyonlarıdır. tüm bu gerçekler biz uluslararası öğrencilere bir
kere daha gösteriyor ki; bizler geleceğin yöneticileri ve idarecileri olarak tüm bu dünya sistemin karşısında durmak ve inanç değerlerimize bağlı, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü
koruyarak mantıklı ve akılcı çözümlerle yeni bir dünya kurmak istiyorsak kendi tefekkür/
düşünce fabrikalarımızı kurmalıyız.

7. SONUÇ
Biz Müslümanları diğer insanlardan ayıran en büyük özelliğimiz birbirimizin kardeşi
olmamızdır. Yani muhakkak Mü›minler kardeştir fermanının bizlere nasip olması kadar
büyük bir değere sahibiz. Kardeş olmanın gerekliliğini yerine getirmekte ayrı bir sorumluluğu üzerimize yüklüyor. İçinde bulunduğumuz 21. yy bize karmaşık bir düzen sunuyor.
Siyasetten, ekonomiye, afetlerden, yoksulluğa, savaşlardan, göçlere, ve daha nice sorunlar
ve sıkıntılar dünyayı çoğu insanın yaşayamayacağı bir hale sürüklüyor.
Hz. Adem peygamberimizden günümüze kadar tüm peygamberlerin hayatlarına
baktığımızda günümüzdeki koşullara benzer dönemlerden geçmiş ve o zaman diliminde
saydığımız nice sorunlar, imtihanları olmuştur. Ortak paydada felaha ulaşmaları kendilerini
Allah’a adamaları ve imtihan yumağında çözüm için tefekkür etmeleri, düşünmeleri, sorular sormaları, dağa, taşa, akan suya, gökyüzüne bakarak düşüncelere dalmaları o insanların
doğru ve hak yoluna ulaşmalarına vesile olmuştur.
O günden bugüne kadar; dili, dini, ırkı, rengi, fark etmez, kim hangi milletten olursa
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olsun, kim tefekkürü kendine misyon edip sorunlarına çare ürettiyse, başarılarla dolu hayatına yeni başarılar kattıysa, savaşlar kazanıp ülke ekonomisini güçlendirdiyse, teknolojiye
kafa yorup güçlü devlet olduysa, bunların hepsi tefekkür ve düşünceden kaynaklanmıştır.
Günümüzde de tüm güçlü devletlerin güçlerini korumak için başvurdukları en önemli
çalışma AR-GE, düşünce kuruluşları çalışmaları ve bu kurumlardan gelen analizlerin hayata geçirilmesidir. Düşünce kuruluşlarının kısıtlı çalışma alanları ve parametreleri yoktur.
Ekseni geniş, çalışmalarında sınır olmayan bir alandır. Ne yazık ki İslam ülkeleri ve Müslümanlar yüzyıllardan beri akil düşünme yeteneğini yitirmiş, hazıra alışmış, üreten değil
tüketen konumunda hayatını sürdürmüş ve bugün karşılaştığımız adil olmayan bir dünya
sisteminin içinde kendisini bulmuştur.
Bu buhran ve girdaptan çıkmanın yolu “Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? ayetlerine kendimizi muhatap kabul etmemizdir. Düşünüp, tartışıp, konuşup tüm sorunlarımıza
ortak çözümler üretmenin vakti geldi de geçiyor. Bunda da en büyük sorumluluk günümüzün uluslararası öğrencilerindedir. Uluslararası öğrenci olarak bir çok insana nasip olmayan imkan ve olanaklar kurumlarca ulaşılması kolay hale getiriliyor. Farklı dilleri öğrenmek, farklı milletlerden insanlarla tanışmak ve o ülkenin insanını daha yakından analiz
etmek, eğitim gördüğü ülkenin sistemini araştırmak, insanlarıyla kardeş olmak, dost olmak
herkese nasip olmayan imkanlardır.
Bugün dünyada 4.5 milyon civarında uluslararası öğrenci eğitim görmektedir ve bu
rakamlar ciddi rakamlardır. Hatta bir kaç yıla kadar bu rakamların 7.5 milyonu bulması
beklenmektedir. Tüm bu saydığımız gerçekleri göz önüne alırsak, tanışmamıza ve kaynaşmamıza vesile olan STK’ler öncülüğünde fikir ve düşüncelerimizi bir araya getirip tecrübelerimizi paylaşarak, ırkçılık ve ben merkeziyetten uzak evlatlarımıza ve bizden sonraki
nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için düşünce kuruluşları bünyelerinde,
kendi alanında çalışmalar yapan kurumlarda buluşmamız, ülkelerimizde ülkesini ve milletini seven genç kardeşlerimizi davet ederek onlarla birlikte ve kendi aramızda da koordineli
şekilde beraberce düşünmeli, sorunlarımızı tespit etmeli, kalıcı çözümler üretmeli ve bunları halkımıza paylaşmalıyız.
Üzerimizdeki sorumluluk ağırdır. İmkanlarımız ve zamanımız kısıtlıdır. Ama her şeye
rağmen bize doğru yolu tarif eden yön levhamız mevcuttur. Mesele bu imkanları doğru insanlarla ve uygun zamanda kullanabilmektedir. Düşünce kuruluşları kavramını iyi anlamalıyız. Neyi çalışacağımızı bilmeliyiz. Aramızdaki tüm tefrikaları arkamıza atıp, önümüze
bakmalıyız. Üstünlüğümüzün milletimizden değil takvamızdan olduğunu şiar edinmeliyiz.
Eğitimli olmalı ve oku emrinin şartlarını yerine getirmeliyiz. Ülkelerimizde ve aslında dünUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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yadaki bir çok ülkedeki sistemler kısa vadede değişkenliğe uğramaktadır. Bu değişkenliklerin ana sebeplerinden birisi de gelecekle ilgili thank tank çalışmalarını yapmaması ve bu
alanda gelişen ülkelerin planlarına ister istemez adapte olmasıdır.
Bölgesel ve küresel güç olmak istiyorsak, nesillerimizin ufkunun genişlemesine vesile
olmak istiyorsak, huzur içinde ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak veya engel olanlara
engel olmak istiyorsak uluslararası düşünce/tefekkür kurumlarını kurmaya başlamalı ve
onları en aktif şekilde tutmalıyız.
Bu kuruluşlar kuruldukları ülkelerin iç ve dış politikasına etki edebilmek için çeşitli
strateji ve taktiklere dayanıyorlar. Bu kuruluşlara üye olanlarsa üniversitelerde, fakültelerde, seminer ve panellerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda, bakanlıklarının farklı kademelerinde aktif görev alabiliyorlar. Uluslararası öğrenciler ülkelerin eğitim ve öğretimin
dışında, beyin göçünde, eğitim turizminin gelişmesinde, ülkesinin tanıtımında vb. birçok
yan getirilerini de düşündüğümüzde ülke ekonomileri için ciddi bir katkı sağlıyor.
Bugün Türkiye olarak baktığımızda, geçmişe nazaran ciddi çalışmaların olduğunu
görmekteyiz. YTB, YÖK, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, STK›ler bu alanda geçmişe nazaran güzel hizmetler sunmaya gayret göstermektedir.
2023 vizyonu endeksinde baktığımızda da bu tarihte ülkemizde öğrenci sayısı
250.000’leri bulacaktır. İşte tüm bu veriler ve kurumlarımızın tecrübeleri bizlere gösteriyor
ki A’ dan Z’ ye uluslararası öğrenci konusunu en ince detayına kadar şu an içinde bulunduğumuz sempozyum ve nice farklı çalışmalarda masaya yatırmalı, geçmişimizi sorgulamalı,
yüz yıllık hedeflerin planlamalarını yapmalı, mezun ettiğimiz öğrencilerimizle yakından
ilgilenmeli ve ortak paydada değerlerimizi ön planda tutup bizden sonraki nesillere daha
güvenli bir gelecek bırakabilmek için, güçlerimizi bir araya getirmeli, tanışmalı, kaynaşmalı, düşünmeli, düşüncelerimizi çevremizle paylaşmalıyız.
Uluslararası öğrencilerimizin öncülüğünde oluşacak think tank/tefekkür/düşünce kuruluşları, bu alanda yaptığımız tüm çalışmaların en güzel meyvesi konumunda olacaktır.
Yıllar öncesinde bu alanda çalışmaya başlayan ülkelerin konumunu bugün hepimiz bariz
bir şekilde gözlemlemekteyiz. Bizlerin de ülkelerimizi ve milletlerimizi manevi değerlerimize bağlı kalarak daha müreffeh konuma getirmek hiç de zor olmasa gerek. Yeter ki ilk
önce düşünmeye ve tek bir millet olduğumuzun şuuruyla düşünmeye başlayalım.
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İzmir’deki Uluslararası Öğrencilerin Temel
Sorunları, Beklentileri ve Memnuniyetleri
Saha Araştırması
Yasemin Karamanlı
Nursen Aslan
Farklı eğitim burslarıyla veya kendi imkanlarıyla ülkemiz üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra öğrenim bursları, sağlık ve
barınma hizmetlerine erişimleri, ikamet işlemleri ve üniversitedeki arkadaşlarının ve İzmir
halkının kendilerine bakışları ve yaklaşımları gibi birbiriyle ilişkili konularda yaşadıkları
temel sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentilerin ortaya çıkarılması amacıyla yapmış olduğumuz
çalışmamız sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye Burslusu öğrencilerin deneyimlerinin
yanı sıra kendi imkânlarıyla okuyan öğrencilerin de ihtiyaçları ve sorunlarını ortaya koymakta, uyum ve adaptasyon süreçleriyle ilgili psikolojik ve rehberlik temelli çalışmaların
oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. İzmir’deki üniversitelerin uluslararası öğrenci politikalarının, kapsamlı ve etkin bir şekilde planlanabilmesi açısından uluslararası öğrencilerin tecrübelerini değerlendiren araştırma, bu yönde atılmış mütevazı bir adımdır.
Araştırma evresini, İzmir’deki üniversitelerde okumakta olan uluslararası öğrenciler
oluşturmaktadır. Cinsiyet eşitliği baz alınarak çeşitli bölümlerden ve çeşitli ülkelerden seçilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan 500 kişilik öğrenci
grubu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nicel araştırma 500 kişilik hedef grupla
yapılmış, nitel araştırma ise 60 kişilik öğrenci topluluğu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız, nicel ve nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel araştırmaların
saha uygulaması 15 Mart - 15 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
İzmir’deki uluslararası öğrencilerin gözüyle eğitim hayatından beklentilerin nasıl
şekillendiğinin ve ikamet, barınma, sağlık ve ilgili diğer konulardaki ihtiyaçların nelerden
oluştuğu saptanmaya çalışılmıştır.
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SORUNLAR
İzmir’deki uluslararası öğrencilerin bu kenti ve üniversiteyi tercih etme gerekçeleri
sorulmuş; eğitim kalitesi, eğitim ve yaşam maliyeti, burs olanakları, barınma ve sağlık
hizmetleriyle sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik beklentiler tespit
edilmiştir. Bulguları, üç ana başlık altında toplayabiliriz:

Ekonomik Sorunlar
Katılımcıların tamamına yakını eğitimlerini Türkiye Burslusu olarak sürdürmekle birlikte, sınırlı sayıdaki öğrenci grubu, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklardan yakınmakta ve maddî koşulların iyileştirilmesi talebinde bulunmaktadır. Burslu öğrencilerden
farklı olarak, kendi imkânlarıyla eğitim gören uluslararası öğrenciler hem eğitim ücreti
ödemek hem de barınma ve sağlık gibi hizmetlerden yine ücret ödeyerek yararlanmak
durumundadır. Bununla birlikte bazı Türkiye Burslusu öğrenciler de kendi imkânlarıyla
eğitim gören öğrenciler gibi burs miktarlarının artırılmasını istemektedir. Genel olarak
değerlendirildiğinde, katılımcıların yeterli eğitim bursuna sahip oldukları, ancak ekonomik
zorluklardan da yakındıkları gözlenmektedir.
Az sayıda olan ve kendi imkânlarıyla eğitimini sürdürmeye çalışan öğrenciler aynı
zamanda burs olanaklarından yararlanmak için girişimde bulunmuştur. İzmir’de yaklaşık
5.000 uluslararası öğrencinin sadece 1.500 kadarının Türkiye Burslusu öğrencilerden
oluştuğu düşünüldüğünde, eğitim bursuna ihtiyaç duyan ciddi sayıda bir kitlenin varlığı
söz konusudur.

Eğitimle ilgili Sorunlar
Katılımcılara yöneltilen ve üniversite eğitimleriyle ilgili sorunları tespit etmeye yönelik sorulara verilen yanıtlar çeşitlilik göstermektedir. Uluslararası öğrenciler, eğitimleri
süresince sorun olarak gördükleri konulardan birinin Türkçe dil öğretimi olduğuna ilişkin
ortak bir kanaate sahiptir.
Araştırmaya katılan Türk soylu öğrencilerin Türkçe dil yeterlilikleri oldukça iyi görünmektedir. Türk soylu öğrencilerin dışında, Türkçe dil eğitiminde akademik bir formasyonun bulunmadığını ve mevcut haliyle uygulanan yöntemin üniversitedeki başarı durumlarını etkilediğini ifade ederek nitelikli bir dil eğitimine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır.
YTB tarafından resmî takibi yapılan Türkçe dil eğitimiyle ilgili ortak beklentiler, akademik düzeyde bir eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır. Özellikle lisansüstü eğitim gören
öğrencilerin Türkçe kaynaklardan araştırma yapmak ve tez yazmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı dile getirilmektedir. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin İzmir’deki akademik hayatlarının akışını doğrudan etkileyen bu hususta gerekli iyileştirmelerin acil olarak
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yapılmasında fayda görülmektedir.
Eğitimin en önemli ayağını oluşturan derslerin hem dili hem de anlatım yöntemi konusunda ise uluslararası öğrenciler farklı anlayışlara sahiptir. Ders içerisinde anlatılanların
tam olarak anlaşılıp anlaşılmadığı hususunda, öğrencilerin genel olarak uyruklarına göre
değerlendirme yaptıkları görülmektedir.
Ders anlatımlarında kullanılan dil ile uluslararası öğrencilerin öğrendiği Türkçe dil
seviyesi arasında orantısızlığın olduğu görülmektedir. Anlaşılacağı üzere, bir genelleme
yapıldığında ortaya hiç de hoş olmayan bir durum çıkmakta, pek çok öğrencinin akademik
Türkçesinin dersleri takip etmek için bile yeterli olmadığı görülmektedir. Çoğunluğu oluşturan bu grubun dışında kalan Türk soylu öğrencilerin bu tür sorunları ya hiç yaşamadığı
ya da çok az yaşadığı dile getirilmektedir.
Bu konuyla doğrudan bağlantılı olan ve uluslararası öğrencilerin eğitimlerini doğrudan etkileyen bir başka konu, ders hocalarıyla ilişkilerin niteliğidir. Katılımcıların tamamına yakını ders hocalarının ilgisi ve desteğinden memnuniyet duymakla birlikte, ders
anlatımlarıyla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşandığını da belirtmektedir.
Üniversitelerimizin uluslararası öğrencilerin beklentilerini karşılayacak bir eğitim sistemini oturtabilmek için belirli bir süreye ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra,
eğitimci kadrosunun uluslararası öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarında eşit ve çok
daha özenli bir yaklaşıma sahip olması beklenmelidir.
Farklı diller ve kültürlere mensup öğrenciler olarak hocalarından daha yakın ve sıcakkanlı bir davranış beklemeleri gayet doğaldır. Üstelik bu gruptaki öğrenciler, dil becerisi
konusunda ders hocalarının kendilerini Türk öğrencilerle aynı kategoride değerlendirmesini eleştirmektedir. Oysa Türk öğrenciler gibi dersi rahatlıkla anlama ve
hocalarla diyalog kurma imkanı bulamadıklarını söyleyen bu gruptaki öğrencilerin aksine, Türk soylu öğrenciler bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkçe dil becerisi gelişmiş ya da Türki Cumhuriyetlerden gelmiş olan öğrencilerin ders anlatımı ve ders hocalarıyla ilişkilerinde önemli bir
sorunla karşılaşmadıkları, diğer öğrencilerin ise dil problemi nedeniyle bu konuda çeşitli
sorunlar yaşadığı anlaşılmaktadır. Eğitimde yaşanan dil sorunu ve kültür farklılığının sosyal çevreyle iletişim kurmak bakımından belirleyici etkisi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda uluslararası öğrencilerin sınıf arkadaşları ve sosyal çevreleriyle iletişim becerilerinin
gelişmesinde önemli bir ilerlemenin yaşandığı söylenebilir. Türkçesi yeterli ve kültürel
uyumu güçlü öğrencilerin bu konuda herhangi bir sorun yaşamadığı göze çarpmaktadır.
Farklı coğrafî ve kültürel özelliklere sahip bazı uluslararası öğrencilerin sınıf arkadaş-
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larıyla Türkçe iletişim kurmakta zorluk çekmelerinin arka plânında dışlanmışlık hissinin
varlığı dikkat çekicidir. Bazı Türk kökenli öğrencilerin dışlayıcı yaklaşımları negatif bir
algının oluşmasına yol açmaktadır. Bu yüzden ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi yanlış uygulamaların önüne geçmek bakımından uluslararası öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
önemsemek gerekmektedir.
Yapılan değerlendirmelerden anlaşıldığına göre, dönem başında yapılan oryantasyon eğitimlerinin bütün üniversitelerde, bütün uluslararası öğrencileri kapsayacak şekilde
yapılmadığı görülmüştür. Bazı öğrenciler oryantasyon eğitimine katılmakla birlikte pek
çoğu bu tür bir etkinliğe katılmadığını ifade etmiştir. Ortak görüş, bu konuda üniversite
yönetimlerinin daha nitelikli bir program hazırlaması yönündedir. Araştırmaya katılanların
ülkelerindeki öğrencilik konumuyla, Türkiye’deki eğitim yaşamları arasında karşılaştırma
yaparak, meydana gelen değişimi daha çok içinde bulundukları psikososyal durumu göz
önüne alarak yorumlamışlardır.
Ülkelerinde başarılı olmalarını gerektiren koşullardan ayrı bir sosyokültürel atmosfer
içinde bulunmalarından kaynaklanan bazı öğrencilerin Türkiye’ye geldiğinde başarılarında
düşüş olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki başarısını etkileyen unsurlar arasında; yabancı
bir ülkede bulunmak, farklı bir dili öğrenmek ve kültürel uyum gibi konuların bulunduğu
görülebilir. Bazı öğrenciler ise Türkiye’de bulunmakla motive olmuş görünmektedir.
Yabancı bir ülkede bulunmanın beraberinde getirdiği sorunlarla baş etmek kolay değildir. Bu yüzden öğrencilerin bir sorunla karşılaştıklarında bu sorunu ilk etapta kiminle
paylaştığı ve çözümü konusunda nasıl bir yol izlediğinin bilinmesi, aynı zamanda sahip
olduğu imkânları veya engelleri de görmeyi sağlayacaktır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamına yakınında, bir sorunla karşılaştığında ilk
olarak arkadaşlarına danışma ihtiyacı duydukları görülmüştür. Burada, katılımcıların büyük bölümünün öğrencilerden oluşan bir sosyal çevre edindikleri söylenebilir. Fakat arkadaşlarına danışarak çözemeyecekleri sorunlarıyla ilgili olarak YTB İzmir Koordinasyon
Ofisi’ne müracaat ettikleri anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı, hukukî sorunlarla karşılaşmadıklarını ifade
etmiştir. Buna göre, öğrencilerin ikamet izni, eğitim vizesi veya diğer resmî hizmetlere
erişim gibi temel konularda YTB İzmir Koordinasyon Ofisinin sağladığı kolaylıklardan
faydalandığı ve bu konuda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları anlaşılmaktadır.
Diğer bir sorun ise öğrencilerin bir kısmının istemedikleri bölümlere yerleştirilmiş
olmalarıdır. Bu durumdaki bazı öğrenciler, bir iki yıl burada kaldıktan sonra ülkelerine
dönmeyi düşünmektedir; hatta okulunu bırakıp gidenler bile vardır. Bu konudaki enteresan
bir örnek ise, Hıristiyan bir öğrencinin Dinler Tarihi okuyacağı söylenerek İlahiyat Fakültesi’ne yerleştirilmiş olmasıdır. Bir yıl TÖMER okuduktan sonra fakültede İslam Teoloji’nin
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

287

İzmir’deki Uluslararası Öğrencilerin Temel Sorunları, Beklentileri ve Memnuniyetleri
Saha Araştırması
okutulduğunu öğrenince ülkesine geri dönmek istemiş ancak istediği başka bir bölüme
geçiş yapınca İzmir’de kalmıştır.

Sağlıkla ilgili Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişim düzeylerini ölçmek ve bu konuda
yaşanan sorunları belirlemeye yönelik araştırma kapsamında öğrencilere çeşitli sorular yöneltilmiştir. Ortaya çıkan sonuca göre, burslu öğrencilerin tamamının genel sağlık sigortası
kapsamında olmasına rağmen uygulamada bazı sorunlarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.
SGK ve YTB arasındaki protokoller çerçevesinde bir sağlık güvencesi bulunan Türkiye
Burslusu öğrencilerin sağlık primlerinin ödenmesinde yaşanan gecikmeler sisteme yansımakta ve öğrencilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları bakımından aksaklıklara yol
açmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ilgili bazı eleştirilerin varlığı söz konusudur. Bazı
öğrenciler doktorların ayrımcı tutumlarından şikâyet etmektedir. Sağlık sektöründeki bu
ve benzeri olumsuz davranışların kesinlikle önlenmesi gerekmekte, ayrımcı ve dışlayıcı
yaklaşım sergileyen sağlık çalışanları hakkında yaptırımların hayata geçirilmesi önem arz
etmektedir.
Sağlık sorunu yaşayıp hastaneye giden öğrencilerin ücretsiz olarak alabilecekleri sağlık hizmetleri bellidir. Kimi operasyonların veya tedavi türlerinin genel sağlık sistemi dışında bir uygulamaya konu olduğuna dair öğrencilerin yeterli düzeyde bilgilendirilmesi
gerekmektedir.

İzmir’deki Şehir Hayatı ile ilgili Sorunlar
İzmir’deki şehir hayatına katılmak ve sosyal aktiviteleri takip etmek bakımından,
öğrencilerin çevreyi ne kadar tanıdığı ve sosyal hayata hangi düzeyde uyum sağladıklarına
ilişkin olarak araştırmadan çarpıcı sonuçlara ulaşılmaktadır.
Öğrencilerin önemli bir bölümü, şehir hayatı ve toplumsal davranış normları açısından
yerel halk ile bir uyumsuzluk yaşamadıklarını dile getirmektedir. Araştırmaya katılanların
çoğu, şehirdeki kültürel aktiviteleri takip etmekte bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmiştir.
Bazı öğrenciler yabancılara yönelik ayrımcı tutum ve davranışlara muhatap olmaktadır. Çok kültürlü bir geleneğe sahip olan Türk toplumunda uluslararası öğrencilerin coğrafî
ve kültürel olarak önyargılı yaklaşımlarla karşılaşmaları, yabancılık hissinin güçlenmesine
neden olmaktadır.
Uluslararası öğrencilere yönelik önyargıların kırılması için üniversite, yerel yönetim, si-
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vil toplum ve özel sektör bağlamında şehir insanını bilgilendirici çalışmalar yapılmasına ciddi
biçimde ihtiyaç duyulmaktadır. Rengi, etnik kökeni veya dili nedeniyle ayrımcılığa uğramaktan çekinen öğrencilerin şehir hayatına katılmaları da çok kolay olamayacaktır. Bu yüzden
bütüncül bir sosyal politikanın uygulanması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Kültürel Uyum ile ilgili Sorunlar
Farklı bir ülkede eğitim görmek, hem şartların değişmesini hem de öğrencinin bu yeni
duruma uyum sağlayarak gelecek kaygısıyla yüzleşmesini sağlar. Genel olarak, öğrenciler ülkelerinde çok daha aktif ve sosyal bir eğitim hayatına sahip olduklarını, Türkiye’ye
gelince yabancı bir dil ve kültür ile karşılaşmanın kendilerini fazlasıyla zorladığını ifade
etmişlerse de bu konudaki istisnai durumu Türk soylu öğrencileri oluşturmaktadır.
Öğrencilerin üzerinde ittifak ettiği hususlardan biri, dinî pratiklerin uygulanmasına
yönelik özgürlük ortamının varlığıdır. Tüm öğrenciler, dinî inançları doğrultusunda özgürce ibadet yapabildiklerini, herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etmektedir. Sadece bir
Hristiyan öğrenci, kilise bulamamaktan yakınmıştır. Bu yakınmanın da İzmir’deki kiliselerin bulunduğu bölgeleri bilmemekten kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Türkiye Burslusu öğrenciler arasında farklı dinlere mensup ya da herhangi bir dinî
inancı bulunmayan öğrenciler de mevcuttur. Dolayısıyla her öğrencinin dinî pratiklerini
yaşayabilmesi bakımından gerekli ortamın bulunması son derece önemlidir.
Uluslararası öğrencilerin yabancı bir ülkedeki yemek kültürüne alışmaları zaman almakta ve yemek alışkanlıklarındaki farklılıklar nedeniyle de beslenme sorunları gündeme
gelmektedir. İzmir’de eğitim gören ve araştırmaya katılan uluslararası öğrenciler arasında,
yemek kültürü yüzünden beslenme güçlüğü çeken ancak belli bir süre sonra uyum sağlayan
öğrencilerin varlığı dikkat çekicidir.
Bu konudaki istisnai grup yine Türk soylu öğrencilerden oluşmakta ve yemek alışkanlıklarındaki benzerlikler sayesinde bir kültür şoku yaşanmamaktadır.
Kültürel olarak veya dinî inanç nedeniyle yemek alışkanlıklarında belli hassasiyetleri
olan öğrenciler de bulunmaktadır. Bazı öğrenciler, yiyeceklerle ilgili helal-haram ayrımına
dikkat etmekte ve yemek mekânlarını da aynı dinî hassasiyetler bağlamında tercih etmektedir. Üniversite ve yurt yönetimlerinin bu konudaki beklentileri dikkate almasında öğrenci
memnuniyeti açısından fayda bulunmaktadır.
Türk soylu öğrencilerin yemek kültürümüze uyum sağlamakta güçlük çekmedikleri
gözlenmektedir. Aslında zengin bir mutfağı olan Türkiye’de uluslararası öğrencilerin yemek kültürümüzü öğrenebilmeleri için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Bununla birlikte ilk
kez ülkemize gelen ve kültürel özelliklerimizle henüz tanışan öğrencilerin uyum sürecinin
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doğal haliyle devam etmesi yararlı olacaktır.

MEMNUNİYETLER
Araştırmaya katılan İzmir’deki uluslararası öğrencilerin üniversite ve şehir seçimleriyle ilgili konularda farklı algılara sahip oldukları söylenebilir. Özellikle, eğitim, sağlık,
barınma ve diğer hizmetlere ilişkin memnuniyet algısını ortaya çıkarmayı amaçlayan sorulara verilen yanıtlar, üniversite ve şehir yöneticilerini de yakından ilgilendirmektedir.
Üniversite tercihi ve eğitim kalitesiyle ilgili olarak öğrencilerin bir bölümü şehir ve bölüm tercihini bilinçli şekilde yaptığını belirtmiş, geriye kalan bir kesim ise İzmir’i bilinçli
olarak tercih etmediğini ifade etmiştir. Özellikle bazı Türkiye Burslusu öğrenciler, kendi
tercihleri olmadığı halde ilgili kurum tarafından İzmir’deki bir üniversiteye yerleştirildiklerini belirterek “yerleştirme işleminden” dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmiş olsalar da ilerleyen tarihlerde kente uyum sağladıkları için pozitif bir algıya sahip olmuşlardır.
Türkiye Burslusu olarak seçilip ülkemize gelen öğrencilerde, bölümlerini istekleri
doğrultusunda seçemiyor oluşlarındaki yakınma dikkat çekmektedir. Burslu öğrenciler
kendilerine önerilen belli sayıdaki eğitim kurumu ve şehre göre tercih yapmaktadır. İlginç
olan husus, öğrencilerin bu tercihleri kendilerinin yapmadığı ve bilgileri dışında yerleştirme yapıldığı iddiasını sıklıkla dile getirmeleridir. O halde burslu öğrencilerin yerleştirme
işlemlerini yapan YTB’nin uygulamasıyla ilgili eleştirilerin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. İsteğe bağlı bir yerleştirme olmayınca da öğrenciler motivasyon kaybına uğramakta, başarı düzeyleri bu olumsuzluktan fazlasıyla etkilenmektedir.
İzmir’de eğitimi bilinçli olarak tercih eden öğrenciler, tercihlerinden memnun görünmektedir. Üniversite yönetimlerinin daha fazla sayıda uluslararası öğrenciyi İzmir’e
çekebilmek amacıyla hem eleştirileri hem de memnuniyetleri birlikte ele alıp uzun vadeli
stratejiler geliştirmesi önemlidir.
İzmir’deki üniversite eğitim sistemi açısından, uluslararası öğrencilerin taleplerinin
karşılanmasıyla ilgili görüşler genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğrencilerin bir bölümü
eğitim düzeyini yeterli bulmazken, diğer bir grup akademik donanım itibariyle yeterli bir
eğitim aldıklarını ifade etmiştir.
Üniversitedeki eğitim sistemiyle ve eğitimcilerin ders anlatma yöntemiyle ilgili eleştirilerin varlığı söz konusudur. Bu yüzden öğrenci, yerleştiği bölümün eğitim dili ve bu
konudaki akademik yeterlilik bakımından sorunlar yaşadığını ifade etmektedir. Doğrusu,
bu tür haklı yakınmaların ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.
Uluslararası öğrenciler Türkçeyi öğrenmekten genel olarak memnun görünmekte ve
sosyal hayatlarında Türkçe konuşmaktan keyif aldıklarını dile getirmektedir.
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Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, uluslararası öğrencilerin Türkçe dil
eğitimini önemsedikleri ve “daha iyi ve nitelikli bir eğitim” talebinde ortaklaştıkları görülmektedir. Nitekim bu konudaki beklentilerin; yeterli ders anlatımı, hocaların daha yakın
ilgisi ve desteği, akademik Türkçe eğitimi gibi belli alanlarda yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.
Barınmaya ilişkin görüşlerini ifade eden öğrencilerin önemli bir bölümünün KYK
yurtlarında, diğer kesimin ise özel yurt veya özel ikamet yoluyla barınma ihtiyacını karşıladığı görülmektedir. KYK yurtlarında ikamet eden öğrencilerin fizikî donanım ve yurtlardaki sosyal ilişkiler bakımından yaygın şikâyetleri bulunmaktadır.
Kendi imkânlarıyla barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan öğrencilerin dışında,
Türkiye Burslusu öğrenciler genel olarak KYK yurtlarında ücretsiz barındırılmaktadır.
Yurt koşullarıyla ilgili şikâyetler; kalabalık oda düzeni, temizlik, üniversiteye uzaklık ve
öğrenciler arası uyum sorunları gibi başlıklarda yoğunlaşmaktadır.
Yurt koşullarındaki sorunları araştırmaya katılan öğrencilerin önemli bir bölümü de
ifade etmektedir. Bu sorunun KYK yurt yerleşimlerinden sorumlu kurumlar tarafından ele
alınıp çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Öğrencilerin rahtasızlıklarını dile getirdiği bu konu, yurt yerleştirme işlemleri yapılırken öğrencilerin eğitim düzeylerinin, yaş durumlarının ya da coğrafî farklılıklarının
yeterince önemsenmediğini ortaya koymaktadır. Lisans öğrencisiyle doktora öğrencisini
aynı odada ikamete zorlamanın çeşitli sorunlara yol açacağı unutulmamalıdır. Diğer taraftan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil gelişimlerini hızlandırmak ve kültürel etkileşimi
güçlendirmek için ülkemiz öğrencileriyle karma odalarda barındırılması, davranış kalıpları, yaşam tarzları ve coğrafî farklılıkların gözetilmesini ve uyum problemlerinin en asgari
düzeye indirilmesini sağlayacak düzeyde hayata geçirilmelidir.
İzmir’deki uluslararası öğrencilerin KYK yurt yerleşimlerinde eğitim gördükleri
üniversitelere yakınlık-uzaklık bakımından bir değerlendirme yapılmadan uygulamanın
gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Nitekim öğrenciler uzun bir süre yurtlarını değiştirmek için
girişimde bulunmalarına rağmen KYK yönetimlerinden olumsuz yanıt almaktadır. Dolayısıyla yurt yerleştirme işlemleri nedeniyle KYK yönetimlerine karşı ciddi bir tepkinin
varlığı söz konusudur.
Uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişim ve genel sağlık sigortası hakkındaki görüşleri olumludur.
Olumlu görüşlerle birlikte sağlık sistemindeki aksaklıklardan yakınan öğrencilerde
bulunmaktadır. Özellikle YTB’nin sorumlu olduğunu düşündükleri sağlık primi konusundaki eleştirilerin çokluğu dikkat çekmektedir.
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Öğrencilerin değerlendirmelerinden yola çıkılarak ifade etmek gerekirse, sağlık
hizmetleriyle ilgili memnuniyet düzeyinin çok daha ileri düzeyde gerçekleşmesi
bağlamında, ilgili çevrelerin gerekli önlemleri alması talep edilmektedir.
Öğrencilerin tamamına yakını, ders hocalarının kendilerine karşı tutum ve
davranışlarından memnun olduklarını dile getirmiştir. Uluslararası öğrencilerin benzer
bir memnuniyet algısı da yurt veya özel barınma merkezlerinde aynı ortamı paylaştıkları
arkadaşlarıyla ilgilidir. Öğrencilerin büyük kesimi, birlikte kaldıkları yurt ve oda
arkadaşlarından, başta eğitimle ilgili konular olmak üzere, çeşitli konularda gerekli desteği
aldıklarını belirtmişlerdir. Uluslararası öğrenciler Türkçe öğrenmekten memnun olduklarını araştırma sorularına verdikleri yanıtlarla ortaya koymuşlardır. Türkçe’nin eğitimlerine
katkı sağlamak bakımından çok önemli olduğunu söyleyenler ile yeni bir dil öğrenmenin
her açıdan faydalı olacağını ifade edenler, sonuç olarak Türkçeyi önemsediklerini göstermiştir. Şehirdeki sosyal hayata katılım düzeyi bakımından uluslararası öğrenciler arasında
görüş ayrılıkları bulunsa da tüm öğrenciler şehirdeki sosyal aktivitelere katılma isteğini
ortaya koymuştur. Neticede, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı bakımından üniversite-yerel yönetim-sivil toplum işbirliğiyle nitelikli çalışmalar yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Genellikle yardımsever görülen ülkemiz öğrencileriyle uluslararası öğrenciler arasındaki iletişimin oldukça güçlü olduğu ve karşılıklı anlayışa dayalı bir dostluğun geliştiği
görülmektedir. Bununla birlikte bazı öğrencilerin davranışlarıyla ilgili sınırlı da olsa eleştirilerin varlığı söz konusudur. Bazı öğrencilerin yakınmakta olduğu mesele, toplumdaki
bazı kesimlerin yabancılara karşı önyargılı bakış açılarıdır. Örneğin bazı siyahi öğrenciler,
sokakta veya alışveriş merkezlerinde kendilerine mülteci muamelesi yapıldığından şikâyet
etmektedir. Bu ve benzeri ayrımcı uygulamaların önüne geçmek için neler yapılması gerektiği tartışılmalıdır. Ülkemiz öğrencilerinin ve sivil kamuoyunun Türkiye Bursları projesi
hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.
Resmî kurumlarda ilgili kamu personelinin, yabancı dil yoluyla uluslararası öğrencilerle iletişim kurabilme düzeyinin gelişmesi için çaba harcamaları gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Yabancı dil eğitiminin resmî kurumlardaki personel için başlıca ihtiyaç olduğu
görülmektedir. Bu konuda sorun yaşamadıklarını söyleyen öğrenciler ise “Türkçe bildiğim
için” vurgusunu yaparak aslında resmî kurum çalışanlarının yabancı dil yeterliğinin istenen
düzeyin altında olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Genel bir sorun olarak, Türkiye’deki
kamu çalışanlarının yabancı dil sorununa dikkat çekmek bakımından, öğrencilerin değerlendirmeleri önemsenmelidir. Bu bağlamda KYK ve Göç İdaresi gibi doğrudan uluslararası
öğrencilere yönelik hizmet sunmakta olan kurumlarda yeterli sayıda İngilizceye vakıf personelin bulundurulması yararlı olacaktır.
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BEKLENTİLER VE ÖNERİLER
Araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin eğitim, sağlık, barınma ve kültürel yaşam
alanlarında üniversite ve şehir hayatından beklentilerini öğrenmek amacıyla yöneltilen sorulardan elde edilen veriler, başta üniversite ve dil eğitimi olmak üzere, çeşitli konulardaki
ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Araştırma konuları hakkında uluslararası öğrencilerin genel olarak beklenti ve önerilerinde ortak duygu ve düşüncelerin bulunduğu gözlenmiştir. Öğrenciler, üniversite yönetiminin eğitim ve sosyal aktivite konularında uluslararası
öğrencileri teşvik etmesini önermektedir. Spor salonu ve yüzme havuzu ihtiyacını dile getiren öğrenciler, çevre düzenlemesinin önemine dikkat çekmişlerdir. Uluslararası öğrencilerde “yabancılık” hissi uyandıracak tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini ortaya
koyan birden fazla olayın yaşandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla şehir insanının uluslararası öğrencilere karşı önyargılardan uzak bir duygu ve düşünce yapısıyla hareket etmesi
beklenmektedir. Kendi imkânlarıyla eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrenciler, üniversitenin öğrenim burslarından yararlanmak istediklerini dile getirmiştir. Sağlık hizmetleriyle
ilgili değerlendirmelerde Türkiye Burslusu öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmadığı, ücretli eğitim görenlerin ise çeşitli sıkıntılar yaşadığı anlaşılmaktadır. Daha önce ifade
edildiği üzere, genel sağlık sigortasından tüm öğrencilerin eşit biçimde faydalanma olanağı
mevcut olmakla birlikte, bu bilginin öğrencilerle paylaşılması gerekmektedir.
Öte yandan, yurtlarla ilgili en çok dile getirilen husus, öğrencilerin yurtlara
yerleştirilirken okullarının bulunduğu bölgeye dikkat edilmemesidir. Örneğin, okulu
Buca’da olan bir öğrenci Çiğli Yurdu’na, okulu Çiğli’de olan başka bir öğrenci ise İnciraltı
Yurduna yerleştirilebilmektedir. Bu sorun nedeniyle öğrenciler hem çok yorulmakta hem
de büyük zaman kaybına uğramaktadırlar. Yurt değiştirme hususunda ise öğrencilerin hiçbir talebi dikkate alınmamaktadır. Bu konuya çözüm getirilmelidir.
İzmir’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yabancılık hissine sahip olup
olmadıklarıyla ilgili değerlendirmelerine bakıldığında ise, Türk soylu öğrencilerde böyle
bir sorunla karşılaşılmazken, farklı ülke öğrencilerinin sınırlı sayıda da olsa bu tür duygusal
kırılmalar yaşadıkları görülmektedir.
Türk soylu öğrenciler yabancılık hissi taşımasa da özellikle siyahî öğrencilerin bir
bölümünde bu his mevcuttur. Bu algının değişmesi bakımından, toplumsal misafirperverliğin
uluslararası öğrencilerden esirgenmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin
tamamına yakını dinî pratiklerini yerine getirecek bir özgürlüğe sahip olduklarını, inanç
özgürlüğü ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını ifade etmiştir.
Türkiye Burslusu öğrenciler arasında farklı dinlere mensup ya da herhangi bir dinî
inancı bulunmayan öğrenciler de mevcuttur. Dolayısıyla her öğrencinin dinî pratiklerini
yaşayabilmesi bakımından gerekli ortamın bulunması son derece önemlidir. Esteban, ibaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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det amacıyla kilise bulamamaktan yakınmakla birlikte, aslında İzmir’de Hristiyan inancına
mensup Türk ve yabancıların da bulunduğu ve birden fazla kilisenin ibadete açık olduğunu
yetkililerin (örneğin YTB) kendisine bildiriyor olması gerekmektedir.
Ders dışındaki zamanı değerlendirme ve sosyalleşme amacıyla ne gibi etkinlikler yapılabileceğine ilişkin öğrencilerin beklentileri ağırlıklı olarak şehir gezileri etrafında toplanmaktadır. Buna göre, üniversite yönetimlerinin ve KYK yurtlarının gezi organizasyonlarıyla ilgili, öğrencileri yönlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğrenciler, akademik eğitim sürecinde daha iyi bir hizmet görme açısından kampüs
fakülte ve sınıf ortam araç-gereçlerinin beklentilerini karşıladığını ifade etmektedir.
Rehberlik ve danışmanlık anlamında verilen hizmetler dışında, öğrenim bursu ve sağlık
sigortası başlıkları altında taleplerin dile getirildiği gözlenmektedir. Burs almakta olan
öğrenciler, dikkatli bir tüketim alışkanlığı olursa, yaşadıkları ortama göre burs miktarını
yeterli bulmaktadır. Ancak mevcut burs miktarını yeterli görmeyen az sayıda öğrencinin
varlığı da unutulmamalıdır.
Uluslararası öğrenciler, eğitim ve sosyal aktivite konusunda pozitif ayrımcılık talep
ederken, şehir halkının uluslararası öğrencilere yönelik davranış kültürünün gelişmesini
istemektedir.
Dinî ve kültürel hassasiyetleri olan öğrencilerin İzmir’deki sosyal hayatın genel
işleyişiyle alakalı ve KYK yurtlarındaki duruma ilişkin eleştirileri bulunmaktadır. Alkol
hususunda hassasiyet gösteren öğrenciler, yurtta alkol tüketilmesini garipsemektedir, oysa
öğrenci yurtlarında alkol tüketmek mevzuata göre yasak olup yurttan çıkarılma nedenleri
arasındadır. Bu yakınmaların KYK yöneticileri tarafından ne ölçüde dikkate alındığı soru
işaretidir. Aynı şekilde toplumsal yaşayış kültürüyle ilgili eleştirilerin de üzerinde durmak
gerekmektedir.
Öğrenciler, sağlık sigortasıyla ilgili karşılaştıkları sorunların çözülmesi konusunda
yetkili kurumlardan gerekli ilgiyi beklemektedir. Ayrıca evli öğrencilerin barınma
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir düzenleme yapılması ve gerekli kolaylıkların sağlanması
istenmektedir.
Bazı öğrenciler, kendileriyle daha çok ilgilenilmesi doğrultusunda talepte bulunmaktadır. Bu taleplerin haklı bulunması halinde, makul düzeyde karşılanabilmesini sağlamak
önemlidir.
Lâtin öğrencilerin bir kısmıyla görüşmelerde izah ettikleri üzere, kendilerine pozitif
ayrımcılık yapılmasını isterken, diğer bölgelerden gelen öğrencilerin istekleriyle daha fazla
ilgilenildiğini ima etmekte ve örtülü bir ayrımcılık duygusu yaşadığını anlatmaya çalışmaktadır. Uluslararası öğrenciler arasında herhangi bir eşitsizliğe yol açacak uygulamalar-
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dan kaçınmak ve her öğrenciye yönelik standart bir kurumsal politikayı hayata geçirmek
gerekmektedir.
Katılımcıların YTB İzmir Koordinasyon Ofisi’nden önemli beklentileri mevcuttur.
Bazı öğrenciler, personelin tutum ve davranışlarının belli kurallar çerçevesinde olmasını
önemsemektedir.
Yine çalışanların bilgi birikimlerinin yeterli ve sorunları çözebilecek düzeyde bulunmasıyla ilgili beklentiler dikkat çekmektedir.
YTB İzmir Koordinasyon Ofisi’nin Türkiye Burslusu öğrencilerle yakın bir iletişimde
bulunması, farklı programlarla kaynaştırma etkinlikleri düzenlemesi, beklentiler arasındadır.

SONUÇLAR
Yapılan çalışmada elde edilen temel hususları şöyle özetlemek mümkündür:
a. Öğrencilerin genel olarak Türkiye’de ve İzmir’de olmaktan ve okudukları üniversitelerinden memnun olduklarını söylemek mümkündür.
b. Öğrencilerin büyük kısmı istedikleri bölümlere yerleştirilmektedir. Ancak istedikleri
bölüme yerleştirilmeyen veya yerleştirildiği bölümde sorunlarla karşılaşıp bölüm değişikliği yapmak isteyen öğrenciler ciddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bazı öğrencilerin bölüm
değişikliği taleplerinin olumsuz sonuçlanması neticesinde ülkelerine döndükleri veya başka bir ülkede eğitimlerine devam ettikleri görülmektedir. Bu itibarla, belli şartlarda bölüm
değişikliği taleplerinin karşılanması uygun olacaktır.
c. Sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde, Türkiye Burslusu öğrencilerin
önemli bir sorunla karşılaşmadığı, ücretli eğitim görenlerin ise çeşitli sıkıntılar yaşadığı
anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, genel sağlık sigortasından tüm öğrencilerin
eşit biçimde faydalanma olanağı mevcut olup bu bilginin öğrencilerle paylaşılması gerekmektedir.
d. Yurt yerleştirme işlemlerinin üniversite ile yurt arasındaki mesafe dikkate alınarak
yapılmadığına dair yaygın bir kanaat mevcuttur. Bu konudaki yakınmalar dikkate alınmalı,
yurt yerleştirme işlemlerine ilişkin uluslararası öğrencilerden gelen haklı talepler karşılanabilmelidir.
e. Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitiminin daha nitelikli bir düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Özellikle lisansüstü eğitim
gören öğrencilerin Türkçe tez yazım tekniklerini kavrayabilmesi, akademik eğitim branşUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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larına göre Türkçe dil yeterliliğinin sağlanabilmesi bakımından öğrencilerde ciddi bir beklentinin varlığı söz konusudur.
f. Araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin en büyük kısmı, Türkiye’deki
üniversite tercihlerini ve Türkiye Burslarına başvurularını internet üzerinde yapmaktadır.
Dolayısıyla, YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları programının bilgi teknolojileri
kullanılarak ve gerçek ölçme-değerlendirme yöntemleriyle hayata geçirilmesi, programın
başarısında anahtar etkiye sahiptir.
g. Uluslararası öğrencilerin şehir hayatına katılmaları ve sosyal faaliyetlere daha çok
zaman ayırabilmeleri için üniversitelerin, yurt yönetimlerinin, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ve elbette YTB İzmir Koordinasyon Ofisi’nin karşılıklı işbirliği içinde hareket
etmesi ve ortak stratejiler geliştirmesi önem arz etmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Uluslararası öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay almak isteyen Türkiye’deki
üniversiteler, son yıllarda hem eğitim kalitesi hem de fiziksel donanım bakımından ciddi
ilerlemeler kaydetmektedir. İzmir’deki üniversitelerimizde aynı çabanın içinde olup kenti
bir uluslararası öğrenci üssü haline getirmek için uğraş verilmektedir. Üniversitelerimizin
eğitim yapısı ve hizmet kalitesinin gelişmesiyle, uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih
etmeleri arasında doğru bir orantı söz konusudur. İzmir bir öğrenci kenti olarak, son yıllarda uluslararası öğrenciler için cazip fırsatlar sunmaktadır.
Öğrencilerden alınan verilerin değerlendirilmesinin önemi açıktır. Yurtların fiziksel
koşullarının yetersizliği, üniversitenin kütüphane olanaklarının yetersizliği vb. bazı veriler
sadece uluslararası öğrenciler için değil, Türk öğrenciler için de geçerli olan verilerdir.
Ancak burada elde edilen veri, uluslararası öğrencilerin beklentilerine kıyasla elde edilmektedir. Türkiye bursları adı altında verilen burslar ise Türkiye’de ortalama bir öğrencinin
geçimi için oldukça iyi miktarlardadır. Ancak öğrencilerin yaşam standartları, bursların
yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilmesinde belirleyici olmaktadır. YTB hizmetleri ise
uluslararası öğrencilerin doğrudan muhatap olduğu hizmetlerdir.
Araştırma sonuçları, eğitimin niteliği ve akademik özgürlüğün artmasıyla, daha fazla
uluslararası öğrencinin İzmir’i ve İzmir’deki üniversiteleri tercih edebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin kişisel gelişimlerini etkileyecek düzeye ulaşması bakımından, kent kültürünün ve sosyal hayatın nitelikli bir düzeye ulaşması önem taşımaktadır.
Aynı zamanda sağlık ve barınma hizmetlerine erişim ve kültürel farklılıktan kaynaklanan
sorunların çözülmesiyle İzmir’deki uluslararası öğrenci hareketliliğinin artacağı öngörülmektedir. YTB İzmir Koordinasyon Ofisi’nin varlığı, şehirdeki bütün uluslararası öğrencilerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından hayatî bir konumdadır. Ofisin bu

296

İnternational Student Symposium 2015

Yasemin Karamanlı - Nursen Aslan

beklentileri karşılayabilmesi amacıyla, öğrencilerden gelen yorum ve değerlendirmeleri
dikkate alarak çok daha nitelikli bir çalışma temposu yakalayacağına inanılmaktadır.
Uluslararası öğrenciler genel olarak İzmir’de bulunmaktan ve bu şehirde eğitim görmekten memnun görünmektedir. Bu memnuniyetin daha da geliştirilmesi bakımından
kamu idaresi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerimiz başta olmak üzere, YTB, Göç İdaresi, SGK ve ilgili tüm kamu kurumlarının
uluslararası öğrencilerin beklentileri doğrultusunda daha yakın bir işbirliği içinde olmaları
gerekmektedir. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımızın bu alandaki bilgi ve tecrübelerini
kamu yöneticileriyle paylaşarak ortak bir strateji geliştirmeleri mümkündür.
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Sosyal Dışlanmanın Kıskacında Yeni
Dezavantajlı Grup “Misafir Öğrenciler”
Osman Akgül1
Küreselleşmenin dejenere edip tarumar ettiği çalışma ve sosyal hayatın, 21.yy’da meydana getirdiği en büyük sorunlarından biri insanları bireyselleştirmesi ve duyarsızlaştırmasıdır. Öyle ki artık globalleşen dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkeler ve
halkları bu dejenerasyona maruz kalmakta ve farkında olmadan yalnızlaşmaktadır. Sosyal
dışlanmayı bireyin kendisini çeşitli kişisel ve yapısal gerekçelerden kaynaklı olarak sosyal
katılım bağlamında tamamen veyahut kısmen içinde yaşadığı toplumun dışında kalması
ve hissetmesi, toplumdaki yurttaşlık rollerine ilişkin üretim, tüketim, tasarruf, sosyal ve
siyasal yönden normal eylemlere katılamamaları sonucunda bireyin kendisini toplumla bütünleştirmesi ve geliştirmesini sağlayacak olan fırsatlara erişiminin engellenmesi,
ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan mahrum olması / bırakılması ve toplumla bağlarının
kopması durumu olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal dışlanma aynı zamanda toplumsal, ruhsal ve fiziksel bir engellilik halidir. Sosyal dışlanmış gruplar ve bireyler eşitsizliğe
uğramış, her türlü riske karşı savunmasız, korunmasız ve duyarlı insanlardır. Bu sebeple
sosyal dışlanma bir nevi sosyal hastalık olarak telakki edilebilir.
Son dönemde tüm dünyada artan uluslararasılaşma, uluslararası öğrenci hareketliliğine de ivme kazandırmıştır. Türkiye de bölgesinde ve İslam ülkelerinde son dönemde
gerçekleştirmiş olduğu vizyon genişlemesi ile uluslararası öğrencilerdeki bu artıştan nasibini artarak almaktadır. Zira son dönemde bölge ülkelerinde meydana gelen çeşitli iç
karışıklıklar ve Türkiye’nin sergilemiş olduğu duruş da öğrenci sayısında ki ivmenin artmasına sebep olmuştur. 2014-2015 öğretim yılında yaklaşık olarak 80 bin uluslararası
öğrenci öğrenim hayatını Türkiye’de sürdürmüş, ülkelerinden uzakta “yabancı” olarak
okumaya çalışmışlardır. Ayrıca bu sayının 2023 yılında 250 binleri bulması beklenmektedir. Türkiye uluslararası öğrenci kabulüne 1980’lerden itibaren başlamış, başlangıçta Türki
cumhuriyetlerden öğrenci kabul etmiştir. Zamanla öğrenci sayısı ve çeşitliliği artmış ve
günümüzde yaklaşık olarak 156 farklı ülkeden 80 bin öğrenci Türkiye de eğitim almak1
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tadır. Türkiye 80’lerde öğrenci kabulüne başlamasına ve devlet bursu vermesine rağmen
öğrencilere dokunabilecek, onların sorunları ile ilgilenebilecek kurumu olan YTB’yi 2010
yılının ortalarında kurabilmiştir. Kurumun ortaya çıkıp öğrencilerle ilgilenebilmesi ise yeni
yeni istenilen seviyeye yaklaşmaktadır. Bu süre zarfında ve hali hazırda uluslararası öğrenciler kendilerini topluma ve hayata “yabancı” hissetmelerine neden olan uygulamalara
maruz kalmışlardır.
Çalışmamızda uluslararası öğrencilerin sosyal dışlanmalarına neden olan, gerek
uluslararası öğrencilerle yapılan gerekse uluslararası (misafir) öğrenci çalışması yapan
derneklerle yapılan mülakatlarla tespit edilen sebepleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır.
Şayet gelecekte misafir öğrenci sayısı artacak ise bu sorunların ve dezavantajlı konuma
düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu yeni grubun sorunlarının çözümlenmesi ve bir an
önce uluslararası öğrencilere yönelik bir stratejinin geliştirilmesi lazımdır.
Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Dışlanma, Misafir Öğrenciler, Sosyal
İçerme, Social Exclusion, Social İnclusion
Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlanma toplumun bir parçası olarak kabul edilmişliğin ve topluma katılmayı
yansıtan sosyal bütünleşmenin ve kaynaşmanın zıttı olarak tanımlanabilir. Sosyal bütünleşmenin karşıtı olarak ele alındığında sosyal dışlanma, çok boyutlu, bireyin toplumla
bütünleşmesini sağlayan ve bireyin kendi geleceğini ihtiyaçlarından yoksun kalmasıyla,
bireyin toplumla olan bağlarının kopması, sosyal, ekonomik, siyasal, sivil yurttaşlık haklarından mahrum olma-bırakılma durum ve süreçleri olarak tanımlanabilir. ( Çakır, 2002,
s. 84 ) Genel manada sosyal dışlanma, bazı bireylerin ve grupların yapısal ve/ veya kişisel gerekçelerden kaynaklanarak mekânsal bağlamda olmasa da sosyal katılım anlamında
tamamen veyahut kısmen içinde yaşadıkları toplumun dışında kalmalarıdır. (Turpçu, 2004,
s. 3) Buradan görüleceği üzere sosyal dışlanma fiziksel, ruhsal ve toplumsal bir engellilik
halidir. Sosyal dışlanmış birey veyahut gruplar, eşitsizliğe uğramış, her türlü riske karşı
savunmasız, korunmasız ve zayıf kişilerdir. Sosyal dışlanmış birey ve grupların üretken
alanlardan dışlanması anlamına da gelen sosyal dışlanma kişisel hataların değil yapısal
süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Sapancalı, 2003, s.20).
Sosyal Dışlanmanın Unsurları
Sosyal dışlanmanın çok yönlü, çeşitli ve dinamik bir süreç oluşundan kaynaklı birbirinden farklı gibi gözüken ancak çoğu zaman iç içe geçmiş, birbirini etkileyen ve tamamlayan unsurları vardır (Sapancalı, 2003, s. 21-39).
Çok Boyutlu “Yoksunluk” Süreci
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Sosyal dışlanmanın karşımıza çıkan en önemli unsuru çok boyutlu (ekonomik, sosyal,
politik ve kültürel) dinamik bir yoksunluk süreci oluşudur. Dört farklı boyut birbirinden
keskin çizgilerle ayrılmış ya da tamamen bağımsız değildir, aksine birbiriyle ilintili, karşılıklı etkileşim içindedir. Bu bağlamda sosyal dışlanma hangi boyutuyla ele alınırsa diğer
boyutta olan ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Bu süreçte sosyal dışlanma, birey ve grupları
topluma tam katılmadan dışlayan süreçleri ve yapıları içermektedir.
Toplumla Bağların Kopması ve Dayanışmanın Bozulması
Sosyal dışlanmanın en önemli unsurlarından birisi de bireyin ve/veya bir grubun toplumla olan ilişkilerinin ve/veya farklı refah kurumlarıyla olan bağlarının zarar görmesi
veya kopmasıdır. İnsanın sosyal bir varlık olması ve toplumla birlikte yaşama gereksiniminde olması bu bağların güçlü olmasını gerektirmektedir (Şeşen, 2006, s. 11-13).
Yurttaşlık Haklarından Yoksunluk
Sosyal dışlanmanın en önemli unsurlarından bir diğeri ise temel hakların kullanılamamasından meydana gelen yoksunluk türüdür. Bilhassa toplumdaki önemli ekonomik ve
sosyal fırsatlara katılmayı sağlayan ve temel yaşam standartlarını belirleyen yurttaşlığa
ilişkin haklardan yoksunluk veya bunlardan yararlanamama/ulaşamama sonucu meydana
gelen yoksunluk türüdür. Bu nedenle sosyal dışlanmaya maruz kalmış birey veyahut gruplar eksik yurttaşlık olarak da görülebilir ( Gül ve Karan, 2011, s. 14).
Yeterlilikten Yoksunluk
Sosyal dışlanmanın unsurlarından bir diğeri de bireyin ve/veya hane halkının temel
gereksinimlerinden yoksunluğu ve bu temel ihtiyaçlara erişimdeki yetersizliktir. Temel gereksinimler üzerindeki tartışmalara girmeden Uluslararası Çalışma Örgütünün 1976 yılında
yaptığı küresel konferansında ayrıntılarıyla tartışılan ve sonrasında Dünya Bankası tarafından da benimsenen gereksinmeler şu şekildedir:
- Hane halkının (barınma, beslenme, giyim vd.) özel tüketimi için gerekli olan en az
miktarlar
- Kendi üyelerine topluluk tarafından sağlanan tüketim için gerekli hizmetler (elektrik,
kamu ulaşımı, içilebilir su, kanalizasyon, eğitim ve sağlık gibi)
- Kendilerini etkileyen/etkilemese de ilgi duyduğu kararların alınmasına katılım
- Mutlak düzeydeki temel ihtiyaçların, temel insan haklarının daha geniş bir çerçevesi
içinde karşılanması
- Temel gereksinme stratejisinin hem araç, hem de amaç bağlamında istihdama yak-
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laşımı
- Bu temel gereksinmelerin, insan olmanın getirdiği onurlu yaşam hakkının evrensel
düzeyde uygulanabilirliği olarak anlaşılması daha doğru olacaktır.

Türkiye’de Uluslararası (Misafir) Öğrenciler
Günümüzde uluslararası öğrenciler hususu, devasa boyutlara ulaşan küresel bir
eğitim pazarı halini almıştır. Bulunduğumuz yüzyılda ekonominin kaptan koltuğunda eğitim oturduğu için uluslararası öğrencilerde stratejik bir önem kazanmaktadır (Akpınar,
2015, s. 7). Türkiye, kökleri itibariyle Osmanlı bakiyesi bir ülke olması hasebiyle her dönem eğitim almak isteyenlerin durağı olmuştur. 1900’lerin başında Eminönü’nde gezen
birisinin dünyanın yüzlerce diline şahit olabileceği tarih kitaplarında geçen bir husustur.
Osmanlı Devletinin kurduğu medrese sistemi yüzyıllar boyunca İslam coğrafyasına hitap
eden bir ilim merkezi olmayı başarmıştır. Günümüz Türkiye’sine misafir öğrenci gelişinde 1980’li yılların önemli bir yeri vardır. Özellikle Ortadoğu›da yaşanan darbeler sonucu
Türkiye›ye misafir öğrencilerin eğitim maksadıyla gelme oranları hiç de azımsanmayacak
bir düzeydedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında asıl uluslararası misafir öğrenci
tanımının doğmasına sebep olan tarih 1992 yılıdır. 1991 yılının sonlarında Sovyetler Birliğinin çöküşüne şahit olan dünyamız eğitim alanında bir ivme kazanmıştır. Türkiye bu
tarihten itibaren yoğun ve hızlı bir şekilde misafir öğrenci ağırlamaya başlamıştır. Halihazırda 156 ülke ve özerk bölgeden 80 bine yakın misafir öğrenci eğitim için ülkemizde
bulunmaktadır. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. (Babı-Alem, 2013)
Türk toplumunun tarih boyunca iç içe yaşadığı ve çoğuyla tarihsel mirasa sahip
olduğu bu ülkelerden gelen öğrencileri de dilimizdeki öteki, uzak, vb. soğuk anlamları çağrıştıran “yabancı” gibi bir kavramla nitelemenin tarihsel mirasla uyuşmayacağı ortadadır.
Bundan dolayı ülkemizde bizden, içimizden biri, yakınlık gibi anlamları çağrıştıran “misafir” sıfatıyla nitelemek ve misafir öğrenci diye adlandırmak daha doğru olacaktır.
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler İle İlgilenen Resmi Kurumlar
Türkiye’de ister kendi hesabına gelmiş olsun isterse de devlet burslusu olarak gelmiş olsun misafir öğrencilere yönelik çeşitli kamu ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu
kurumlar ve yapmış oldukları çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
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YTB ( T.C Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, başbakanlığa bağlı müsteşarlık
düzeyinde oluşturulmuş bir kamu kurumu olarak 2010 yılında kurulmuştur. Başkanlık çalışmalarını yurt dışı vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, uluslararası öğrenciler, sivil
toplum kuruluşları olmak üzere dört temel başlık altında yürütmektedir. Başkanlığın çalışma alanlarından birini de ülkemize eğitim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrenciler
oluşturmaktadır. Türkiye’de burslu eğitim görmesi uygun görülen uluslararası öğrencilerin
eğitim süreçlerinin başarılı ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemek,
bununla birlikte uluslararası öğrencilerin öğrenimleri esnasında ve sonrasında ilişkilerin
sürekliliğini sağlamak başkanlığın önemli çalışma alanlarından biridir. Başkanlığın çalışmalarına linkten ulaşılabilir (http://www.ytb.gov.tr).
YÖK ( Yükseköğretim Kurulu)
Yükseköğretim kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin ana esaslarına göre oluşturulan bir kuruluştur. Yükseköğretim 1981’de
çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurum
ve kuruluşları Yükseköğretim Kurulu olan (YÖK) çatısı altında bir araya toplanmıştır.
Böylece söz konusu kanun hükümleri ve anayasanın 130. ve 131. maddeleri ile kendisine
verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliği ve kamu- tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş
olması sebebiyle yükseköğretim kurulu tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline
gelmiştir. Ülkemizde burslu veya burssuz okuyan her bir uluslararası öğrencinin yerleştirilmesi işlemlerini yürütmek YÖK’ün görev alanına girmektedir. Kurumun çalışmalarına
linkten ulaşılabilir(http://www.yok.gov.tr)
KYK (Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla burslar veya başka yollarla gerekli yardımları yapmak için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı kanun
ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu kurmuştur. Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu uluslararası öğrencilere ve Türk öğrencilere kuruma bağlı yurtlarda barınma imkanı sunmaktadır. Kurumun çalışmalarına linkten ulaşılabilir (http://www.kyk.gov.
tr).
STK ( Sivil Toplum Kuruluşları)
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerle kamu kurumlarının dışında tek işi uluslararası öğrenciler olan, sivil toplum kuruluşları da vardır. Sivil toplum bütün toplumlarda
olduğu gibi devletin elinin uzan(a)madığı insanları hedefleyerek onların sıkıntılarını çözmeye çalışmaktadır. Türkiye’de bu minvalde kurulmuş olan sivil olup herkese hizmet eden,
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veyahut farklı cemaat ve gruplara hizmet eden kurumlar vardır. Sivil olarak hizmet eden
UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu da kendisine bağlı 50’ye yakın misafir öğrenci dernekleriyle birlikte, burstan, eğitime, sosyal ve kültürel etkinliğe, uluslararası
öğrenciyi alakadar eden her türlü organizasyonu yapmaktadır. Kurumun yaptığı çalışmalar
linkten incelenebilir (http://udef.org.tr/).
Misafir Öğrencilerin Türkiye’ye geliş süreçleri
Misafir öğrencilerin Türkiye’ye geliş süreçleri 4 farklı yolla olmaktadır.(Babı-Alem,
2013)
a- Türkiye burslusu olarak gelen öğrenciler
b- Kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler
c- IDB (İslam Kalkınma Bankası) Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer STK’lerin getirdiği
öğrenciler.
d-Üniversitelerin burslu olarak getirdiği öğrenciler
a- 2011 öncesi TCS (Türk cumhuriyetleri ile Türk ve akraba toplulukları sınavı) devlet bursluluğu ve kültürel anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’ye burslu uluslararası öğrenci
gelmekteydi. 2011 yılında yapılan değişiklik ve düzenlemelerle birlikte bütün devlet bursluluk programları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “Türkiye
Bursları” adı altında birleştirilmiştir. Bu programa internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Her yıl mart- nisan aylarında başvurular yapılmaktadır. Türkiye bursları ile ilgili daha
ayrıntılı bilgiye linklerden ulaşılabilir (www.türkiyebursları.gov.tr ve www.trscholarships.
org).
b- Kendi imkanıyla gelmek isteyen öğrencilerin takip etmesi gereken yollar birden
fazladır. Türkiye’de bulunan bir tanıdıklarına veya bu işle ilgilenen bir kuruma pasaportunun suretini ve vesikalık bir fotoğrafını göndererek Türkiye’deki üniversitelerden birinin
Türkçe dil kursundan kayıt kabul belgesi alması gerekmektedir. Bu aşamada uluslararası
öğrenci bir kurluk kayıt yaptırılabileceği gibi sadece kabul belgesi “acceptance” alarak
da büyükelçilik ve konsolosluktan eğitim vizesi için işlemleri başlatabilirler. Öğrencilerin eğitim vizesi alma süreçlerini hızlandırmak için Türkiye’deki uluslararası öğrenci derneklerinin birinden referans mektubu almak da diğer bir geliş yoludur. Bu süreçler içinde
eğitim vizesi alarak gelen öğrenci bir yıl kadar Türkçe öğrenir. Bu süre zarfında her yıl
mart-haziran ayları arasında her üniversitenin farklı tarihte yaptığı sınavlara girer ve aldığı
puana göre üniversitelere bizzat kendisi başvuru yapar. Bu aşamada dil kursundan Türkçe
yeterlilik belgesini alırsa üniversitede okumaya hak kazanır ve eğitim hayatı başlar. Türkçe
yeterliliği geçemezse bir yıl Türkçe öğrenmeye devam etmesi gerekir ve bu süre sonrasında
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okula başlar. Bu konudaki bir diğer husus da eğitim vizesi almadan sadece turist vizesi ile
gelerek bu sürece dahil olmaktır. Uluslararası öğrenci şubat sonu Türkiye’ye gelerek başvurusunu yapar ve nisan ayında sınava girer. Sınavda başarılı olduktan ve haziran- temmuz
döneminde üniversitelerden birinden başvuru kabulünden sonra da ülkesine dönüp eğitim
vizesi alabilir. Bütün bu işlemler esnasında turist vizesini uzatması gerekmektedir. Uzatmadığı takdirde ceza ödemek zorunda kalacaktır. Ülke yakınsa gidip gelerek süreci devam
ettirmesi uluslararası öğrenci için çok daha kolay olacaktır.
c- IDB (İslam Kalkınma Bankası) Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer STK’lerin getirdiği öğrenciler için her kurumun kendisine has prosüdürleri vardır. IDB (İslam Kalkınma
Bankası) Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu ülkelerden belirli kıstaslara uygun olarak
seçilen öğrencilerin Türkiye›de eğitim görmesini sağlamaktadır. Gerekli tüm işlemler için
alınacak olarak bilgiler banka merkezi, şubesi veya temsilciliklerinden öğrenilmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı da Türkiye›deki imam hatip liselerine ve ilahiyat fakültelerine burslu uluslararası öğrenci getirmektedir. Diyanet’in getirdiği uluslararası öğrencilerden ilahiyat fakültelerini seçenler Türkiye bursları çerçevesinde kabul edilmektedir. İmam hatip
liselerine gelen uluslararası öğrencilerin ise Türkiye Diyanet Vakfının resmi internet sitesi
üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte çeşitli vakıf ve dernekler de
Türkçe kursu ve YÖS vasıtasıyla Türkiye’ye uluslararası öğrenci getirmeye devam etmektedir.
d- Türkiyede ki üniversitelerin burslu olarak getirdiği öğrenciler farklı kriterler olmakla beraber özellikle alanında başarılı öğrencileri çalışmalarını Türkiye’de yapmaları için
teşvik maksatlı öğrencilere burs verilmektedir. Ayrıca Türkiye’deki bazı özel üniversiteler
uluslararası eğitim fuarlarına katılarak kendi okullarına misafir öğrenci almaya çalışmaktadırlar, bu tarz gayretler burstan ziyade paralı öğrenci kabulüne yöneliktir.

Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Dışlanmaya Maruz Kaldıkları Alanlar
Genellikle hayatında ilk defa kendi ülkesinden ayrılarak başka bir ülkede eğitim almak
için yola çıkan uluslararası öğrenciler psiko-sosyal sıkıntıları ile eğitim alacakları ülkeye
gelmektedirler. Kaygı, endişe, merak vb duygularla bir serüven başlamakta ve bu serüvenin
başlangıcından bitimine kadar geçen sürede yaşananlar misafir öğrencinin belleğinde yer
etmektedir. Yaşanan olumlu hatıralar öğrenciyi okurken ve mezuniyet sonrasında gönüllü
ülke elçisi olmasına vesile olmaktayken ayrımcılık, dışlama vb davranışlara maruz kalanların ise bunun tersi bir davranışa bürünmesi söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla her türlü
ayrımcılık vb uygulamaların ivedilikle kaldırılması elzemdir. Misafir öğrencilerin sosyal
dışlanmaya maruz kalmalarına vesile olan uygulamalar aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.
Üniversitelerden Kaynaklı:
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Uluslararası öğrencilerin yaşadığı ülkesinde gideceği üniversite ile ilgili bilgilere
ulaşmaya çalışması bir hayli zordur, çünkü Türkiye’deki bazı üniversitelerinin internet sitelerinin güncel olmaması öğrencilerin başvurularını güncel olmayan bilgilere göre hazırlaması sonucu Türkiye’ye geldiklerinde ciddi anlamda problemle karşılaşmalarına sebep
olmaktadır. Bazı üniversitelerde ise online başvuru ve ders seçimi yapılamamakta ve bunun
sonucu olarak öğrencinin zaman kaybı ve enerji kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Uluslararası öğrencilerin sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları alanlardan birisi üniversitesine
kabulü aldıktan sonraki aşamada Türkiye’ye ilk geldiğinde havaalanında karşılanmamasıdır. Bu sebeple nereye nasıl ulaşacağını bilmemesi ve bu konu hakkında gelmeden önce
hiçbir bilgilendirme olmaması öğrencilerin kendilerini “yabancı” hissetmelerine ve potansiyel olarak dolandırıcıların eline düşme tehlikesine maruz kalmalarına sebep olmaktadır.
Öğrencinin nerede kalacağının belli olmaması ve bu konuda bilgi alabileceği bir kaynak ve
merkezin bulunmaması bir diğer zorluktur(Can, 2015, s. 45) .
Uluslararası öğrencilerin üniversiteden kaynaklı dışlanmaya maruz kaldıkları bir diğer alan öğrencinin Türkiye’ye geldiğinde karşısına çıkan Türkçe dili ile ilgilidir. Üniversiteye girmek için Türkçe yeterlilik sınavına girip girmeyeceği konusunda bilgi sahibi
olmaması ve bu sınava nasıl hazırlanacağı konusunda da sorun yaşaması olasıdır. Ayrıca
üniversitelerin uluslararası öğrenci birimlerinde yabancı dil bilmeyen kişilerin çalışması
ve öğrencilere yeterli düzeyde yardımcı olamamaları yabancılaşmaya ve dışlanmaya sebep
olmaktadır. Üniversitelerin uluslararası öğrencilerin önlerine çıkarttıkları bir diğer sorun
üniversite harçlarıdır. Burada ayrımcılık yerli öğrencilerle uluslararası öğrenciler arasında
olan harç farklılığıdır. Özellikle kendi imkânlarıyla öğrenim görmekte olan öğrenciler için
harçlar çok büyük bir zorluktur. Üniversitelerin misafir öğrencilerden, yerli öğrencilere
göre tam 3-8 kat arası ödeme yapmalarını talep etmesi istenmekteydi. Bu süreç devam
ederken üniversiteler en üst limitten ücreti talep etmeye başladılar. Daha sonraki dönemde
yeni bir uygulamayla bu oran en fazla 3-4 katı olarak değiştirilmiştir. Bu işlem bir iyileştirme sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aslında bu durum Türkiye’de üniversitelerin kendi
özel yapılarını oluşturmaları ve özel çalışmalarını yapabilmeleri, daha serbest hareket edebilecekleri bir zemin için üniversitelere tanınmış özerklik hakkıydı. Fakat üniversiteler bu
imkânı kendi eğitim standartlarını ve uluslararası alandaki verimlilik çıtasını yükseltmeye
çalışmak yerine hemen iktisadi kaynaklarını düşünerek uluslararası öğrencilerin harçlarını
orantısız arttırma yolunu seçmişlerdir. Bir başka dışlanmaya sebep husus misafir öğrencilerin üniversite kontenjanları ile ilgili yaşadıkları sorun olan üniversitelerin yeterli kontenjan
sahip olmamalarıdır. Bunda tüm dünyadaki uluslararası öğrenciler için Türkiye’nin hissesi,
hem de ülkedeki tüm öğrencilerin içinde misafir öğrencilerin payı önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde bulunan üniversitelerde her 5-6 öğrenciden biri uluslararası öğrenci
iken ülkemizde bu oran yaklaşık her 100 öğrenciden birine tekabül etmektedir. Kontenjanla
ilgili bir diğer düzeltilmesi gereken husus ise özellikle yüksek lisans ve doktora alımında
bazı üniversitelerin bu süreçte ayrımcılık yapmasıdır. Bu husustaki ayrımcılığa örnek olaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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rak benzer özellikleri taşıyan misafir öğrenci yerine Türk kökenli bir öğrenciyi almaları
gösterilebilir. Böylesi bir ayrımcılıkta uluslararası öğrencilerin daha üniversiteye giriş ve
başvuru aşamasında açıkça dışlanmasına sebep olmaktadır (ICIST, 2013, s. 7).
Sonuç olarak uluslararası öğrencilerin daha kaliteli, faydalı ve kolay bir eğitim hayatı geçirmeleri için yeni düzenlemelere ve birtakım iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Her üniversitenin kabul edeceği uluslararası öğrenciler için gerekli tüm bilgileri içerecek
rehber kitapçıklar hazırlaması ve hazırlanan bu kitapçıkların Türkiye’nin ilgili ülkelerdeki birimlerine gönderilmesi ve öğrencilerin bu kitapçıklara kolay ulaşabilmesi önemlidir.
Üniversite web sitelerinin daima güncellenmesi ve online başvuru sisteminin kurulması
bir diğer kolaylık sağlayan faktördür. Gelişle birlikte görevli ve sorumlu birimin öğrenciyi
havaalanından alması ve diğer işlemlerin ardından kalacağı yere bırakması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Üniversitelere düşen görev ise uluslararası öğrenci kulüplerinin
kurulması için üniversite yönetimlerinin gerekli teşviki yapması, oryantasyon programları
hazırlaması ve uluslararası öğrenci birimlerini daha çok önemseyip gerekli iyileştirme
çabalarına hız vermesidir. Üniversitelerin danışmanlık veren birimlerine alanında bilgili ve
yetkin kişiler atayıp öğrencilerin sorunlarına ivedi bir şekilde cevap verilmelidir.
Yök ve Diğer Resmi Kurumlardan Kaynaklı:
YÖK ve diğer resmi kurumlardan kaynaklı olan durumları incelerken ilk olarak
Türkiye’ye gelmeden önce yaşanan temel sorunlara değinilecektir. Öğrenciler üniversiteden almış oldukları kabul yazısına rağmen vizenin verilme aşamalarında sıkıntı çıkarılması, konsolosluklarda bürokratik işlemlerin çok fazla olması ve öğrenciler bu aşamalardan
geçerken bir yandan da konsolosluk personelinin keyfi davranışları, ilgisizlikleri ve yeterli
bilgiye sahip olmamaları ve dil noktasında sıkıntı yaşamalarıyla da mücadele etmektedirler. Kabul mektubu almış uluslararası bir öğrencinin konsolosluklarda vize verilirken
kayıtlara yetişmesi için öncelik tanınması konusunda iyileştirme yapılması vize verilirken
ön ödemenin dikkate alınması konsoloslukların vize işlemleri için denetlenmesi ve öğrencilere vize konusunda pozitif ayrımcılık yapılması dikkat edilip iyileştirilmesi, kendilerini
“yabancı” hissetmelerini engelleyecek bir uygulama ile dışlanma hissiyatının oluşmasını
bertaraf edecektir (Tuncer, 2015, s.54-55).
Bir diğer hassas konu ise ikametgâh alımıdır. Uluslararası öğrenciler ikametgâh belgesi
almak için emniyete gittiklerinde bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle büyük şehirlerde
emniyet müdürlüklerinden misafir öğrencilerin ikametgâh alışları çok meşakkatlidir.
Öğrenci olmayanlarla aynı muameleyi tabi tutulmaktadırlar. Emniyetteki yabancılar şubesi
öğrenciye aynı yerde bakmakta ve hepsine aynı mevzuatı uygulamaktadır. Emniyetle evrak
sorunu yaşayan misafir öğrenciler bürokratik engellere takıldıkları için günlerce kimi
zaman haftalarca gözaltında kalabilmekte ve kimi zaman öğrenci olmasına rağmen kaçak
prosedürü uygulanıp sınır dışı edilmektedir. Bunun yanında yurt dışından gelen öğrenci-
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lerin evrakında eksiklik tespit edildiğinde ülkesine geri gönderilmeleri de söz konusudur.
Öğrencinin evrak eksiği var ise Türkiye›ye girişi kabul edilmeli ve bu eksik misafir öğrenci
tarafından giderilmesi için müsaade edilmelidir. İkametgâh ile ilgili bir diğer husus okul
bittikten sonra lisansüstü eğitim yapacak öğrencilerin ikametgâh süresinin bitmesi öğrenci
vizesi yerine turistik vize verilmesidir. Bunun sonucunda öğrencinin vize değişikliği için
ülkesine dönmek zorunda kalması ve bazen tekrar dönüşlerin bürokratik nedenlerden dolayı
uzun sürmesi öğrenci vizeyi alıp Türkiye›ye döndüğünde lisansüstü eğitim almak istediği
üniversitenin başvuru süresinin bitmesi gibi sorunlar sosyal dışlanmaya sebep olmaktadır.
Burada ifade edilmesi gereken diğer bir husus ise öğrenim vizesi almadan gelen öğrenci
adaylarının ülkedeki öğrenim imkânlarını görmesiyle öğrenci olmaya karar verdiklerinde
bir dil kursundan veya üniversiteden kabul aldıktan sonra tekrar ülkelerine dönmeleri
gerekmektedir. Dönüş sonrası Türkiye büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan öğrenim
vizesi alıp o şekilde giriş yapmaları istenmektedir. Bu durumu bilmeden gelen öğrenciler
için süreci başa almak hem ekonomik sorun olması hem de ülkesinde gidip geri gelmenin
sıkıntıları nedeniyle zorlaşmaktadır. Uluslararası öğrencilerin dışlandıkları bir diğer alan
ise sağlık sigortasıdır. Öğrencilerden özel sağlık sigortası yapmaları istenmekte ve sigortanın pahalı olmasından dolayı ücreti karşılamakta güçlük çekmektedir. Bu da öğrencilerin
hayati olan bir hususta dışlanmalarına sebep olmaktadır (Can, 2015, s. 42-44).
Bu problemlerin çözüme yönelik yapılabilecek olanları sıralarsak ilk olarak yabancı
şubede çalışanların mutlaka yabancı dil bilmesi, kurum içi eğitim almaları, nezaket kuralları çerçevesinde hareket etmeye özen göstermeleri gerekmektedir. İkinci olarak vize,
ikametgâh ve sağlık sigortası sağlama konusunda öğrencileri zora sokmayacak bir yöntem
belirlenmeli ve bu formasyona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Türkiye›ye geldikten
sonra öğrenci olmaya karar vermiş öğrenciler için ise elindeki vizeyi kolay bir şekilde
öğrenim vizesine döndürmesine olanak sağlayarak ülke içinde öğrenci olarak bulunması
bir kazanım halini alacaktır. Uluslararası öğrencilerle ilgili muhatap kurumlarda ilgili
birimler kurulmalıdır. Örneğin bir kişi herhangi bir üniversiteye başvurduğunda o birim
tüm bürokratik işlemlerle ilgilenmelidir. Ayrıca üniversite ile ikamet veren kurum arasında
yapılacak bir iş birliğiyle öğrencinin bürokratik ve idari işlemlerden dolayı dışlanmasının
önüne geçilebilir. (Icıst, 2013, s.9-10)
Özetle dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin ortak sorunlarının başında
öğrenciyle iletişim sıkıntısı gelmektedir. Bu hususlarda yaşanan sıkıntılar aslında Türkiye’de yeterli düzeyde uluslararası öğrenci politikasının olmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu kapsamda üniversite ve STK’lerin Türkiye›nin dış politikasına göre politikalar üretmesi
elzemdir. Her şeyden öte Dışişleri Bakanlığı, YTB gibi önemli kurum ve kuruluşlar Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasını belirlemeli ve YTB, YÖK, üniversiteler STK’ler
de buna göre kendini geliştirilmelidir. Bu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar
sadece öğrenciler için değil ülkemizin imajı adına da katkı sağlayacaktır. Ülkemizle ilgili
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tutarlı algı ve olumlu fikirlere sahip olarak ülkelerine dönen öğrenciler Türkiye’nin yurt dışında en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ülkemizi seven ve mutlu
bir şekilde ülkemizden ayrılan öğrenciler aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yapılan bir
yatırım olacaktır (Tuncer, 2015, 51-53).
Eğitim Dilinden ve Sınavlardan Kaynaklı
Dışlanma sorunlarından bir diğeri de kültürel entegrasyon çerçevesinde iletişim
ve dil sorunu gelmektedir. Özellikle yeni gelen öğrenciler sosyal hayatta örneğin yurtta, hastanede veya çeşitli sosyal alanlarda iletişim sıkıntısı çekmektedir. Üniversitelerin
yabancı dilde eğitim veren bölümlerinde bazı öğretim üyelerinin dersi yabancı dilde gerektiği gibi anlatamadıkları için uluslararası öğrenciler açısından dersi anlamada sorunlar
yaşanmaktadır. Yabancı dilde eğitim veren programlarda dahi öğretim üyelerinin dersi ve
sunumunu Türkçe yapmasından dolayı akademik Türkçeye hakim olmayan misafir öğrencilerin derslere dersi anlamakta güçlük çekmeleri, bir zaman sonrada derslere yabancılaşarak derse katılmamaları söz konusudur. Müfredattaki diğer sıkıntılarda bu duruma
eklendiği zaman misafir öğrencilerin başarısızlığa sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bir diğer
husus seçmeli dersler genel olarak Türkçe olduğu için uluslararası öğrenciler bu derslerde sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bunlar çerçevesinde akademisyenlerin misafir öğrencilerden
sınavlarda akademik Türkçe beklemesi sorunu daha da büyütmektedir. Tömer eğitiminde
akademik Türkçe öğretilmediği için bu durum derslerde başarıyı da etkilemektedir. Ayrıca
bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde öğrencilerin akademik Türkçe öğrenmelerinin zorluğu
aşikardır (Can, 2015, s. 42-43).
YÖK ve üniversitelerden uluslararası sınavlarla ilgili birimlerin kurulmasının talep
edilmesine rağmen kurulan bu birimlerin yetersiz olması ve birim yöneticilerinin öğrencilere olan ilgisizliği sorunun büyümesine neden olmaktadır. Üniversitelerin farklı farklı sınavları baz alarak öğrenci alması sınavların zorluk kolaylık derecesinin yurtdışından gelen
öğrenciler için zorluk teşkil etmesi örneğin sınavın öğrencinin geldiği ülkenin müfredatına
uygun olmamasıdır. Sınavlarla ilgili bir diğer husus yüksek lisans doktora gibi başvurularda ales sınavının istenmesi, muadili olan sınavların kabulünün sorun olmasıdır. Yüksek
lisansta ales ile birlikte mülakat sınavının da olması yukarıda da değinildiği gibi negatif ayrımcılığa maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında eğitim
dili ve sınavlar noktasında Türkçe gramer dersi veren resmi bir internet sitesi açılmalıdır
ve misafir öğrenci takviye amaçlı bu sitede eğitim almalıdır. Bu bağlamda öğrencilere daha
çok pratik imkânı sunulmalıdır. Bunların dışında üniversiteler bünyesinde akademik dil
destek programlarının Türkçe kurulması faydalı olacaktır( Tuncer, 2015, 53).
İstihdam ve Barınma Kaynaklı
Uluslararası öğrencilerin ev ve yurt gibi barınma sorunlarını çözecek öğrencileri
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doğru yönlendirecek bir merkezin olmaması özellikle de yeni gelen öğrencilerin yaşadığı
sorunları daha da büyütmektedir. Özellikle büyük şehirlerde okuyan misafir öğrencilerin
konaklamaları ile ilgili ev-yurt yetersizliği söz konusudur. Başbakanlığa bağlı KYK yurtlarında sadece YTB burslusu öğrenciler kalabilmekte, diğerleri bu haktan mahrum bırakılarak dışlanmaktadırlar. YTB burslusu öğrenciler de okulları göz önüne alınarak değil Türk
öğrencilerin tercih etmedikleri, ulaşım imkanları kısıtlı ve sorunlu olan lokasyondaki yurtlara yerleştirilmektedirler. Bu tarz ayrımcı ( Kurşun, 2006, s. 63) uygulamalar öğrencileri
dışlamakta ve toplumla bağlarını koparmaktadır. Kendi imkanlarıyla veya ek kontenjanla
gelen öğrencilerin devlet yurtlarına kabul edilmemesi bu yüzden öğrencilerin bazen otellere bazen evlere yönlendirilmesiyle zaten ekonomik sıkıntı yaşayan öğrenciler daha da zor
durumda kalmaktadırlar (ICIST, 2013, s. 16-17).
Odaların kalabalık olması ayrıca sorun çıkarmakta aynı yurtta farklı kültürlerin yansıması ise önyargılardan dolayı bazen ötekileştirmeye yol açmaktadır. Bazı stk’lerin sunduğu öğrenci evlerinde ise temel ihtiyaçlar bile karşılanmamaktadır. Özel yurtlarda fiyatların yüksek olması ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Eve çıkmak isteyen ya
da yurt olmadığı için buna mecbur kalan öğrenciler için de ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.
Örneğin bazı ev sahipleri ev tutmak isteyen öğrencilerden standardın üstünde kira ve
depozito istemektedir. Bazı ev sahipleri ise öğrencilere güvensizlik duygusuyla yaklaşmakta öğrenciler kültürel baskılara maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılar
maddi açıdan bir arayış içine girmelerine sebep olmaktadır. Bu durumda ise önlerine
istihdam alanında zorluklar çıkmaktadır. Maddi imkansızlıklardan dolayı çalışmak zorunda kalan öğrenciler sigortasız, düşük ücretle ve sağlık güvenceleri olmadan çalıştırılmakta
başka bir deyişle öğrenciler ucuz istihdam kaynağı olarak görülmektedir. Bazı durumlarda
çalışan öğrenciler etnik farklılıklardan dolayı olumsuz tepkiler ve davranışlara maruz kalmaktadırlar (Emre, 2010, s. 9).
Bu çerçevede barınma ve istihdam kaynaklı problemlerin çözümü için yurtların daha
elverişli hale getirilmesi altyapı eksikliklerinin giderilmesi uluslararası öğrenciler için misafirhanelerin açılması ve sayılarının artırılması fiyatların uygun makul ölçüde tutulması
ve ulaşım imkanını kolaylaştırmak adına okullara yakın daha fazla yurdun açılması katkı
sağlayacaktır. İstihdamla ilgili olarak öğrencilerin mağdur olmaması adına iş eğitim merkezlerinin kurulması öğrencilerin sahip oldukları beceri ve özelliklerine göre işlere yerleştirilmesi ve bu işler için gerekli olan bilgi ve altyapı hazırlayacak ortamlarının sağlanması
öğrenciler için çok faydalı bir adım olacaktır.
Üniversite Yaşamı ve Sosyal Hayattan Dışlanma:
Üniversite yaşamına başlamış olan uluslararası öğrencilerin çoğu küçük ölçekli
şehirlerden geldiklerinden hepsinin temel sorunlarından biri de metropol kültürüne olan
uyum güçlüğüdür. Yeni katıldıkları toplumun içinde ilk başta kendilerini dışlanmış gibi
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gördüklerini söyleyen öğrenciler için bu durum toplumsal bir sıkıntıdır. Bilindiği üzere
yeni bir topluma dahil olan ve belirli bir süre içinde farklı bir kültürün üyesi olan öğrencilerin yeni çevreye alışma sürecinde yaşadıkları sorunların başında “kültür şoku” gelmektedir.
Bu çerçevede yaşanan sorunlar sosyal, fiziki ve psikolojik sorunlar olmak üzere 3 farklı
şekilde karşımıza çıkmaktadır(ICIST, 2013, 18) :
Fiziksel rahatsızlıklar: uyku düzensizlikleri, beslenme bozuklukları, psikosomatik rahatsızlıklar, iklim değişikliklerine bağlı rahatsızlıklar.
Duygusal sorunlar: memleket özlemi, yalnızlık hissi, izole olma, sosyal ortamlardan
uzaklaşma, yeni kültüre karşı olumsuz tutum geliştirme, agresif tutum ve davranışlar
Sosyal sorunlar: farklı kültürlere karşı toplumda oluşan önyargılar, metropol kültürüne
olan uyum güçlüğü, bazı akademisyenlerin yurtdışından gelen öğrencilere karşı olumsuz
yaklaşımları ve öğrencilere karşı sergiledikleri nezaketsiz davranışların rahatsızlık oluşturması.
Akademisyenlerin bir kısmının uluslararası öğrencilere karşı sergiledikleri nezaketsiz
davranışların rahatsızlık yaratması sebebiyle bu akademisyenlerin gerek akademik etik gereği gerek de insanlık gereği davranışları hususunda uyarılmaları gerekmektedir. Bu tarz
davranışlar esasında uluslararası yasalarda taciz olarak adlandırılmaktadır (Tokol, 2013,
s.33).
Uluslararası öğrencilerin geldiklerinde yaşadıkları ortak sorunlardan ilki olan fiziki
sıkıntılar için ülkemize gelmeden önce yurt dışı yabancı bürolar ve konsolosluklar kanalıyla ülke tanıtımlarına sıkça yer ayrılması ve kültürel organizasyonlara ağırlık verilmesi
önerilmektedir. Uluslararası öğrencilerin ülkemize geldiklerinde yaşadıkları bir diğer ortak
sorun duygusal açıdan yaşadıkları sıkıntılardır. Bu sorunların çözümüne yönelik ortaya
konulan yaklaşımların en başında uluslararası öğrencilere yönelik kültürel aktivitelerin ve
sosyal faaliyetlerin artırılması gelmektedir(Can, 2015, s. 45). Aynı zamanda bu sorunların
çözümü için üniversite ve yurtlarda kendilerine özel bir öğrenci birimi kurularak kaynaşmayı sağlayacak faaliyetlerin yapılması bu aşamada önemli olacaktır. Burada amaç sosyal
dışlanmanın panzehiri olan sosyal içermenin sağlanmasına, öğrencilerin topluma ısınması
ve kaynaşmasına yönelik olmalıdır. Zaten bu tarz problemleri içsel olarak yaşamakta olan
misafir öğrencilere ayrıca etnik ve dini farklılıklarından dolayı farklı muamele yapılması
dışlanmayı artırmaktadır. Bu da beraberinde sosyalleşme sorununu getirmekte ve daha da
ciddi bir boyuta taşımaktadır. Türkiye’de bazen uluslararası öğrencilere karşı bir önyargı
olduğu da göze çarpmaktadır. Yapılan çalışmalarda uluslararası öğrencilerin “yabancı” kelimesinden rahatsızlık duydukları gözlenmektedir. Öğrencilere Türkler tarafından “Neden
burada okuyorsun ülkende okul mu yok?” sorusu sıkça sorulmaktadır. Uluslararası öğrencilerin yaşadığı dil sıkıntısı kendi içlerinde bir yalnızlaşma ve iletişimsizlik oluştur-
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maktadır. Bunun sonucu kültürel faaliyetlere katılım azalmakta bu durumda sosyalleşmeyi
etkilemektedir. Son olarak söylemek gerekirse gelen öğrencilerin Türkiye’ye ve üniversiteye alışmalarını kolaylaştıracak birtakım uygulamalar yapılması öğrencilerin faydasına
olacaktır. (Can, 2015, s.43-45)
Mezuniyet Sonrası
Türkiye’de bir üniversiteden mezun olan misafir öğrenci için 2 hafta içinde ülkeden ayrılması mecburiyeti bulunmaktaydı. Bu durum yeni mezun olmuş öğrencileri
zor durumda bırakmaktaydı. 2012 yılında çıkarılan yeni bir uygulamayla mezuniyet
sonrası kalış süresi 6 aya yükseltilmiştir. Bu imkanın önceki duruma göre iyi bir gelişme olmasına rağmen sürenin uzatılması daha uygun olacaktır. Bu ekstra zaman bir
sonraki eğitim süreci yüksek lisans ve doktora ve staj imkanları için araştırma yapma
fırsatını sunacaktır. Lisans sonrası konaklama prosedürlerinin bulunmayışından dolayı iş bulma süresince ikamet etmek maddi açıdan öğrencileri zorlamaktadır. Türkiye’de eğitimini tamamlamış olan uluslararası öğrencilere alanları ile bağlantılı çalışma
sahalarında istihdam edilebilmelerinin önüne çıkarılan engellerden dolayı da iş gücünden dışlanmış olmaktadırlar( Tokol, 2013, s.31). Bu öğrencilerin alanlarında istihdam
edip değerlendirmek, beyin göçünü bu hususta Türkiye’ye yöneltmek ülke menfaatleri
açısından elzemdir. Ayrıca öğrenciler yurtdışında eğitim olanaklarını değerlendirirken
çalışma imkanlarını da göz önüne almaktadırlar. Özellikle başaralı öğrencileri çekmek
için gelişmiş ülkeler bu politikayı uygulamaktadırlar. Türkiye’de eğitim görmüş olan
öğrencilerle diğer yabancı uyruklu vatandaşların çalışma izinlerinin farklı kanunlarla
düzenlenmesi ve farklı uygulamaların olması gerekmektedir (Çankaya, 2015, s. 80-81).
Bu hususta işverenlerin de tıpkı öğrenciliklerinde olduğu gibi mezuniyet sonrasında da
istihdam ederken ayrımcılık yaparak gerek kayıtdışı istihdam etmeleri gerek de çok
kötü çalışma koşulları sunmaları dışlanmaya yol açan diğer bir husustur. Yabancılarla
ilgili çalışma mevzuatının katılığı ve sıkıntıları kötü niyetli işverenlerin elini kolaylaştırmaktadır. Halbuki çalışma yaşamında ayrımcılık yasağı 4857 Sayılı İş Kanununun 5.
maddesinde açıkça belirtilmiş olmasına rağmen denetim eksikliği sebebiyle bu anlamdaki dışlanma ve mağduriyet sürmektedir( Tokol, 2013, s.39).
Ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin mezuniyet süreci ve sonrasında
yaşanan sıkıntılar çerçevesinde ülkemizde karşılaştığı diğer önemli sorun da öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları kararsızlık halidir. Özellikle staj için özel sektör
desteklerinin henüz planlanmamış olması öğrencileri çalışma hayatından dışlamaktadır. Uluslararası öğrenciler için önyargının da etkisiyle staj yeri olsa bile staj yapma
olanağına erişim oldukça zordur. Mezuniyet süreci ve sonrasında staj ve istihdam merkezlerinin bulunmaması da bu sorunun çözülmesini zorlaştırmaktadır. Mezuniyet süreUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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cinde ve sonrasında ikametgah izni önemli bir sorundur. Staj yapmak için var olan olanaklar oldukça sınırlıdır. Öğrenci iken alınan ikametgah izni öğrencilik sonrası hemen
sona ermektedir, yüksek lisans veya doktora düşünen öğrenciler kararsızlık halleri de
buna eklenince gibi ikametgah gibi ciddi bir sorunla karşılaşınca iyice dışlanmaktadırlar. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak uluslararası öğrenciler mezuniyet
süreci ve sonrasında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Özellikle mezuniyet sonrası ikametgah sorunu istihdam sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan gelişmişlik düzeyi Türkiye’nin gerisinde olan ülkelerden gelen öğrenciler farklı bir kültürde
öğrenci olmanın da dezavantajı nedeniyle mezuniyet sonrası istihdam konusunda çevre
oluşturmaları sorun teşkil ettiği gibi bu çerçevede yaşanan bürokratik engellerde kendi
başına büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır (ICIST, 2013, s.21).
Bu sorunlar çerçevesinde aşağıdaki çözüm önerileri bu sorunların aşılmasına önemli
katkı sağlayacaktır. Mezuniyet sonrası hayatı kolaylaştıracak bir nevi rehberlik hizmeti
sunacak istihdam alanında yön gösterecek adımların atılması, mezun olmadan önce uluslararası öğrenciler için de üniversitelerde kariyer merkezlerinin kurulması üniversitelerde
asistanlık ve araştırma görevliliği gibi olanaklar konusunda çeşitli çalışmaların yapılması,
kamu ya da özel sektörde Türk öğrencilere tanınan staj imkanlarından belli oranda uluslararası öğrencilerin faydalandırılması, mezuniyet süreci ile ilgili güncel mevzuatları ve
öğrencilerin cv örneklerini içeren elektronik kaynakların oluşturulması sorunun çözülmesinde büyük bir rol oynayacaktır( Tuncer, 2015, s. 53-54).

Kaynakça
-- Akpınar, Burhan (2015), “Modernleşme Aracı Olarak Yurtdışı Öğrenciler: Bitmeyen Serüven,” Eğitime Bakış, Sayı: 34, ss.4-10
-- Can, Niyazi (2015), “Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Misafir
Öğrenciler ( Sorunlar ve Çözüm Önerileri),” Eğitime Bakış, Sayı: 34,
ss.40-45
-- Tuncer, Murat (2015), “Yabancı Öğrenci Olgusu: Sayısal Durum, Sorunlar ve Öneriler,” Eğitime Bakış, Sayı: 34, ss.51-55
-- Çankaya, İbrahim (2015), “Eğitimde Yeni Küresel Pazar: Yükseköğretimde Yabancı Öğrenci Hareketliliğine İlişkin Bir Analiz,” Eğitime Bakış, Sayı: 34, ss.79-81

312

İnternational Student Symposium 2015

Osman Akgül

-- Sapancalı, Faruk (2003), Sosyal Dışlanma, 1. Baskı, İzmir, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları
-- Emre, Onur (2010), İş İlanlarında Ayrımcılık Kocaeli İli Örneği, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
-- Çakır, Özlem (2002), “Sosyal Dışlanma,” Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı: 3, ss.83-104
-- İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi (ICIST) (2013), Uluslararası Öğrenci Çalıştayı “İstanbul’da Uluslararası Öğrenci Olmak”, İstanbul
-- Şeşen, Elif (2006), Gazetelerde Yayımlanan İş İlanlarında Ayrımcılık
ve Fırsat Eşitliği: Türkiye İngiltere Karşılaştırması, Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınları
-- Turpçu, Murat (2004), Avrupa Birliği Hukukunda İşyerinde Ayrımcılık, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
-- Gül, İ Işıl ve Karan, Ulaş, (2011), Ayrımcılık Yasağı, Kavram, Hukuk,
İzleme ve Belgeleme, (Yeşiladalı, Burcu ve Ayata, Gökçeçicek (ed.)),
İstanbul, İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
-- Kurşun, Özgü (2006), İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi ve Cinsiyet
Temelli Ayrımcılık, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
-- Tokol, Aysen (2013), Sosyal Politika-II, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
Yayınları

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

313

International Students and Islamic
Multiculturalism: A Case Study in the UK
Ruhi Can Alkın1

Abstract
This study proposes to shed light on Islamic multicultural atmosphere shared by international Muslim students in one of the well-known universities in the UK. Rather than
being a totally independent study, current work is an attempt to highlight the main findings
and assertions of my master’s thesis that I submitted to Sociology and Social Policy MSc
programme in University of Southampton in 2013. In this respect, some of the critical
points regarding the fieldwork could be given.
First of all, religious perceptions and practices among international students were fed
by some elements such as Islamic Society, which is a student union run by international
Muslim students, and its activities. On the other hand, university’s prayer room was a place
where Muslim students coming from different countries communicate with. Such physical elements, according to the findings of qualitative research that were maintained with
international students, provide a unique and authentic religious life for Muslims. As they
indicate in the interviews, meeting the Islamic traditions of different Muslim-based countries, exchanging point of views, sharing the same atmosphere with the Muslims from other
madhabs (sects), joining the activities organized by Islamic Society such as iftar dinners
in Ramadan month, competitions based on Qur’anic knowledge, Islamic Awareness Week
that Islam in introduced to non-Muslim people in Southampton, etc. are the processes in
which international students embrace Islam in a more sincere and authentic way in a multicultural area.
Study also shows that major Western understandings on religion such as “religion between Creator and individual”, “religion as a rational choice”, “religion as a post-emotional
element”, etc. are not valid for the research sample. By attributing (or at least trying to
1 Arş. Gör, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
Kurumular Sosyolojisi Anabilim Dalı, rcalkin@konya.edu.tr/ruhicanalkin@gmail.com
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attribute) their actions to Islam, international Muslim students approve the understandings
of “lived religion” or “everyday religion”.
In my presentation, some of the critical passages from qualitative interviews will be
given for a better illustration regarding the Islamic multicultural atmosphere.

1. A Very Short Introduction to the Main Problems International Students Faced
Before examining the case study and main findings about it, more general observations
and experiences could be discussed at this point. Thus, a wider perspective regarding the
issue would be clarified.
wBeing a foreign student in a different country keeps some special situations in terms
of individuals. Especially, going a different country where your native language is not spoken in social life poses some barriers to your psychological and societal life. On the other
hand, if your religion’s phenomena is not shared around you and not encouraged by the
state that governs the country you currently live in, the problems are doubled. Besides the
other factors about being a foreign student, these two are more relevant to current presentation. That is why; the others will not be detailed in this study.
Firstly, language problem welcomes you. In some cases, this problem sets some barriers in terms of your social inclusion. Some of the problems like ‘hesitating to join friends’
atmosphere”, “avoiding or being shy on speaking with the other students in the classroom”,
“confusing when shopping”, and consequently: “loosing self-confidence”. That is why, it
is reasonable to give voice to Robertson and his colleagues, who maintain a case study on
international students: language issues were the major area of unsolved problems facing
international students (Robertson et al., 2000). Of course, this is not only a problem of expressing himself, but is a problem of (not) experiencing of the new culture faced with and
attempting to compare the new one to students’ own cultural background. This could be
named the sense of “alien”.
In relation to the problem above, the second issue appears in terms of religious life and
belief. Especially, practicing Muslims from Islamic-based countries have some troubles once
they arrived to European countries, where Islam is not dealt in governments’ agenda. This
means that, you have to find your own way to continue to your religious life. At this point, it
could be said that language problem and cultural alienation strongly encourages you to tend
towards religious atmospheres. Your co-religionists (Muslim brothers and sisters in abroad)
also welcome you and you try compensate your cultural gap by embracing the religious
In this presentation, the two problems above and their interconnectedness in terms of
the solutions are narrated by sampling a student group in the UK.
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2. A Brief Explanation on Muslim Multicultural Atmosphere
in the UK
It should be noted -before detailing the process on the title- that Islamic multicultural
atmosphere in the UK will be explored in terms of international students rather than Muslim migrants living in the close neighbourhoods in British cities. Exploring migrants’ multicultural atmosphere in terms of Islamic life would be better in further studies.
Foreign Muslim students in the UK are generally organized by “Islamic Societies
(ISOC)”, which were established as student unions in the universities. In general, these
official campus-based unions are financially and technically supported by the university
managements. On the other hand, these are run by volunteer Muslim students. You can
find some ISOC groups of British universities such as Oxford, Cambridge, LSE, King’s
College, Kent, etc. Muslim students coming from different Islamic-based countries or those
who were born and grew up in the UK manage some specific processes regarding the activities of the unions. To give some examples, the arrangement of the timetable of daily
congregation prayers, determining the sermon (khutbah) of Friday prayer, cleaning of the
prayer room, organizing hadith circles after evening (magrip) prayer, negotiating with
university management for the place of Friday and Eid Prayers, organizing breakfasts or
lunches on special holy days, collecting charity for suffering Muslims in the World, organizing Islamic Awareness Week (and the content/programmes) to attract the attention of
non-Muslim people in university and also come together with the other Muslims in the
city, informing the other Muslim students about the news such as someone’s newly born
baby, lost a member of family (pass away) or PhD success, on the other hand, new halal
restaurants or protests for the suffering areas where Muslims live. The types of activities
could be exemplified. In the light of the activities above, a foreign Muslim student finds a
good chance to practice his/her own religion in a European and mostly Christian country.
University of Southampton and ISOC Sot’on is one of the places where international
Muslim students can gather each other and maintain their religious practices in daily life. My
13-month-period observations and experiences during my MSc process actually encouraged
me to focus on international Muslim students for my dissertation. It was actually very exciting for me to deal with such an issue, which I experienced and enjoyed because of being an
international Muslim student and share the same atmosphere with prospective participants
of my research. By some of the techniques and ethical considerations, I avoid manipulating
the participants during the interviews. However, it was really my pleasure to see the unity on
the discourses of the Muslims and hearing expected responses despite qualitative researching

3. International Muslim Students in the University of Southampton
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The activities organized by ISOC’s in different British cities are also maintained by
ISOC SOT’ON. However, as probably in the other universities, in Southampton, the important things for the religious perceptions and practices of international Muslim students
are not specific events held in different buildings on specific days. Beyond the specific
events, it is important to feel and experience ‘everyday religion’ for Muslim students at this
university, as well. You can see the people whom you recognize because of encountering
them in prayer room or library. They always remind you who you are and what religion
you belong to and what you need to do at prayer time. Similarly, prayer room is a centre
where beliefs and thoughts are shared besides being a holy/strict place where individual or
congregational prayers are maintained. Now, we might have a look at the field research to
understand the religious atmosphere in Sot’on and discuss some of the passages and main
findings.
Firstly, the research was maintained by applying semi-structured interview method to
participants. 8 male international Muslim students from Nigeria, Saudi Arabia, Malaysia
and Turkey were interviewed with. Instead of following a focus group study, one by one
interview method was preferred because of the sensitivity of the subject and not causing
power relationships among participants and hesitations during the interview. As you might
guess, such a study that deals with emotions, perceptions and beliefs would be maintained
by qualitative methodology instead of quantitative one that mainly centres on numerical
data.
Participants were approached by visiting the main prayer room of Highfield Campus and
asked to be a part of this research. Every participant whom I asked for help accepted to join
to the research most probably because of the ontological background of Islam, which encourages believers to tell Islam and become helpful to people who is spending his/her energy for
science. Participants were aged between 19 and 28. They were registered to undergraduate,
graduate and post-graduate programmes of the university. After letting them to sign the consent form that indicates their willingness to take a part in this research, interviews were completed in quiet study rooms in Hartley Library. Each interview was recorded and transcribed
later. Participants were guaranteed in terms of anonymity and promised to not share their
identities and responses with anyone else. Lastly, in order to evaluate the data in an appropriate way, coding Questions and of course answers let me to critically analyse both modern and
late-modern social scientific theories on religion, which recognize religion as only something
between God and believer or religion in terms of politics and commercialization. On the other
hand, responses help me in understanding the impact of being abroad and civil society organizations for international Muslims to maintain a more sincere religious life and feeling more
religious than they feel in their home country. Now, some of the passages from the interviews
could be posted here to show some striking and unique points.
Regarding the question “Why is Islam important for you?”, 6 out of 8 participants
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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emphasized the lifestyle when explaining the importance of Islam for them.
“For me, Islam is the way of life… how to sleep, hear, how to do politics, how to do
social... Many things, there are not in other religions, but in Islam. It shows everything in
terms of hygiene, law, juristic dependence, in terms of politics, economy, entertainment,
you just name it” (Mecit) (Alkin, 2013, p.29)
Even this unity on the answers an passage might let us critically reviewing the arguments of Western way of thinking on religion such “God as self-reflexivity” (Shepherd,
2010), religious life “out of public view” (Ammerman, 2003, p.216), or religion as a “rational choice” (Iannaccone ,1990), etc.
In another question, “What do you think about the assertion “religious
practices/worships/prayers are best done and experienced while together with other believers instead of being done and experienced by one’s self”?, participants (7 out of 8) were
very keen on mentioning congregation (Jemaa) prayers that help them coming together
with the other Muslim fellows in the prayer room. One of the responses, for example, summarizes the situation:
“…if you wanna practice Islam, practicing collectively, which means jemaa, has so
many benefits. And, it creates a lot of attachment amongst each other and mixes us a really
appreciate living together and we just can do it anymore” (Abdurrahman) (Alkin, 2013,
p.31).
As you might agree on, the expressions of “mixing us” and “living together” in the
same sentence above could directly refer to Islamic multicultural atmosphere among Sot’on
students. By this response, foreign Muslim participant show their awareness about the other Muslims coming from different Islamic-based countries and he enjoy the differences that
create the unique atmosphere there. In relation to this, following relevant responses can be
posted here with brief evaluations coming after them.
Q: What, regarding your religious life, has changed after coming here?
A1:“in my country we are practicing on the same way, as I told you, just kind of culture, we do just kind of culture, we just miss sometimes the real religious sense. But when
I came here, I try to avoid this and embrace Islam in really” (Yunus) (Alkin, 2013, p.33).
Encountering with the Muslims from other countries contributes to one’s vision and
practice of Islam because of some reasons. Firstly, Muslims recognize the other Muslims
mean their religious perceptions and practices in a more careful way. This helps them to get
out of only traditional ways and habits of Islam, which they practices without any sacred
sense.

318

İnternational Student Symposium 2015

Osman Akgül

A2: “here, you can see, aa, Nigerian people, Chinese, you can see Saudi, you can
see Kazakhstani brothers, Turkish brothers. Many many people, they are performing, they
are, based on the understanding, you keep in your mind, so, good to see Islam is not very
rigid. We have flexibility, aaa, is very beautiful, it can match every culture… Unity among
diversity. So it gives more spiritual benefit to see different opinions, different characters”
(Mecit) (Alkin, 2013, p.74).
The last sentence can explain the place and function of Islamic multicultural atmosphere in the University of Southampton.
Q: When you compare your religiosity, would you say that you feel more or less
religious here?
A1: “I learn a lot of thıngs as I said, from multi-cultural environment, people that
came from different countries and they practice really Muslim, they practice really Islam,
not like the way I practice in my country. Though we are practıcıng on the same way, the
thing I would say, as I told you, just kind of culture, we do just kind of culture, we just miss
sometimes the religious. But when I came here, and, and I try to avoid this and embrace
Islam in really. Because this differences, I feel more religious in Southampton” (Yunus)
(Alkin, 2013, p.33).
Answer for this question directly clarifies the position of Islamic multicultural atmosphere in the university. International Muslim students create their own religious life and of
course automatically the others’ by doing or experiencing the processes that they cannot do
in their hometowns. That is why, it is not a coincidence that, 7 out of 8 participants declare
by the relevant question that they feel more religious in Southampton in compare to their
religiosity in their home countries. This means that in addition to the other possible reasons,
international atmosphere of Muslim students and activities created by Islamic multicultural
structure of the British universities encourage students to be more engaged in religious
practices and feel more motivated and aware in terms of their religious perceptions.

4. Implications for Turkish Universities: Some Policy Recommendations
In the light of such an example, Turkish universities can be questioned in terms of
similar atmospheres and processes that make international Muslim students to be more engaged in their beliefs. Of course, there might be some problems on directly “importing” the
methods and lifestyles in Sot’on and applying these to Turkish universities. Obviously, the
bureaucratic organizations of the universities and multi-cultural policies of the states vary
among the UK and Turkey. However, it does not mean that there are also some supports
to construct such an (or a better) atmosphere for international Muslim students in Turkey.
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First of all, Turkey is recognized as a “Muslim Country” (general expression in Turkish
society) or Islamic-based country, so the Muslim students coming from the other countries
do not feel themselves as stranger in terms of their religion. Secondly, political atmosphere
in Turkey encourages the religious themes in social, cultural and educational life. This
might be a support for foreign Muslim students in Turkey to create a religious lifestyle as
they wish to.
However, a road map and guidance should be definitely provided to international students. Some of the critical steps summarized below would be useful for this purpose.
1. First of all, universities should be organized according to requirements of multicultural social life instead of emphasizing only local values and lifestyles.
2. University managements should provide international students some specific facilities for them such as orientation programmes that last one or two weeks instead of
one-day pick up programmes. This would give them a chance to interact with and
improve their relationships in time.
3. For Muslim students, a well-designed prayer room should be constructed in the
campuses apart from the mosques. Such a prayer room will not only be the worship
place, but it will also serve the students as their spiritual and social centre. On the
other hand, the management and run of the prayer room should be given to students.
4. In relation to this, establishing an Islamic Society or a similar student union should
be encouraged among international Muslim students. This would also attract the
attention of Turkish Muslim students and might give them a chance to be engaged
in Islamic multicultural atmosphere. This society would also help the student to
maintain some activities without dealing with long-term bureaucratic processes
and finding financial resources from the university.
After completing these four steps, the potential willingness and contribution (if any)
among foreign Muslim students would be appeared. At this point, if the students make an
effort on constructing both physical and spiritual atmosphere for their religious life, the
other steps will be followed by themselves.

Conclusion
You can hear from the people who had a chance to pilgrimage to Mecca that, they
enjoy the atmosphere in Kaaba thanks to seeing people coming from Asian, African, European, and American countries. Diversity of the ethnic cultures or different colours of
the skins praying towards the same God and the same place, Masjid-i Haram, spiritually
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affect the Hajis. After a 14-month-experience in the UK, which gives me a chance to see
different skins, faces, and ethnic cultures who worship towards the same God besides many
differences among them, I remember the process of pilgrimage and then I questioned that if
Islam ontologically supports the Islamic atmosphere where believers come from different
ethnic cultures. As in the case of the University of Southampton, I strongly believe that
multicultural atmosphere among Muslims really encourage the spiritual and social lives of
Muslims.
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TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖGRETİMDE
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN
CİNSİYET DAĞILIMI ÜZERİNDEN
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Shoirakhon Nurdinova

Özet
Yükseköğretim eğitimin diğer alanları gibi uzun yıllar boyunca toplumsal gündemin
ön sıralarındaki bir konudur. Eğitim, özellikle yükseköğretime olan taleple, uluslararası
öğrencinin ekonomik ve sosyal statüsünü ve beklentilerini yükseltmek açısından
önemsenmektedir. Az gelişmiş ülkelerdeki insanlar için, kendi ülkelerinde eğitime sınırlı
erişim yurt dışında okuyan uluslararası öğrencilerin sayısında önemli bir artışa yol açmıştır.
Söz konusu uluslararası öğrenci akışı günümüzde artan bir biçimde önem ifade etmektedir.
Uluslararası öğrencilerin artışı yurtdışındaki üniversitelere kayıt artışıyla doğru orantılıdır.
UNESCO tarafından yayınlayan verilere göre, 2000 yılında 2 milyon öğrencinin eğitim
görmek amacıyla yurt dışına gittiği belirtilmiş, 2012´de bu sayının en az 4 milyona ulaştığı
tespit edilmiştir. Bu ise küresel kayıtların % 1,8 veya %2’sinin uluslararası öğrenci olduğunu temsil etmektedir[1]. Bu çalışmada, Türkiye’de yükseköğretimde kayıtlı uluslararası
öğrencilerin profili ortaya konularak yükseköğretim kurumlarında cinsiyete ve coğrafik yerleşime göre dağılımını analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmada, konu üzerinden yapılan yabancı ve ulusal kaynaklardan yararlanılmış, ekonometri yöntem için Türkiye Yükseköğretim
Kurumu (YÖK) verilerinden yararlanmıştır, yaşanan gelişmeler ulusal ve uluslararası bakış
açısıyla kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Son yıllarda Türkiye’de eğitim gören yabancı
uyruklu öğrenci sayısında artış gözlenmektedir. Çalışmada K. Guruz (2011), K. Kıroğlu, A.
Kesten, C. Elma (2010), M. Özer (2012) L. Verbik ve V. Lasanowski (2007) tarafından Türkiye’de yükseköğretimin durumu, sorunları ve uluslararası öğrencilerin eğitim sureci üzerinden yapılan araştırmalar derlenmiştir. Çalışma sonunda Türkiye’de yükseköğretimde kayıtlı
olan uluslararası öğrencilerin %30,5’inin kadın olduğu bulunmuştur.
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  Anahtar Kelimeler: uluslararası öğrenci, Türkiye, yükseköğretim, toplumsal cinsiyet
JEL Sınıflaması: I28,N35,I23, J16
Key words: international student, Turkey, higher education. gender
JEL classification: I28,N35,I23, J16

GİRİŞ
Günümüz dünyasında yükseköğretimdeki gelişmeler; yeni teknolojiler, yüksek standartlı öğretim programları gibi yaklaşımlarla yaşamaktadır. Yükseköğretim süreçlerini anlamak
için genel çerçevesi hakkında çok sayıda yapılan ampirik çalışmalar uluslararası öğrenci hareketliliğinin eleştirel bakış açısından odaklanarak yapılmıştır. Eğitimin önemi, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi ve Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansı Eylem Programı dâhil
olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeler ile vurgulanmıştır (Birleşmiş Milletler, 1996).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin toplumsal
cinsiyete göre dağılımını incelemek ve ortaya çıkan sorunları tespit etmektir.
Bu çalışmayla uluslararası örgütler raporları çerçevesinde yükseköğretimde uluslararası eğilimler ile Türkiye’deki durum karşılaştırılarak eğitim süreci içerisinde toplumsal
cinsiyet parite endeksi boyutu analiz edilmektedir. Bu çerçevede, önce eğitimde toplumsal
cinsiyet kavramı tanıtılmakta, daha sonra Türkiye üzerine yapılan gözlemler aktarılmaktadır. Sonuç bölümünde ise bu konuda yaşanan gelişmeler ulusal ve uluslararası bakış açısıyla kapsamlı olarak irdelenmekte ve mevcut durum değerlendirilmektedir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ: KAVRAM ve KAPSAM
Uluslararası öğrenci en yalın ifadesiyle, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir.
Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir. 2006 yılında kabul edilen OECD ve UIS kongresinde “uluslararası öğrenci” terimi eğitim almak niyetiyle açıkça sınırları geçen öğrenciler anlamında kullanılmıştır.
KBS ve OECD vatandaşlığa (yabancı öğrenci) dayalı uluslararası öğrencileri saymak
için ülkelerden yıllık karşılaştırmalı eğitim raporları tercih ederken, Eurostat ile işbirliği içinde 2006 yılından bu yana aşağıdaki özelliklere göre uluslararası öğrencileri tanımlamaktadır:
•

Daimi İkamet: Öğrenciler kendi eğitimini alan hedef ülkenin daimi ikametine sahip değilse uluslararası mobil olarak kabul edilmektedir.
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•

Ön Eğitim: Başka bir ülkede eğitiminin mevcut seviyesine giriş için yeterliliği elde
ederse öğrenciler uluslararası mobil olarak kabul edilmektedir.

Yurtdışı Eğitim Enstitüsü (IIE) metodolojisine göre, uluslararası öğrenci olarak ABD
vatandaşı, göçmen (daimi ikamet) ya da bir mülteci olmayan, ABD’de yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olan herkes tanımlanmaktadır. Bunlar F (öğrenci) vizesi, J (değişim ziyaretçisi) vize ve M (mesleki eğitim) vize sahiplerini içerebilir.
Avustralya’da ‘uluslararası öğrenci’ olabilmek için 570’den 575’e kadar olan vize alt
sınıflarından birine sahip olarak eğitim alınıyor olması gerekmektedir. Ama Avustralya
kaynaklı burs veya sponsorluk sahibi olan öğrenciler veya eğitim aldığı süre zarfında başka geçici bir vizeye sahip olan öğrenciler uluslararası öğrenci olarak adlandırılmamaktadır
(Ayrıca Yeni Zelanda vatandaşları da uluslararası öğrenci olamazlar, çünkü Avustralya ve
Yeni Zelanda arasında vize uygulaması yoktur).
Kanada’da ‘yabancı öğrenciler’, Kanada’da öğrenim görmek için göçmenlik bürosuna
başvuran ve göçmenlik bürosu çalışanı tarafından onaylanarak geçici vatandaş statüsünü
kazanan öğrencilerdir.
Fransa’ya eğitim almak amacıyla gelen veya Fransız orta dereceli okul yeterliliği
olan veya büyük ihtimalle Fransa’da oturma izni alabilecek öğrenciler ‘yabancı öğrenci’
olarak adlandırılmıştır.
Almanya’da ‘yabancı öğrenci’ kavramını, ‘hareketli yabancı öğrenci’- yani Almanya’ya sadece eğitim için gelen yabancı öğrenci ve ‘hareketli olmayan yabancı öğrenci’ yani
Alman orta dereceli okul yeterliliği olan ve büyük ihtimalle Almanya’da oturma izni alacak
öğrenci olarak ikiye ayırmıştır.
Japonya’da ‘uluslararası öğrenci’ olmak için sadece Göç Kontrolü ve Mülteci Kabulü
Kanunu’nda belirtildiği üzere ‘kolej öğrencisi’ vizesi alıp istediği herhangi bir seviyede
eğitim gören kişiler yabancı öğrencidir.
Yeni Zelanda’da ‘uluslararası öğrenciler’ eğitim amacıyla Yeni Zelanda’ya gelen veya
hala öğrenci vizesi almak için çalışan yabancı öğrencilerdir. Ancak oturma izni olan kişiler
ve Avustralya vatandaşları bu tanıma dâhil değildir.
Birleşik Krallık ’ta ‘uluslararası öğrenci’, Birleşik Krallık ’ta ikamet etmeyen öğrencidir. Ancak bu tanıma Birleşik Krallık vatandaşı olmayıp sadece oturma izni olanlar dâhil edilmemiştir.
UNESCO tahminleri, 2020 yılında yüksek öğretimdeki uluslararası öğrenci sayısının
7 milyona ulaşacağını öngörerek, bunun da yıllık 280 Milyar $’lık bir bütçeye tekabül edeceğini vurgulamaktadır.
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Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır. Önce dünya genelinde günümüzde uluslararası öğrenci katılım oranları ilişkin bu özet açıklamalar karşılaştırmalı olarak
incelenecek, sonra Türkiye’de uluslararası öğrenci gelişimini inceleyebiliriz (Tablo1’e bakınız).
Tablo 1. Uluslararası Öğrenci Dağılımı, 2007-2012 yılları

Avustralya
Belçika
Kanada
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İtalya
Japonya
Kore
Norveç
Polonya
Portekiz
İspanya
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık

2007
244309
41351
132246
24483
10066
246612
258513
21160
57271
125877
31943
15618
13021
17950
59814
41058
19257
459987

2008
264205
42490
185781
27907
11303
243436
245522
26158
60448
126568
40322
16104
14965
18584
64906
45583
20219
462609

2009
292545
46446
191202
30624
12596
249143
256719
01
65873
131599
50030
17507
16976
17900
84990
49407
21898
498998

2010
307653
49228
195550
34992
14097
259935
263972
26835
69905
141599
59194
15737
18356
19223
98722
53901
25838
534555

2011
301643
51572
203823
38041
15707
268212
272797
32828
73461
151461
62675
16628
22925
21824
107405
58943
31118
559948

2012
291889
55912
221406
39455
17636
271399
287353
29012
77732
150617
59472
18428
25929
28656
97825
64172
38590
568816

1. kayıp veri
Kaynak: OECD istatistik verilerini kullanılarak yazar tarafından geliştirilmiştir.
http://stats.oecd.org/Index.aspx
Tablo 1’de hedef ülkelerine göre uluslararası öğrenci sayısına yer verilmektedir. Tablo
1’de verilen örneklemeye giren ülkelerdeki uluslararası öğrencilerin dağılımı incelendiğinde önemli bir kısmının eğitimlerini Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Fransa, Kanada
ve Japonya’da sürdürdükleri görülmektedir.
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Geleneksel hedef ülkeler yüksek kalitede eğitim isteyen öğrenciler için güçlü mıknatıslar olsa da, yeni hedef ülkeleri ve bölgeler uluslararası öğrencilerin geliri ve entelektüel
sermayenin payı için yarışmaktadır.
2012 yılında, beş hedef ülke toplam uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısına ev
sahipliği yapmıştır: Amerika Birleşik Devletleri (% 18), Birleşik Krallık (% 11), Fransa (%
7), Avustralya (% 6) ve Almanya (% 5).Ama bu ilk beş ülkede de uluslararası öğrencilerin
kayıt oranında düşüş gözlenmektedir (2000 yılında ise % 55 iken 2012 yılında % 47).
Bu arada, Asya ve Orta Doğu’daki yeni oyuncular kendi ülkelerine birkaç yüz bin uluslararası öğrencinin ilgisini çekerek bölgesel eğitim merkezleri haline getirmek amacıyla
pazara girmiştir (Verbik & Lasanowski, 2007).
Doğu Asya ve Pasifik’teki Avustralya ve Japonya gibi geleneksel ülkeler, uluslararası
öğrencilerin %7’sine sahip olan Çin, Malezya, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Yeni Zelanda
ve Türkiye ile rekabet etmektedir.
Tablo 1’de sunulan uluslararası öğrenci göstergeleri açısından yükseköğretim hakkının Türkiye ile gelişmiş ülkeler açısından farklılaştığını görüyoruz. Türkiye’nin yabancı
uyruklu öğrencileri göstergeleri gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında genel olarak olumsuz bir tablo sergilemektedir.
Ancak son yıllarda Türkiye’ye yabancı uyruklu öğrencilerin akışının temel nedeni
olarak Türkiye Bursları, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde tam zamanlı eğitimlerle
birlikte kısa süreli programları da içeren, devlet tarafından finanse edilen, en seçkin öğrencilerin yarıştığı rekabete dayalı burs programlarından oluşturmasıdır. Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 72.000 civarında olup, bunların da 12.000’i
burslu olarak öğrenim görmektedir.
Tablo 1’de sunulduğu gibi, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısı önemli oranda artarak, 2007 yılındaki seviyesinden 2012 yılında toplam 2 katını oluşturan 38590 seviyesine
ulaşmıştır. Benzer gelişim AB ülkelerinde de gerçekleşmiştir.
Globalizasyonun etkisiyle, hükümetler ve kişiler öğrencilerin ufuklarının genişlemesini sağlamak ve yaşadığımız dünyanın ortak dilini, kültürünü ve iş yapma metotlarını daha
iyi anlayıp öğrenmeleri için yükseköğrenime verdikleri önemi arttırmışlardır.
Ülkeler arasındaki işbirliğinin ve toplumlar arası karşılıklı anlayışın geliştirilmesine
inanan geleceğin liderlerinin ‘network’ünü oluşturmayı hedefleyen bu programın en
önemli özelliklerinden biri de verdiği bursun yanı sıra doğrudan üniversiteye yerleştirme yapmasıdır.
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TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM
1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, kadın okuryazarlığı toplumda karar almakta kadınların katılımının güçlendirilmesi ve ailelerin refahının
artırılmasının anahtarı olduğunu kabul etmiştir. 1990 yılında düzenlenen UNESCO’nun
eğitim alanında geliştirdiği çok önemli programlardan birisi ‘Herkes İçin Eğitim’ (EFA)
2000 yılında, eğitimin kavramını temel bir insan hakkı olarak yineledi. Herkes için eğitim;
temel eğitim, yetişkin okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği daha doğrusu eşitsizliği ve
eğitimde kalite sorunu gibi küresel sorunları kapsamaktadır. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Bin yıl Kalkınma Hedefleri (BKH) geliştirilmiş eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadınların güçlendirilmesi hedeflerini içermektedir. Bin yıl Kalkınma Hedefleri, demokratik toplumların inşa etme ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir temel oluştururken,
eğitimin önemli rol olduğunu vurgulamaktadır (Birleşmiş Milletler, 2003). Kadın-erkek
eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi hedefine odaklanarak
ilköğretim ve ortaöğretimde kadın-erkek öğrenci dengesizliğinin tercihen 2005 yılına kadar ve eğitimin her düzeyde acil en geç 2015´e kadar giderilmesi kabul edilmiştir (Bin yıl
Zirvesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2001, 6 Eylül).
Ayrıca, son yıllarda eğitim alanında en önemli küresel dönüşümlerin biri yükseköğretime kadının erişimidir. Diğer yandan, bu dramatik gelişme de sadece okuma yazma oranları değil, aynı zamanda eğitim düzeylerini kapsamaktadır. Dünyada okuma yazma oranı
gelişmektedir, ama hala bugün yirmi birinci yüzyılda okuma yazma bilmeyen 759 milyon insan vardır, hem de onların üçte ikisi kadındır (UNESCO, 2010). Eğitim; kadınların
kendileri ve ailelerini fayda verebilecek fırsatlardan yararlanmak, yasal ve üreme haklarını
anlamak, işgücü olarak hazırlamak için önemsenmektedir.
Cinsiyet Parite Endeksi (GPI) en özet tanımıyla, eğitim göstergelerinde toplumsal cinsiyet farklılıklarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüdür. GPI, değerinin 1 olması
toplumsal cinsiyet arasındaki eşitliği göstermektedir, 0 ile 1 arasında değişen GPI erkek lehine bir eşitsizlik anlamına gelmektedir; 1’den büyük bir GPI, kadınların lehine bir uyumsuzluğu göstermektedir. UNESCO (2003) toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi olarak 0.97 ila 1.03 (yuvarlama sonra) arasında bir GPI değerini tanımlamıştır. 2005
için belirlenen cinsiyet paritesi hedefine ulaşan ülkelerde endeks, 0.96 ile 1.04 arasında
gerçekleşmiştir. Bu, bazı ölçüm hatası için izin verir, ancak eşitsizlik herhangi bir düzeyde
kabul edilebilirliği konusunda bir yargıya varma anlamına gelmez. Farklılıklar belirgin
olduğu durumlarda, GPI yorumlanması göstergesinin türüne bağlıdır. 1’den az bir GPI
göstergenin değeri erkekler için kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermektedir ve
GPI 1’den büyük olduğunda tersi anlamında kullanılmaktadır. Yüksek değerler (örneğin
okula katılım oranları) tercih eden göstergeler için, GPI’ni 1 den az olması kadınlar için
dezavantajlı olduğu anlamına gelirse, GPI’nin 1 den daha büyük olması ise erkekler bir
dezavantaj anlamındadır. Genel olarak, GPI altta yatan göstergesinin değerleri ile birlikte
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yorumlanmalıdır. Eğitimde cinsiyet eşitliğine doğru ilerlemeyi ölçmek için kullanılan en
yaygın göstergesi GPI eğitim seviyesine göre brüt okullaşma oranı (GER) dikkatle yorumlanması gerekir.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Türkiye’deki mevcut yükseköğretim sistemi, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1982 Anayasası tarafından belirlenmiştir. Yükseköğretim sistemi
son otuz yılda muhtelif değişiklikler geçirmiş olsa da, sistemin 1981 yılında yeniden yapılanmasındaki orijinal halini koruduğu söylenebilir.
Türkiye, yükseköğretimde son yıllarda son derece büyük bir genişlemeye tanık olmaktadır. Yükseköğretime erişim kapasitesi ve dolayısıyla yükseköğretimde okullaşma oranında sıçrama yaşanmış ve bu artışın devam edeceği de görülmektedir (Özer, 2012)
Yükseköğretimde uluslararasılaşma, ülkeler için birçok açıdan stratejik olarak önemli
bir fenomen olup kalite güvencesinin yaygınlaşmasındaki temel itici güçlerden birisini
oluşturmaktadır. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın geliştirilmesinin arka planında,
ekonomik nedenlerden nitelikli insan kaynaklarının ülkeye çekilmesi hedeflerine kadar çok
farklı kaygılar bulunmaktadır. Ülkeler dünyadaki yetenekli lisans ve lisansüstü öğrencileri
ve bilim adamlarını ülkelerinin yükseköğretim kurumlarına katmak için birbirleri ile rekabet etmektedir. Böylece yükseköğretim piyasasında sınırlar ötesi bir büyüme ve hareketlilik görülmekte ve rekabet giderek artmaktadır (Özer, M., Gür B.S., Küçükcan T., 2011)
Yükseköğretimde uluslararasılaşma kavramının içi çok farklı şekilde doldurulmaktadır. Kimileri uluslararasılaşmayı sadece öğrenci çekmek olarak kısıtlı bir tanıma sıkıştırmaktadır. Uluslararasılaşma, bu yazının başından itibaren yer verildiği gibi,
yükseköğretimin bütün alanlarında uluslararası perspektifin hakim olmasıdır. Yani müfredattan öğrenciye, öğretim elemanından diplomaların tanınmasına kadar pek çok boyutu ilgilendirir ve bu alanlarda politikalar gerektirir. Uygulamada uluslararasılaşmanın en somut
görünen yüzü elbette hareketliliktir. Bazılarının uluslararasılaşmayı sadece hareketlilikten
ibaret sanmasının da aslında buradan kaynaklandığı söylenebilir. Son yıllarda yükseköğretimde uluslararasılaşma perspektifi doğrultusunda ulusal ve kurumsal düzeyde akademik
ve kültürel çeşitliliği sağlamak üzere önemli gelişmeler olmaktadır. Üniversitelerde dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrenci eğitim görmektedir. Küresel gelişmelerin kaçınılmaz
bir yansıması olan “hareketlilik” olgusu kapsamında kolaylaştırıcı yeni birçok düzenleme
yapılmaktadır. Gerek uzun dönem (diploma/derece almaya yönelik) ve gerekse kısa dönem
(kredi almaya yönelik) hareketlilik programları özendirilmekte, Türk öğrencilerin farklı
ülkelerde eğitim alması ve uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere gelmesini
kolaylaştırmak üzere çeşitli programlar geliştirilmekte veya mevcut olanlar özendirilmektedir (ERDOĞAN, 2014)

328

İnternational Student Symposium 2015

Shoirakhon Nurdinova

Türkiye’ye Büyük Öğrenci Projesi kapsamında devlet burslusu olarak öğrenci 1992/93
eğitim-öğretim yılından itibaren Orta Asya ülkeleri ve diğer eski SSCB coğrafyasından
gelen öğrenciler için proje kapsamında eğitim almaya başlamışlar.
2010 yılında burs miktarının artırılarak lisans (270 TL), yüksek lisans (340 TL) ve
doktora öğrencileri için (400 TL) olarak belirlenmiştir. Giyecek yardımı 20 TL artırılarak
160 TL, kitap yardımı ise 70 TL artırılarak 180 TL’ye yükseltilmiştir, Orta Asya ile atılan
bu kültürel adımlar, Türk halklarının birbirini daha iyi anlamasını ve ülkeler arasındaki
işbirliği imkânlarını artıracaktır (Ergin & Türk, 2010)
Yükseköğretim ile ilgili öngörülen eğilimler; küresel nüfus dağılımının değişmesi, küresel öğrenci hareketliliğinde artış, eğitimin küresel pazar olması, eğitime ayrılan
kamu fonlarında azalış, rekabette artış, öğrencinin müşteri olarak görülmesi, eğitim modelinin ve esnekliğinin artışı, uluslarüstü eğitimde artış, stratejik ittifakların, ortaklıkların
ve ağların artışı. Burada ‘müşteri’ teriminin anlamı, ‘kulak ağızın müşterisidir’ sözündeki
müşteri kavramından, iktisadi ilişkideki müşteri kavramına kadar olan bir anlam skalasında
düşünülmelidir. Yirmi birinci yüzyılın başlarında yaygın eğilim şudur: İnsanlar hangi alanda isterlerse, hayatlarının hangi döneminde isterlerse, ne zaman isterlerse, nerede isterlerse
ve elektronik olarak hangi dili tercih ederlerse, eğitim alma imkânına sahip olmalıdırlar.
Türkiye’de yükseköğretim alanındaki mobilizasyonu (öğrenci ve öğretim elemanı
değişimi) ifade eden “Mevlana Değişim Programı” ve Bologna Süreci’ndeki ülkelerin
katıldığı “Erasmus Programı”, küresel olarak inşa edilecek yükseköğretim dünyasının alt
unsurları olacaktır. ‘Yükseköğretimin Küresel İnşası: Mevlana Süreci’, Bologna Süreci’ne
benzer çok boyutlu bir sistemdir. ‘Mevlana Değişim Programı’, inşa olunacak küresel yükseköğretimin sadece uluslararası mobilite boyutunu teşkil eder.
Bu süreç, bölge ülkelerinin bilim ve teknoloji alanında cazibe merkezi olmasının
önünü açacak bir fırsatlar alanı yaratacaktır. Bölge ülkelerinin beşeri sermayesinin içini
boşaltan beyin göçünün önünü kesmeye yönelik bir imkân sağlayacaktır. Mevlana süreci
çerçevesinde bölge ülkelerinin, ortak organizasyonel aklını harekete geçirmeleri ile küresel
düzlemde sosyo-kültürel imajları yükselecektir.
Bu sürecin hareket noktasını uluslarüstü düzeyde ortak bir siyasi irade oluşturmakla
birlikte, sürecin bir proje olarak, eylem planının çıkarılarak sürdürülmesi gereklilik arz etmektedir. Bu proje sistemli, sürdürülebilir ve geleceğin değişen şartlarına göre biçimlenen
bir süreç olmalıdır
(Günay,2011)
Türkiye yükseköğretim alanının uluslararasılaşması sürecinin önemli bir boyutu da
Bologna Süreci’dir. Bologna Süreci, ilk kez 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İnUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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giltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında yayımlanan Sorbonne Bildirgesi ile ortaya çıkmıştır. Bu bildirgede ilk kez Avrupa’da ortak bir
yükseköğretim alanı yaratma fikri geliştirilmiştir. Türkiye, Bologna Süreci’ne 2001’de dâhil
olmuştur. Yükseköğretim Kurulu, Bologna Süreci’ni yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılanması için uygun bir araç olarak değerlendirmiş ve bu kapsamda yönelen çalışmalara destek
olmuştur. Türkiye özellikle son yıllarda Bologna Süreci’nin en çalışkan ve başarılı paydaşlarından biri olarak gözükmektedir. Nitekim, 2009-2013 yılları arasında Türkiye’den 31 üniversite
AKTS etiketi, 73 üniversite ise diploma etiketi almaya hak kazanmıştır. Kısa dönemli öğrenci
hareketliliğine bakıldığında, 2004-2012 yılları arasında Erasmus programıyla öğrenim ve staj
için gelen ve giden toplam öğrenci sayılarında hızlı bir artış olduğu görülmektedir. Bu sekiz yıllık sürede, 71.196 öğrenci öğrenim veya staj amaçlı olmak üzere Avrupa ülkelerindeki
üniversitelere gitmiş, 27.661 Avrupalı öğrenci ise Türkiye’de öğrenim görmüş veya stajlarını tamamlamışlardır. Türkiye, Erasmus’un en başarılı uygulayıcılarından biridir. Ancak, Türkiye’ye
gelen öğrenci sayısı, Türkiye’den giden öğrenci sayısının hâlâ gerisindedir.( Çetinsaya,2014)
Türkiye yükseköğretimindeki yabancı uyruklu öğrencilerin bölgelere göre dağılımı şu
şekilde gruplanmıştır:

Bölgeler
Arap Devletleri

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri

Orta Asya Ülkeleri
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Ülkeler
Cezayir, Bahreyn, Cibuti, Irak, Kuveyt,
Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman,
Filistin Özerk Bölgeleri, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye Arap Cumhuriyeti,
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Mısır,
Ürdün, Tunus
Beyaz Rusya, Karadağ, Moldova, Sırbistan,
Ukrayna Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya
Federasyonu, Slovakya, Slovenya, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
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Doğu Asya ve Pasifik Ülkeleri

Latin Amerika ve Karayipler

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa
Ülkeleri

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

Bruney Sultanlığı, Kamboçya, Cook Adaları, Kore, Fiji Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi,
Kiribati, Lao People Demokratik Cumhuriyet, Makao (Çin), Marshall Adaları,
Mikronezya (Federe Devletleri), Myanmar,
Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine,
Samoa, Singapur, Solomon Adaları, Doğu
Timor, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
Vietnam, Avustralya, Çin, Endonezya,
Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler,
Kore Cumhuriyeti, Tayland
Anguilla, Antigua ve Barbuda, Aruba,
Bahamalar, Barbados, Belize, Bermuda,
Bolivya, İngiliz Virgin Adaları, Cayman
Adaları, Kolombiya, Kosta Rika, Küba,
Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator,
El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Montserrat, Hollanda
Antilleri, Nikaragua, Panama, Saint Kittis
and Nevis Saint Lucia, Saint Vincent ve
Grenadin, Surinam, Trinidad ve Tobago,
Türk ve Caicos Adaları, Venezuela, Arjantin, Brezilya, Şili, Jamaika, Meksika, Paraguay, Peru, Uruguay
Andorra, Cebelitarık, Vatikan, Monako,
San Marino, Avusturya, Belçika, Kanada,
Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda,
İsrail, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Büyük Britanya ve Kuzey
İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik
Devletleri;
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Güney ve Batı Asya Ülkeleri

Afganistan, Bangladeş, Butan, İran (İslam
Cumhuriyeti), Maldivler, Nepal, Pakistan,
Hindistan, Sri Lanka

Sahra Altı Afrika Ülkeleri

Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso,
Burundi, Kamerun, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo,
Fildişi Sahili, Kongo, Ekvator Demokratik
Cumhuriyeti Gine, Eritre, Etiyopya, Gabon,
Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberya, Madagaskar, Malavi,
Mali, Mauritius, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe,
Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali,
Güney Afrika, Svaziland, Togo, Uganda,
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Zambiya,
Zimbabve.

Şekil 1. 2014-2015 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin
bölgelere ve cinsiyete göre karşılaştırması(adet)
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Kaynak: YÖK Resmi İstatistik verileri kapsamında yayımlanmaktadır, www.yok.gov.tr
Yükseköğretimde toplumsal cinsiyet farkı eğilimi önemli ve birçok batı ülkesinde
bazı araştırmacılar, “ters toplumsal cinsiyet farkı” olarak adlandırılan, eğitimde kadınların
erkeklerden sayı üstünlükleri tamamen değişmiştir. Fırsat eşitliği, eğitime erişim ve eğitime devamı sağlamaya yönelik geliştirilen politikalarda sosyal-ekonomik durum ve toplumsal cinsiyet bazlı araştırmalara göre, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısında
birçok bölgelerde erkekler kadınlara göre fazla bir artış gösterse de, hem Kuzey Amerika
ve Batı Avrupa hem de Orta ve Doğu Avrupa’dan gelen öğrencilerde kadınların erkeklerden fazla olduğu elde edilmiştir (Şekil 1. )
Şekil 1’de görüldüğü gibi uluslararası öğrencilerin %36’sı Orta Asya kökenlidir. Orta
Asya’da, en çok hareketli öğrenci nüfusuna sahip ülke olarak, yurt dışında okuyan öğrencilerin sayısında sürekli bir artış yaşanmıştır. Orta Asya’dan yurt dışında öğretim gören
uluslararası öğrenci hareketlilik oranı 2003 yılında 67,300 ise, 2012 yılında 156,600 kişiye
ulaşarak iki katından fazla büyümüştür. Bu rakamlar yerli yükseköğretim kaydı yükseköğrenim için artan talep ile ayak uyduramamıştır diye düşündürmektedir.
Şekil 2. 2014-2015 öğretim yılında toplam yabancı uyruklu öğrencilerin bölgelere ve
cinsiyete göre karşılaştırması(adet)

Kaynak: YÖK Resmi İstatistik verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır
Bölgeler arasındaki farklar incelenirken, tüm bölgeleri toplumsal cinsiyet üzerinden
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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değerlendirişdiğinde kadın öğrencilerin yüksek eğitime katılımı Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa hariç %50’nin altında kaldığı görülmektedir. Özellikle, Arap Devletlerinden gelen
kadın öğrencilerin oranının daha düşük olduğu görülmektedir. Farkın düşük olduğu Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, kadınların eğitim düzeylerinin
yüksekliği ile kadın ve erkek fırsatlarının denkliğinin yaygın oluşunun bu konuda etkili
faktörler olduğu düşünülebilir.
Son yıllarda Türkiye diğer sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de özellikle Türk
Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları ile komşu ülkelerden gelen öğrenciler için bir cazibe
merkezi haline gelmiştir. Bu ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında kültürel ve coğrafi açıdan yakınlık, eğitimdeki kalite ve Türkiye’nin yaşamaya
değer bir ülke olması gibi etkenler sayılabilir (Kıroğlu, Kesten, & Elma, 2010).
Şekil 3’te sunulan veriler çerçevesinde, toplam yeni kayıt yaptıran erkek uluslararası
öğrencilerin %5’i ön lisans, %47’i lisans, %13’i yüksek lisans, % 3,7’si doktora programına başvurmuştur. Şekil 3’ten anlaşıldığı üzere toplumsal cinsiyet dağılımında, özellikle
lisans eğitim düzeyinde kadınların oranının %20 olduğu, diğer eğitim düzeylerini tercih
ederken kayıtların %6 seviyesinin altında olduğu anlaşılmaktadır.
Şekil 3. Yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin eğitim kademesine göre
karşılaştırması (2014-2015 öğretim yılı)
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Kaynak: Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır
Türkiye’de tahsil alan toplam uluslararası öğrencilerin eğitim kademesine göre
incelediğinde, yükseköğretimde 2014-2015 öğretim yılı itibariyle toplam 72.178 uluslararası öğrenci bulunmaktadır.
Öğrencilerin kademelere göre dağılımı Şekil 4’te görüldüğü üzere, lisans kademesinde yoğunlaşmış durumdadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin oranı %24,6’dır.
Uluslararası ön lisans öğrenci sayıları toplam 4340’a denk gelmektedir.
Şekil 4. Türkiye’deki toplam uluslararası öğrencilerin eğitim kademesine göre dağılımı, (2014-2015)

Kaynak: YÖK verilerinden Resmi İstatistik Programı kapsamında yararlanılarak hazırlanmıştır.
Şekil 5›te uluslararası öğrencilerin; cinsiyet, ülke, program türü gibi kişisel
özelliklerine göre dağılımı verilmiştir. Şekil 5’in incelenmesinden elde edilecek
ilk bulgu, dünyanın bütün ülkelerinde erkeklerin eğitim kademesine göre kadınlardan daha büyük orana sahip olduğudur. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde nispeten
düşük olan erkek ile kadın arasındaki bu fark, gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir (Şekil 5)
Kadınlar dünya araştırmacıların % 29’unu oluşturmaktadır (UNESCO). Şekil 5’te 202
ülke verileri ile cinsiyet eşitsizliklerini vurgulayan bir harita sunulmaktadır. Kadın doktora
öğrencilerinin az sayıda olmasını, özellikle üst düzey pozisyonlardaki kadın araştırmacıların iş-yaşam dengesi, toplumsal cinsiyet stereotiplere, performans ölçümü ve özendirme
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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kriterleri, yönetişim ve toplumdaki araştırmacıların rolünü içeren faktörler açıklamaktadır
(UNESCO, 2007, KBS, 2006b)
Şekil 5. Kadın öğrencilerin öğretim düzeylerine göre dağılımı, (2014-2015 öğretim
yılı;%)

Kaynak: Yüksek Öğretim Kurumu verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
Şekil 5’ten görüldüğü gibi, özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa, Latin Amerika
ve Karayipler kökenli kadın öğrencilerin sayısında önemli artışlar gerçekleşmiştir. Yüksek öğretimde kadın öğrencilerin katılımı bölgeler bazında incelendiğinde, öğrencilerin
eğitim düzeyine göre farklılıklar olduğu, yani bazı bölgelerden gelen öğrencilerin eğitim
kademesine göre azaldıkları veya yoğunlaştıkları görülmektedir.
Erkek-kadının eğitim kademesi farkı karşılaştırılan Kuzey Amerika ve Batı Avrupa,
Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dışında kalan ülkelerin tümünde önemli bir değişme
olmuştur. Cinsiyetler arası lisans eğitimi farkının en düşük ve en yüksek olduğu ülkeler
incelendiğinde, karşımıza farklı gruplar çıkmaktadır: 2014-2015 öğretim yılı itibariyle
örneğin, Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Güney ve Batı Asya, Orta Asya ve Arap Devletleri
ülkelerinde farkın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Öte yandan, erkek-kadın yüksek
lisans ve doktora programlarına bakıldığında, Güney ve Batı Asya, Orta Asya ülkelerin-
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de bu farkın azaldığı görülmektedir. Uluslararası öğrenciler konusu, Türkiye’de 1990’lı
yılların başından itibaren bir politika alanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ne var ki,
yükseköğretim kurumlarda kayıtlı uluslararası öğrenci sayısında yaşanan iniş ve çıkışlar,
bu konuda izlenen politikaların istikrarlı olmadığını göstermektedir. 1990’lı yılların ortalarında 16 bin uluslararası öğrenci ülkede eğitim görmekteyken, öğrenci sayısı önce artmış
sonra azalarak 2000’li yılların ortalarına doğru 14 binlere gerilemiş ve son yıllarda tekrar
artmaya başlamış ve 25 bin seviyesine çıkmıştır (Özer, 2012).
Şekil 6: Türkiye›de yükseköğretime yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayıları
(Cinsiyete göre, 2006-2015)

Kaynak: Resmi İstatistik verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
Şekil 6’de görüldüğü gibi yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sayesindeki artış toplam
uluslararası öğrenci artışıyla doğrusal ilişkilidir (Şekil 7).
Şekil 7: Türkiye›de cinsiyete göre toplam uluslararası öğrenciler, 2008-2014 yıllar arası
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Kaynak: Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır (www.yok.gov.tr).
Şekil 7’de 2008 ve 2014 yıllarında uluslararası öğrencilere cinsiyetine göre
bakıldığında, erkeklerin kadın katılım oranlarından büyük olması özelliği devam etmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada Türkiye`deki yüksek eğitimde kayıtlı olan uluslararası öğrenci; toplumsal cinsiyete, eğitim türlerine ve bölgelere göre incelenmiştir. Yükseköğretimde bölgelerin
toplumsal cinsiyet farklılıklarının mümkün olduğunca azaltılması, herkesin eşit öğrenme
koşullarından yararlanması için gereklidir. Türkiye’de uluslararası öğrenci sayıları zaman
içerisinde büyük artışlar göstermiştir. Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin çoğu, tarihte
ortak kültüre sahip olduğumuz ülkelerden gelmektedir.
Bu araştırma ve konu ile ilgili yapılan araştırmaların bulgularından yola çıkılarak
aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
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•

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler toplumsal cinsiyete göre incelendiğinde, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler sayesinde
kadın öğrencilerin erkeklere göre fazla olduğu tespit edilmiştir.

•

Erkek nüfusta eğitime katılım, kadın nüfusundaki katılıma göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.

•

Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Asya ve Pasifik, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki farklar beklendiği
oranda çok değildir. Ancak Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Güney ve Batı Asya’dan
öğrencilerin cinsiyet eşitsizliği farkları diğer bölgelere göre daha düşük bir performans sergilemektedir ( %23 ve %26).

•

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler cinsiyete göre katılma oranları
üzerinde şüphesiz temelde kültürel faktörlerin (aile yapısı ile ilgili tercihler,
kadınların yurtdışında yerine kendi ülkelerinde eğitimi tercih etmeleri), beşeri
sermaye düzeyindeki farklılıkları etkili olabilirler.

•

Nitekim farkın yüksek olduğu Sahra Altı Afrika Ülkeleri, Arap Ülkeleri, Güney
ve Batı Asya ve Orta Asya Ülkelerinde dini ve kültürel nedenlerle kadınların yurtdışında eğitim görmesinin fazlaca onay görmediği bilinmektedir.
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DESTEKLEMEDE E-DEVLET HİZMETLERİNİN
ÖNEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ STORK
2.0 PROJESİ E-AKADEMİ PİLOTU NOT
BİLDİRİMİ (TRANSKRİPT) UYGULAMASI
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Tunç Medeni1, Mehmet Aktaş, Salih Akdaş, Sami Yenice,
Emrah Balcılar2, Yakup Özsaraç3

Özet
Bu çalışmada, uluslararası hareketliliği desteklemek üzere, ülkemizde STORK 2.0
Projesi kapsamında bir e-devlet hizmeti olarak geliştirilen e-akademi uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda uluslararası öğrenci hareketliliğinde güncel gelişmeler çerçevesinde, elektronik ortamdaki akademik hizmetler, Türksat ve STORK 2.0
Projesi ve pilot uygulamaların ilk sonuçları hakkında bilgilere yer verilmektedir. Uygulama
sonuçları arasında, Türkiye’de ilk akademik üniversite hizmeti ve ilk sınır ötesi hizmet
olma özellikleri taşıyan transkript hizmeti aynı zamanda sanayi–üniversite–devlet işbirliğinin iyi bir örneği olarak değerlendirilmekte ve yaygınlaştırılması ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
E-Devlet, E-Devlet Kapısı, elektronik ortamda akademik hizmetler, STORK 2.0
Projesi, Türksat

Giriş
1 Türksat, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ)
2 Türksat
3 YBÜ
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Dünyadaki gelişmelere uygun olarak, ülkemizde de uluslararası öğrencilere sunulan eğitim, yaşam ve iş olanaklarının sosyo-ekonomik alanlardaki etkileri gün geçtikçe
önem kazanmaktadır. Buna karşılık, uluslararası öğrencilerin bu olanak ve alanlarda
karşılaştığı birçok güncel sorun bulunmaktadır. Diğer tarafta da, başka ülkelerde eğitim
ve iş olanaklarını değerlendirmek isteyen kendi ülkemizin öğrencilerinin diğer ülkelerde uluslararası öğrenci olarak benzer konularda çeşitli sorunları bulunmaktadır.
Bütün bu sorunların çözümünde, bir yandan E-devlet hizmetleri diğer yandan Avrupa Birliği destekleri birçok fırsat sunmaktadır. Bu çalışmada da, Türk ve uluslararası
öğrencilerimizin Avrupa çapında hareketliliğini desteklemek üzere, Avrupa Birliği ve
ülkemiz kaynakları kullanılarak, STORK 2.0 Projesi kapsamında bir e-devlet hizmeti
olarak geliştirilen e-akademi uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.
STORK 2.0 Projesi, Avrupa Birliği ülkeleri arası kimlik doğrulama ve bilgi paylaşımı esasına dayanan bir uygulamalar bütünüdür. Projeye dahil her bir ülkenin, belirli
pilot çalışmaları altında geliştirmesi gereken bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamaların amacı, kimlik doğrulama ve bilgi paylaşımı işlemlerinin ülkeler arasında
güvenli bir şekilde ve sorunsuz olarak yapılabildiğini göstermektir. Ülkemizden Tübitak ve Türksat, projede yer almaktadır.
Türksat, e-akademi pilotunda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’yle yaptığı protokol
çerçevesinde STORK 2.0 projesine veri sağlayıcı olarak dahil olmuştur. Ayrıca ‘TADS’
adındaki uygulamayı aktif hale getirmiştir (aynı şekilde Tübitak da TOBB ile benzer bir
girişimde bulunmuştur). Bu uygulamanın amacı, farklı ülkelerde bulunan şirketlerin,
kendilerine iş başvurusu yapan öğrencilerin mevcut not durumuna, öğrencinin okuduğu
üniversite ya da vatandaşı olduğu ülkeden bağımsız olarak erişim sağlamaktır. Aynı şekilde, üniversiteler de, bir üst seviyede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin
başvurularındaki not durumlarına bu uygulamayı kullanarak erişebilme olanağına sahiptir. Böylece, hem ülkemizde eğitim ve kariyer olanaklarını değerlendirmek isteyen
uluslararası öğrencilerin hem de Avrupa Birliği içerisinde benzer olanakları değerlendirmek isteyen Türk öğrencilerin, başvuru koşullarını kolaylaştırıcı bir e-devlet uygulaması başarıyla hayata geçirilmiştir.
Bu çalışma ile, uygulamanın geliştirilme süreci ve ilk sonuçları ile ilgili ilk elden
bilgiler paylaşılacaktır. Bu kapsamda, genel çerçevenin çizilmesine yardımcı olmak
üzere, ülkemizde üniversite öğrencilerine sunulan e-devlet hizmetlerinin kısa tarihçesi
hakkında bilgiler de ayrıca çalışma içerisinde verilecektir.
Geliştirilen e-devlet uygulamasının, akademik hareketliliği destekleme açısından
potansiyelinin özellikle altı çizilmelidir. Halen kısıtlı kurum ve ülke ile canlı ortamda
gerçekleştirilen bu uygulamanın, ileride diğer üniversite ve ilgili kurumları kapsayacak
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şekilde yaygınlaştırmasının sağlanması, bu potansiteyin realize edilmesine önemli katkıda
bulunacaktır.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Güncel Gelişmeler
Uluslararası öğrencilerin sayısı dünyada her yıl geometrik olarak artmaktadır. 1970’lerde 800 bin olan sayı şu an 4,5 milyon seviyelerine yükselmiştir. Uluslararası öğrenciler
tarafından en çok tercih edilen bölgeler; Avrupa ve Kuzey Amerika olmakla birlikte, Latin
Amerika ve Karayipler, Okyanusya ve Asya bu konuda son yıllarda en hızlı gelişen bölgeler olmuştur. Uluslararası öğrencilerin dağılımları incelendiğinde, İngilizce konuşulan ülkelerin en çok öğrenci çeken ülkeler olduğu görülmektedir. Uluslararası öğrencilerin yüzde
16,4’ü eğitim için ABD’yi tercih etmiştir. ABD’yi yüzde 12,6 ile İngiltere, yüzde 6,4 ile
Almanya, yüzde 6 ile Fransa ve yüzde 5,5 ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye ise uluslararası öğrencilerin yüzde 0,9’una ev sahipliği yapmaktadır. (OECD 2012) Ülkemiz 2000
yılında uluslararası öğrencilerin tercih ettiği ilk 20 ülke arasında bulunmaktayken, öğrenci
sayısında önemli bir artış yaşanmasına rağmen 2012 yılında en çok öğrenci çeken ilk 20
ülke arasında yer almamıştır. Ülkemizde üniversite ve eşdeğeri yükseköğretim kurumlarındaki uluslararası öğrenci sayısı 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 16.656 iken (Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, UNESCO 2012), 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 48.183’e ulaşmıştır. Ülkemizde üniversitede bulunan tüm öğrenciler içindeki uluslararası öğrencilerin payına bakıldığında vakıf üniversitelerindeki uluslararası öğrenci yoğunluğunun daha yüksek olduğu görülmektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibarıyla
uluslararası öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki yoğunluğunun en fazla olduğu 20 üniversitenin 17’si vakıf üniversitesidir. Uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 60’ı İstanbul,
Ankara, İzmir, Konya, Erzurum gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerde bulunmaktadır.
(Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırlamış olduğu rapordan uyarlanılmıştır)
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de Erasmus, Mevlana, Farabi gibi genel çerçeve programlarına aktif katılım sağlayarak öğrenci hareketliliğini desteklemektedir (http://ybu.edu.
tr/dib/). Ayrıca İşletme Fakültesi’nin Kazakistan üniversiteleri ile 2012-2014 yıllarında yürütmüş olduğu kısa süreli seminer ve staj aktiviteleri de üniversitenin diğer öğrenci hareketliliği programları arasında sayılabilir.
Eğitim için yurt dışına gitmeyi ve ülke tercihini belirleyen etkenlere baktığımızda,
ülkelerin çekiciliğinin ve uluslararası öğrenci sayısının artmasında; eğitim dili, üniversitelerin ve programların kalitesi, öğrenim ücretleri, öğrenim görülen ülkedeki iş fırsatları
ve göçmen politikaları ile o ülkeyle olan coğrafî, ticarî, kültürel ve tarihi bağlantılar gibi
faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Yine, uluslararası öğrenci hareketliliği ile
ilgili tüm yaşam ve iş süreçlerini destekleyecek nitelikte bilişim uygulamalarının varlığı da
önemli destekleyici unsurlar olarak görülmektedir.
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Hollanda Yükseköğretimde Uluslararası İşbirliği Kurumu (NUFFIC- Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education) yaptığı bir çalışmada, öğrencileri uluslararası eğitime yönlendiren ve öğrencilerin ülke, üniversite ve eğitim programı
seçimlerini etkileyen faktörleri “teşvik edici” ve “çekici” olarak iki ana başlık altında sınıflandırmıştır. (Becker ve Kolster 2012, Kalkınma Bakanlığı 2014, sayfa 26-27’den uyarlanmaktadır). Bu başlıklar altında sunulan, örneğin, ülkeler ve eğitim olanakları hakkında
detaylı bilgilerin varlığı ve kolay ulaşılabilirliği gibi etkenler, bilişim araçları ile önemli
ölçüde desteklenerek bu etkenler üzerinde önemli ilerlemeler ve iyileşmeler sağlanabilir.
Örneğin, ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir siteye, internet vasıtasıyla kesintisiz ve güvenli
erişim sağlanması, gerektiğinde kişisel destek sunulması bu araçlar arasında sıralanabilir.
Günümüzde, esasen, en etkili tanıtım ve eğitim araçlarından biri olan internet ortamı
ve sosyal medya araçları ile diğer çevrimiçi ya da mobil uygulamalar Türk üniversitelerince yeterli düzeyde kullanılmamaktadır. Tanıtım açısından ülkemizdeki örnekler incelendiğinde; uluslararası örneklerine kıyasla bu çalışmaların istenilen etkinlikte olamadığı
ve tek kaynak özelliğini taşımadığı, daha ziyade yönlendirme fonksiyonu üstlendiği söylenebilir. Türk üniversitelerinin tanıtımında kurumsallaşma adına YÖK tarafından ʿStudy in
Turkeyʾ adlı internet sitesinin kullanıma açılması önemli bir adım olarak kabul edilebilir.
Eğitim ve idarî amaçlı örnekler ise ülkemizde çok daha kısıtlı bir arz ve (bu kısıtlı arza
dayalı) kullanıma sahiptir.
Bu bağlamda, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, ülkemizde elektronik ortamda sunulan akademik hizmetler ve bunların uluslararası öğrenci hareketliliğini nasıl
destekleyebileceği hususlarında ayrıntılı ve somut bilgiler verilecektir.

Türkiye’de Elektronik Ortamda Sunulan Akademik Hizmetler
Ülkemizde elektronik ortamda akademik hizmetler, yaşamsal bir süreç olan eğitim
alanındaki hizmetler içerisinde ele alınabilir. Oldukça geniş bir yelpazede ele alınabilecek
bu alanda ilk başta dikkati çeken hizmetler arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha
alt eğitim seviyelerine sunulan e-okul hizmetleri gibi hizmetler ya da çeşitli küçük-orta
ölçekli özel sektör firmaları tarafından sunulan üniversitenin kurumsal yönetimine yönelik
uygulamalar da bulunmakla birlikte; bu çalışmanın odağını E-Devlet Kapısı’ndan sunulan
yükseköğrenim seviyesine yönelik hizmetler oluşturmaktadır.
E-Devlet Kapısı’nda (dönem dönem farklı niteliklerde olmak üzere) sunulan yükseköğrenime yönelik hizmetler de kendi içlerinde:
•

Doğrudan çeşitli eğitim hizmetlerinden yararlanan vatandaşların kullanımına yönelik olan (Government-to-Citizen G2C) üniversite kayıt, kredi-yurt başvuruları,
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transkript ve öğrenci belgesi hizmetleri,
•

Kurum çalışanlarının kullanımına yönelik ve vatandaşların kullanımını gerektirmeden doğrudan kurumlar arası veri paylaşımına dayalı olan (Government-to-Government G2G) üniversite personelinin öğrencilerinin askerlik işlemleri için
yararlandığı hizmetler ve,

•

Doğrudan Kapı üzerinden sunulmasa da Tekil Doğrulama ile Giriş gibi (SingleSign-On SSO) Kapı altyapısını kullanan YÖKSİS üzerinden yürütülen YÖK Üniversiteler Arası Kurula Doçentlik Başvuru işlemleri, gibi alt sınıflara ayrılabilir.

Bu hizmetler yine vatandaş-olmayanların (non-citizen) da kullanabileceği uluslararası
öğrencilere yönelik transkript hizmetleri gibi hizmetlerle de yakın zamanda desteklenmeye
başlanmıştır.
Bütün bu hizmet çeşitliliği içerisinde, bu çalışmada özellikle vatandaş olup olmama
ayrımı yapmama açısından bir ilk olma özelliği taşıyan ve öğrenci hareketliliği açısından
büyük önem ve potansiyel taşıdığı düşünülen, Türk ve uluslararası öğrencilerin kullanımına sunulan transkript hizmetleri üzerinde durulacaktır. Bu hizmetlerin gelişiminin mihenktaşlarının kısa bir tarihçesi verilecek olursa:
1. 2012 yılında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü hizmetlerinin sunulmaya başlanması
2. 2013 yılında e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve STORK 2.0 projesi
e-akademi pilotu kapsamında TÜRKSAT ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında E-Devlet Kapısı’ndan sunulacak ilk üniversite hizmetleri özelinde görüşme ve çalışmaların başlaması
3. 2014 yılında önce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, akabinde diğer pilot üniversiteleri kapsayacak şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) hizmetleri sunumu çerçevesinde, ilk üniversite hizmetleri olarak transkript ile öğrenci
belgesi sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin Kapı’dan sunulması (Şekil 1)
4. 2015 yılında STORK 2.0 Projesi kapsamında ilk sınır ötesi hizmet sunumu
olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk ve uluslararası öğrencilerin kullanımına sunulan transkript hizmetinin Kapı’dan sunulabilir hale getirilmesi
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Şekil 1: Üniversite Hizmetlerinin Son Kullanıcı Öğrenciler Tarafından İlk
Kullanımı Şerefine Yapılan Sınıfiçi Gayriresmi Tören
Günümüzde elektronik ortamda sunulan farklı akademik hizmetler bulunmaktadır.
(Tablo 1) Önümüzdeki senelerde bu hizmetlerin daha da yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi beklenmektedir.

Kurum
Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi

Hizmet Adı
Öğrenci Not Belgesi Sorgulama
Öğrenci Belgesi Sorgulama
Belge Doğrulama

Açılış Tarihi
25.03.2014
25.03.2014
25.03.2014

Yükseköğrenim Kredi
ve Yurtlar
Kurumu Genel
Müdürlüğü

KYK Yurt Başvurusu Sorgulama
KYK Yeniden Yapılandırma Kredi Geri
Ödeme Sorgulama
KYK Öğrenim Kredisi Sorgulama
KYK Kredi Numarası Sorgulama
KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama
KYK Katkı Kredisi Sorgulama
KYK Burs Başvurusu Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Onay
İşlemleri

21.02.2012
21.02.2012
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21.02.2012
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YÖK

Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama

25.08.2014

Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı

Üniversite E-Kayıt

22.08.2014

Özet Öğrenci Belgesi Sorgulama

25.06.2014

Öğrenci Belgesi Sorgulama

26.06.2014

Öğrenci Belgesi Doğrulama

26.06.2014

Detaylı Öğrenci Belgesi Sorgulama

25.06.2014

Çağrı Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama

25.12.2013

Tablo 1. E-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Akademik Kurum Hizmetleri ve
Açılış Tarihleri (Türksat 2015 E-Devlet Kapısı Hizmet Entegrasyonu Çalışmaları
raporundan uyarlanmıştır)
Yakın zamanda gerçekleştirilen akademik hizmet çalışmaları ile ilgili olarak bir sonraki bölüm Türksat ve STORK 2.0 Projesi özelinde daha detaylı bilgi verecektir.

Türksat ve STORK 2.0 projesi
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (Türksat), Türksat uyduları ve
diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren, dünyanın önde gelen
uydu operatörlerinden biridir. Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular
üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlayan Türksat, karasal altyapının olmadığı bölgelerde müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunabilmektedir. Uydu haberleşmesi alanındaki küresel çözümleriyle farklı dilleri ve kültürleri
birbiriyle buluşturan Türksat, sahip olduğu kablo altyapısı üzerinden yurtiçindeki abonelerine kablo yayıncılık hizmetleri de sağlamaktadır. Türksat, ayrıca bilişim hizmetleri
kapsamında E-Devlet Kapısı’nı işletmekte, kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna yönelik projeler yürütmektedir. (www.turksat.com.tr)
E-Devlet Kapısı’nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,
24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık adına
Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ve 10/08/2006 tarih ve
26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği,
kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu
için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve
gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığı (şimdiki adı ile
Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı)’nın koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum
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ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat tarafından yürütülmektedir.
e-Devlet Kapısı kamu hizmetlerinin tek kapıdan (portal) sunulmasını ve kullanıcıların devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan bir platformdur. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren
E-Devlet Kapısı sayesinde pek çok kamu hizmetine tek bir noktadan ve tek bir kimlik
doğrulaması ile ulaşmak mümkündür.
Hedef Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu ve e-devlet standartlarına uygun ve
hem teknolojik olarak hem de kalite olarak daha gelişmiş bir e-devlet mimarisinin
oluşturulması ve vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz hizmet sunulması için gerekli
çalışmaların yapılmasıdır. Tüm kullanıcıların bu teknolojilerden aynı oranda faydalanmasını sağlamak amacıyla, E-Devlet Kapısı teknik, tasarım ve içerik konularında engelli vatandaşların da erişebilirliğini ve kullanılabilirliği sağlayacak çalışmaları içermektedir.
Türksat A.Ş. ve TÜBİTAK’ın Türkiye paydaşları olduğu STORK 2.0 Projesi,
STORK Projesinin devamı olan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve ülkeler arası kimlik doğrulama ve bilgi paylaşımı esasına dayanan bir uygulamalar
bütünüdür. Projeye dahil her bir ülkenin, belirli pilot çalışmaları altında geliştirmesi
gereken bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamaların amacı, kimlik doğrulama ve bilgi paylaşımı işlemlerinin ülkeler arasında güvenli bir şekilde ve sorunsuz
olarak yapılabildiğini göstermektir. (https://www.eid-stork2.eu/)
Türksat, projeye E-Devlet Kapısı özelinde e-akademi ve e-sağlık pilotlarında dahil
olmuş, proje yaşam döngüsü çerçevesinde gerekli tüm çalışmalar tamamlanmış ve pilot
uygulamalar başarılı bir şekilde test edilmiştir.
STORK 2.0 Projesi ile birlikte;
•

AB üyeleri ve aday ülkeler arasında e-devlet uygulamalarının birlikte çalışabilirliği sağlanmıştır.

•

Pilot uygulamalar kapsamında Sağlık ve Akademi hizmetleri geliştirilerek E-Devlet Kapısı’na entegre edilmiştir. İleride bu sistemlerin
STORK’a entegrasyonu ve yabancı kullanıcıların da geliştirilen bu ve
yeni hizmetler kapsamında E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanmaları beklenmektedir.

Proje kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde, E-Devlet Kapısı’ndan diğer
devlet kurumlarının yanında üniversite hizmetlerinin ve ulusal ve yerel hizmetlerin
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yanında ilk uluslararası hizmetlerin verilmesi olanağının değerlendirilmesinin giderek
önem kazandığı düşünülmektedir. İleride, bu proje çalışmalarının yaygınlaştırılarak yeni
kurum ve hizmet entegrasyonlarının da önünü açma potansiyeli son derece ümit vericidir. Yine, proje çıktılarının yeni ulusal ve uluslar arası ölçekte çeşitli projelere girdi
sağlaması beklenmektedir.
Türksat’ın sorumlumluk aldığı akademi alanındaki ilgili e-devlet hizmetleri ve
STORK 2.0 proje çıktıları ile ilgili bilgiler bir sonraki bölümde detaylandırılmaktadır.

E-Akademi Pilotu ve Transkript Hizmeti Uygulaması İlk
Çıktı ve Sonuçları
E-akademi pilotu, STORK 2.0 Projesinde yer alan ve e-banka pilotundan sonra gelen en kapsamlı ve en geniş ülke katılımına sahip pilotlardan bir tanesidir.
E-akademi pilotu içerisinde, ülkeler arası paylaşım yapılabilecek akademik veriler
bulunmaktadır ve pilotun ana amacı, bu verileri, ülkelerde bulunan oturum doğrulayıcı PEPS noktaları ve arkaplanda bağlı üniversiteler aracılığıyla proje ortağı
ülkeler arasında paylaşmaktır. Bu paylaşım 2 ülke arasında olabileceği gibi, çok
sayıda ülke arasında da yapılabilmektedir. Örneğin; İtalya vatandaşı bir öğrenci, İspanya’da bulunan bir şirkete transkript bilgilerini göndermek istediğinde Türkiye’de
okumuş olduğu üniversiteden not bilgilerini STORK 2.0 ekosistemi vasıtasıyla edinebilmekte ve ilgili şirkete anında iletebilmektedir. Böylece yukarıda bahsi geçen,
NUFFIC tarafından tanımlanan ve öğrencileri uluslararası eğitime yönlendiren
ve öğrencilerin seçimlerini belirleyen faktörler arasında yer alan eğitim ve iş
olanaklarının eşleştirilmesi yönünde önemli bir destek sağlanabilme potansiyeli
ortaya çıkmaktadır.
Pilot içerisinde, Veri Sağlayıcılar (Attribute Provider, AP), Servis Sağlayıcılar (SP)
ve Oturum Doğrulayıcılar (PEPS) bulunmaktadır. Servis Sağlayıcılar, en uç noktada,
kullanıcı ile doğrudan iletişim halinde olan firmalar ya da web siteleri olabilir. Veri
Sağlayıcılar ise sistem içerisinde kullanıcıların istediği verileri sağlayan veri kaynaklarıdır. AP ve SP’ler sistem üzerindeki noktalar olarak değerlendirildiğinde, PEPS’ler
bu noktalar arası güvenli bağlantıyı sağlayan linklerdir. Türksat, pilot kapsamında,
transkript bilgilerinin herhangi bir proje ortağı ülkedeki Veri Sağlayıcıdan temin ederek sunan bir portal kurmuştur ve Servis Sağlayıcı olmuştur (https://tads.turksat.com.
tr/). Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ise, Türksat ile olan ortaklık vasıtasıyla, öğrenci
verilerini, Türksat’ın oluşturduğu bir Veri Sağlayıcı aracılığıyla ekosisteme dahil edebilmektedir. (Şekil 2)
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Şekil 2: E-Akademi Pilotu Güvenli Veri Sunumu Hizmeti (TADS Trusted Attribute
Display Service)

Her iki uygulama da, PEPS’lerden gelen doğrulanmış ve güvenilir kullanıcı verileri ile
işlem yapmaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okuyan ve proje ortağı ülke vatandaşı olan herhangi bir öğrenci, bu verilerine istediği ülke servis sağlayıcısından ulaşabilmektedir. Aynı şekilde Türksat da bu bilgileri, proje ortağı herhangi bir ülke veri sağlayıcısından alabilmekte, PDF formatında bir doküman olarak sunabilmekte ve sunulan dokümanı
doğrulayabilmektedir. (Şekil 3)

Şekil 3: STORK 2.0 Türksat E-Akademi Uygulaması ile Güvenli Doküman Doğrulama Hizmet Çıktısı
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Pilot kapsamında, özellikle aktif olarak İspanya ve İtalya ülkeleriyle testler yapılmış ve
pilot dahilindeki canlı ortama, 2 uygulama da başarılı olarak çıkarılmıştır. Projenin tamamlanmasının ardından, dağıtım ve tanıtım planları kapsamında, uygulamaların kullanımına
devam edip etmeme kararı alınacaktır.
Pilotun belki de en önemli çıktısı, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki bir kimlik doğrulama ve paylaşımı sistemine doğrudan entegre olunmasıdır. Bu vesileyle, ileride benzer ortak projeler yapılıp gerçek kullanıcılara sunulduğunda, kolay bir entegrasyon sağlanacaktır.
Ayrıca üretilen uygulamalar ve sistem son derece modüler olduğu için, herhangi bir üniversitenin de sisteme entegre edilmesi çok az zaman alacaktır. Birkaç günlük bir geliştirme
süreciyle üniversite, öğrenci verilerini güvenli bir ortamdan ülke dışına açabilecektir.

Genel Değerlendirmeler ve Sonuç
Bu çalışmada güncel gelişmeler ışığında, ülkemizde elektronik ortamda sunulan akademik hizmetler ve bunların uluslar arası öğrenci hareketliliğini nasıl destekleyebileceği
hususlarında çeşitli bilgi ve örneklere yer verilmiştir. Bunlardan özellikle STORK 2.0 Projesi e-akademi pilotu transkript hizmeti dikkat çekicidir.
Türkiye’de ilk akademik üniversite hizmeti ve ilk sınır ötesi hizmet olma özellikleri
olan bu hizmet aynı zamanda sanayi–üniversite–devlet işbirliğinin iyi bir örneği olarak değerlendirilebilir. Henüz kullanım olarak başlangıç aşamasında bulunmakta olan bu yenilikçi hizmet geliştirme örneği, kullanıcılar tarafından deneyimlenip onların geri bildirimleri
ile geliştirilerek bir başarı vakası haline getirilebilir. Akabinde söz konusu hizmetin, YÖK
desteği ile diğer üniversiteleri de kapsayacak nitelikte yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Öte yandan, ilerisi için yaygınlaştırma ve sürdürülebilirliğe yönelik bazı çekinceler de
dikkate alınmalıdır:
•

Örneğin; hizmet geliştirme sürecinde sanayi–üniversite–devlet işbirliğinde küçük-orta ölçekli özel sektör iştiraklerinin de bu işbirliğinin içine daha etkin olarak
dahil edilmesinin, bilişim sektörü ekosisteminin uzun vadeli başarısı için önem
taşıdığı düşünülmektedir.

•

Genel olarak bu işbirliği içerisinde kurumlarda yaşanan çeşitli idarî sıkıntıların
da, işbirliğinin tüm ortak paydaşların dikkate alınarak kurumsallaştırılması ile
iyileştirilebileceği ümit edilmektedir.

•

Yine güncelliğini koruyan bir konu olarak; bilişimde güven, güvenlik ve güveni-
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lirlik unsurlarının başarı ile yönetilebilmesi için kurumsal, ulusal ve Avrupa
Birliği seviyesindeki yasal düzenlemelerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi
önem taşımaktadır.
•

Bu ve ilgili diğer hususlar esas olarak güncel bilgi toplumu stratejisi (http://
www.bilgitoplumustratejisi.org/tr) ve bunu destekleyici olmak üzere hazırlanan e-devlet stratejisi (http://www.edevlet.gov.tr/) içerisinde ele alınmaktadır.
Bu stratejilerin uygulanmasının takip edilmesinin de akademik alanda uluslararası düzeyde olgunluk düzeyi yüksek elektronik eğitim hizmetleri (Study in
Turkey portalına etkileşimli kişiselleştirilmiş hizmet sunumu gibi) geliştirilmesine faydalı etkilerde bulunabileceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede akademide bilişim hizmetlerinin hem idarî hem teknik yönleri dikkate alınacak nitelikte kurumsal, ulusal, uluslararası seviyelerde uygulama ve akademiye yönelik çıktıları desteklenmek üzere ileriye dönük yapılacak yeni çalışmalar önem
taşımaktadır. Bu gibi çalışmaların; ulus olarak markalaşma, eğitim fuarlarına katılım
destekleri, üniversitelerimizin fiziki ve sosyal imkanları ile rehberlik hizmetleri gibi
uluslararası öğrenci hareketliliğinde kritik rol oynayan unsurları destekleyici ve bütünleyici roller üstleneceği ümit edilmektedir.

Teşekkür ve Temenni
Bu bildirinin hazırlanmasına esas teşkil eden çalışmalara destek veren tüm Türksat, YBÜ ve STORK 2.0 yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir, ortaya
çıkan bu bildirinin de çalışmaların sürdürülebilirliğine ve yaygınlaştırılmasına katkıda
bulunmasını temenni ederiz.
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Türkiye’de Eğitim Sürecinin Orta Asya Ve
Kafkasya’daki Çatışmaların Çözümüne Uzun
Vadeli Katkısı
Ziya Valişov
Son yıllarda belirgin bir artış gösteren uluslararası öğrenci hareketliliği, Türkiye söz
konusu olduğunda giderek daha önemli bir konuya dönüşmektedir. ilk medreseler ve üniversitelerin ortaya çıktığı günden bu yana kendi ülkesini terk edip başka bir memlekete
ilim, irfan, eğitim için gitmek, bir geleneğe dönüşmüştür denilebilir.
Gelişmiş devletler uluslararası yükseköğretim ve uluslararası öğrencilerle ilgili konuları bir
politika çerçevesinde yürütme gibi bir tecrübeye uzun sayılacak bir zamandan beri sahiptirler.
Türkiyede bu konuda bir tecrübeye sahip olsa da, son birkaç yılda bu konunun öneminin
fark edildiğine ve bu konuda belirli adımların atıldığına şahit olmaktayız.
Uluslararası öğrenciler konusu neden bu kadar önemlidir? Gerçekten üzerinde bu kadar konuşmaya değer mi? Bu soruların cevabı hiç kuşkusuz evet olmalıdır.
Uluslararası öğrenciler, gittikleri ülkelerin ekonomilerine ciddi girdiler sağlamaktadırlar. Bu katkılar hem direkt yükseköğretim kurumlarına yapılan ödemeler şeklinde, hem
de uluslararası öğrencilerin gündelik hayatlarını sürdürürken, iaşe, seyahat ves. şeklinde
cereyan etmektedir.
Bazı gelişmiş ülkeler, uluslararası öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarına dahil
edilmesini bir ihracat kalemi olarak görmektedirler. Örneğin; Avustralya, Kanada, Yeni
Zelanda ve İngiltere gibi uluslararası öğrencilerin yoğun olduğu ülkelerde, uluslararası
eğitim sektörü ihracat kapsamında en fazla ekonomik geliri sağlayan insan kaynağı olarak
değerlendirilmektedir.
Uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülke içinde yaptıkları harcamalar, Kanada’da
ülkenin en önemli ihracat sektörleri olan kereste ve kömür sektörlerinden elde edilen gelirleri(sırasıyla 5,1 milyar dolar ve 6,1 milyar dolar) geride bırakmıştır.1
Bunlara ek olarak, artık rahat bir şeklide söylenebilir ki, uluslararası öğrenciler gelişmiş
1

Murat Özoğlu,Bekir S.Gür,İpek Coşkun,Türkiyede Uluslararası Öğrenciler, İstanbul,2012,s.21-22.
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ama nüfusu az olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve uluslararası rekabet gücüne ciddi
katkılar sunmaktadırlar. Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki lider konumlarını, farklı
ülkelerden gelip kendi ülkelerinde yetişen ve daha sonra kapsayıcı vize ve göç politikaları
sayesinde ilgili ülkede çalışmaya devam eden yetenekli bilim adamlarına bağlamaktadırlar.
Uluslararası öğrencilerle ilgili söylenebilecek ve bizim konumuzla birebir ilgili şu tespit de çok önemlidir; Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında
karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından önemli bir dış politika ve kamu
diplomasisi aracı olarak kabul edilmektedir. İşte bizim bu bildiride sunmaya çalışacağımız
ana fikir bu tespitin sınırları içinde değerlendirilmelidir.
Gelişmiş ülkelerin uluslararası yükseköğretim konusunda şu tecrübesi ilginçtir: İngiltere’de uluslararası değişim programlarını yürüten ve uluslararası öğrencilere danışmanlık
hizmeti yapan British Council; Almanya’da Geothe Institut ve DAAD programları, Fransa’da yine Alliance France ve Campus France bu ülkelerin Dış İşleri Bakanlıkları tarafından finanse edilmektedir.2
Uluslararası öğrencilerin ülkeler ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı ve işbirliğini
artırıp çatışma ortamlarının çözümüne katkı sunması konusunda en iyi örneklerden biri AB
ülkelerinin uyguladığı Erasmus Programıdır. Erasmus, 1999 yılında 29 ülke ile yolculuğuna başlamış Bologna Süreci’nin bir alt programıdır.3
Bologna sürecinde 2 eğitim programı oluşturulmuştur: Socrates ve Leonardo Da Vinci.
İkincisi mesleki eğitim hedeflemektedir. Socrates ise kendi içinde farklı eğitim alanlarını
kapsayan bir programdır. Comenius, Minerva, gibi programları içeren Socrates programı
aynı zamanda yükseköğretim öğrencilerinin değişimini amaçlayan Erasmus’u da içermektedir.
Erasmus programının amacı, Avrupa’da yükseköğretim kalitesini artırmak ve Avrupa
boyutunu güçlendirmek; üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki
çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesinde katkıda bulunmaktır. Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini
algılamasındaki ön yargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir.4
1990’lı yıllardan itibaren Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Türkiye Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri yakınlaşmak için farklı politika stratejileri geliştirmiştir. Eğitim, bu stratejilerin en önemlilerinden biri olmuştur. Eğitim alanında bu ülkelerle imzalanan karşılıklı an-

2 Murat Özoğlu,Bekir S.Gür,İpek Coşkun,Türkiyede Uluslararası Öğrenciler, İstanbul,2012,s.23.
3 Ayşegül Sancak, Kültürlerarası Diyalog Açısından ğrenci Değişim Programları-Erasmus Örneği,Yayınlanmamış Tüksek Lisans Tezi,Sakarya,2009, S.10-11.
4 Ayşegül Sancak, Kültürlerarası Diyalog Açısından ğrenci Değişim Programları-Erasmus Örneği,Yayınlanmamış Tüksek Lisans Tezi,Sakarya,2009, S.31.
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laşmalarla öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımları gerçekleştirilerek varolan ilişkileri
tarihi, kültürel arka plan öne çıkartılarak geliştirmeye çalışılmıştır. Bu ikili anlaşmalar neticesinde eğitim alanında ortaya çıkan en önemli proje, Büyük Öğrenci Projesi olmuştur.5
BÖP kapsamında 1992-1993 akademik yılından itibaren, Türkiye’ye Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından burslu öğrenciler kabul edilmektedir. Son yıllarda
yükseköğretimde yurt dışından öğrenci kabulünün üniversitelere devredilmesi ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının aktif çalışması ile Türkiye’ye Orta Asya ve
Kafkasya’dan gelen öğrencilerin sayısı çok artmıştır.
Türkiye’deki öğrencilerin büyük bir kısmı, komşu ülkelerden ya da Türkiye ile tarihsel veya kültürel bağları bulunan ülkelerden gelmektedirler. Bunların başında Orta Asya
ve Kafkasya ülkelerinden gelen öğrenciler gelmektedir. Bu öğrencilerin Türkiye yükseköğretim okullarını tercih ederken, Türkiye’nin dini ve etnik yapısı, eğitim kalitesi ve burs
olanakları öne çıkmaktadır.
Bu bildirideki veriler bir pilot çalışma olarak öğrenciler ve dernek temsilcileri ile yüz
yüze görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin kaynağını özellikle İstanbul’daki(bazen
Ankara, Konya vs.) çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ve yine özellikle İstanbul’da uluslararası öğrencilerle ilgilenen dernek yöneticileri ile yapılmış mülakatlardır.
Öğrencilerle ve dernek temsilcileri ile derneklerde mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
Mülakatlar İstanbul’da 30 civarında öğrenci ve 5 dernek temsilcisi ile yüz yüze
gerçekleştirilmiştir. Öğrenci ve dernek temsilcileri ile birebir yapılan mülakatlar analiz
edilmek üzere çözümlenmiştir. Mülakatların çözümlenmesinden elde edilen neticeler Türkiye’de yaşayan ve farklı üniversitelerde doktora yapan uluslararası öğrenci arkadaşlarla
paylaşılmış; mülakatlardan çıkan sonuçların onların yorumları ile örtüştüğü görülmüştür.
1990’lı yılların başlarında Sovyetler Birliğinin dağılası ile birlikte, hatta dağıldığı günden beri Sovyetler coğrafyasında özellikle etnik kimliğin merkezinde yer aldığı çatışmalar
devam etmektedir. Bu çatışmaların tarihi, nedenleri ves. gibi detaylar konumuz dahilinde
değildir. Bizi ilgilendiren bu çatışma sürecinde doğmuş yada gençliğini bu çatışma sürecinde yaşamış/yaşayan Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden gelen öğrencilerin Türkiye’deki
eğitim süreci ile birlikte değişen zihniyetleri ve bunun bölgedeki barışa katkısıdır.
Aslında bölge ülkelerinden bazıları yakın tarihlerinde incelenen konuya örnek olacak bazı
tarihi duraklara sahipler. XIX. yüzyılın sonlarında Gürcistan’ın Gori şehrinde kurulmuş öğretmen okulu, daha sonralar Kafkasya ülkelerinin siyasi ve kültürel hayatına önemli roller üstlenecek aydınların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bundan başka XIX. yüzyılın sonunda daha
sonra Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine dönüşecek coğrafyadan İstanbul’a eğitim için gelmiş
5 Kavak,Y. ve Baskan,G.A.(2001). Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri,Türk ve Akraba Topluluklarına yönelik
eğitim politika ve uygulamaları. Hacetteepee Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,20, s.92-103.
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bazı yazar ve şairler ülkelerine ciddi hizmet etmişlerdir. Örneğin, Azerbaycan’dan Hüseyin Cavid ve Ahmed Cevad, Türkistan’dan( şimdi Özbekistan ) Abdurrauf Fıtrat bunlardandır.
Hem Kafkasya’da hem Orta Asya’da ortaya çıkmış çatışmalar etnik kökenlidir. Kafkasya coğrafyasında bu farklı etnikler arasında, Orta Asya’da ise çok yakın etnik gruplar
arasında bile çıkmaktadır. En kaba haliyle şu çatışma bölgelerinden bahsedebiliriz:
1)Varolan ve devam eden etnik çatışmalar: Abhaz-Gürcü, Gürcü-Rus, Ermeni-Azeri, Kırgız-Özbek
2)Muhtemel çatışma alanları: Tacik-Özbek, Türkmen-Özbek, Özbek-Tacik, Kırgız-Özbek
Yukarıda zikredildiği gibi bu çatışma alanlarının esası etnik köken üzerine kuruludur.
Abhaz-Gürcü ve Kırgız-Özbek çatışmaları bir nevi ‘dondurulmuş’ çatışmalardır. Lakin
devletlerin politikalarında ve halkların yaşantısında çatışmalar devam etmektedir.
Sovyetler dağıldıktan sonra Orta Asya ve Kafkasya’da ortaya çıkan devletlerde, hızlı
bir ulus-devletleşme ve milliyetçilik ortaya çıkmıştır. Orta Asya ve Kafkasya devletlerinde
milliyetçilik ana ideoloji olarak siyasal hayatın merkezine yerleşmiştir.
Evvelce hiçbir ulus deneyimi olmayan, bir bağlamda milliyetçiliği ortaya çıkaran şey,
sömürgeci güç tarafından yerleştirilen idari, kültürel ve siyasal habitus’tur. 6 Burada habitus derken, yani bir aura, yaşanılan hayat kastedilmektedir. İşte bölge ülkelerindeki siyasi
alanın oluşumu bu sömürge habitusundan modern milliyetçiliğe geçiş, ulus-devlet kadrolarının ilgili seçkinler ve toplumlar tarafından sahiplenilmesi sürecine dayanır.
Böyle bir tarihsel süreçte, kitle iletişim araçları ve eğitim vasıtasıyla çok ciddi milliyetçilik propagandası yapılmaktadır. Bu propaganda, çoğu zaman esas ‘etnik’in dışında
kalan ‘azınlıkları’ hedeflemekte, onları rahatsız etmekte ve onları esas etnik unsura karşı
olumsuz psikolojik durumlara ve korkulara sürüklemektedir.
Bunun yanında Orta Asya ve Kafkasya devletlerinde kendi milliyetçiliklerini besleyen bir ‘öteki’ her zaman vardır. Bu bölgesel çapta devletlere, lokal çapta esas etnik karşısında ikinci çoğunluğu oluşturan etniğe denk düşmektedir.
Örneğin, Orta Asya’da Özbekistan Kırgızistan’ın bir ‘ötekisi’’, tehlikenin kaynağıdır.
Aynı şekilde Tacikistan için Özbekistan yine bir ‘ötekidir. Bu mantık yerel çapta daha
tehlikeli bir duruma işaret etmektedir. Örneğin, Tacikistan’da ve Türkmenistan’da Özbekler ‘ötekidirler’. Kırgızistan’da ise 2005 yılında Kırgız-Özbek çatışması yaşanmıştır.
Bölge devletlerinin uluslaşma ve milliyetçilik politikalarının bu şekilde devam etmesi
ile muhtemel çatışma alanı olarak Tacikistan’da Tacik-Özbek, Kırgızistan’da kırgız-Özbek,
6

Roy, Olivier, Yeni Orta Asya, İstanbul,2000,s.11.
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Türkmenistan’da Türkmen-Kırgız çatışmasının beklenebilir olduğunu göstermektedir.
Bu bağlamda Türkiye’deki eğitim süreci Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden gelen
öğrenciler için ‘çatışma’ alanını aşma anlamında ciddi katkılar sunuyor.
Bu süreci 3 başlık altında inceleyebiliyoruz;
1) Ulus-devlet ve katı milliyetçi habitusu aşma
2) Empati
3) İslamın kucaklayıcı birleştirici katkısı
Ülkesi dışına çıkmış uluslararası öğrenci aynı zamanda ülkesindeki egemen ideoloji,
propagandanın da dışına çıkmış oluyor. Orta Asya ve Kafkasyalı öğrenciler Türkiye’deki
eğitim sürecinde ülkelerinden dışarı çıkarken aslında ülkelerindeki siyasi-ideolojik habitusun da dışına çıkmış oluyorlar.
Ülkelerindeki yoğun milliyetçilik ve ulus-devlet propagandasının dışına çıktıklarında
bu kavramlara eleştirel bakış geliştirdikleri görülüyor. İşte, bu eşikten sonra öğrencilerde
çatışma ortamlarından kaçma davranışı görülmektedir.
Bundan başka bahsedilen bölgeden gelip Türkiye’de eğitim almış ve mezun olmuş öğrencilerin, ülkelerinde diyaloglarını sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam ettikleri hatta teşkilatlandıkları görülmektedir. Burada dikkat çeken nokta bu tür sivil toplum kuruluşlarında
muhtemel çatışma durumunda olan farklı ve karşıt etniklerden bireylerin bulunmasıdır.
Örneğin, öğrencilerin Türkiye›de bir kaç etnik grupla karşılaşması onlar için çok öğreticidir.
Türk etniğinden olan öğrenci grupları için türkçe onları dünya literatürü ile tanıştıran
bir kapı oluyor. Örneğin, Azerbaycan’dan gelen öğrenciler Türkiye metropollerinde kendi
dillerini kullanmaları onlara ciddi bir özgüven sağlıyor. Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinden herhangi bir öğrenci bu psikolojiyi ve özgüveni ne Moskova, ne Paris ne de New York’
ta yaşayabilirler.
Empati; hiç kuşkusuz insan hayatının sürdürülmesinde vazgeçilmez insan eylemidir.
Empati, başkalarının düşünce ve duygularını ve bunların muhtemel anlamlarının objektif
bir şekilde farkında olma, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini temsili olarak yaşamadır.
İnsan toplulukları, empati kavramını kaybettiklerinde muhtemel çatışma alanları oluşur.
Mefhumu muhalifinden hareketle denilebilir ki, çatışmaların çözümünde empati en gerekli
olaydır. Empati kurmak, bölge öğrenciler arasında iletişim ve etkileşimin artması, bölgenin
geleceği için ümit vericidir.
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Üçüncü en önemli etken olan İslamın rolüdür. Öncelikle şu nokta çok önemlidir;
Türkiye’ye eğitim için Orta Asya ve Kafkasya’dan gelen öğrenciler çoğunlukla Türk ve
Müslümandırlar. Türkiye›de ülkelerinden getirdikleri milliyetçilikleri yumuşak bir muhafazakarlığa dönüşüyor. Türkiye›deki eğitim sürecinde İslamın rolü, bölge uluslararası öğrencileri milliyetçilik duvarını yıkarken, İslam vasıtasıyla daha evrensel çerçevede/alanda
bir araya gelmiş oluyorlar.
Çoğu islama karşı dışlayıcı bir tutuma sahip olduğu belli olan Orta Asya ülkelerinden
gelen uluslararası öğrenciler için İslam bir baskı görecekleri kimlik olmaktan çıkıp, yeni
bir, bir arada yaşama habitusuna dönüşüyor. Öğrenciler bu kucaklayıcı İslam algılarını ülkelerine taşıdıkları görülmektedir.
Çalışmanın Ortaya Çıkardığı Riskler
Pilot çalışmasına dayanan bu araştırmamızda, Türkiye›deki eğitim sürecinin bazı
ülke öğrenciler ve bazı konjonktürel durumlar için de bazı riskler taşımaktadır. Örneğin,
araştırmamız sırasında, Afganistanlı öğrenciler için bazı riskleri taşımaktadır. Öğrencilerle
yapılan yüz yüze yapılan mülakatlarda Türkiye›deki eğitim sürecinde Afgan “üst kimliğinin” çözüldüğü ve Tacik, Hazara, Peştun gibi “alt kimliklere” doğru dönüşmektedir.
Diğer ilginç örnek Azerbaycan’dan gelmiş öğrencilerle ilgilidir . Türkiye’de siyasi
alanda bazı konjonktürel durumların özellikle Azerbaycanlı öğrenciler arasında milliyetçiliğin yükselişine tanık oluyoruz. Özellikle, 2012 yılında bazı kesimler tarafından organize
edilen “Ermeni soykırımına karşı” düzenlenen miting ve yürüyüşler zamanı Azerbaycanlı
öğrenciler arasında ırkçılığa varan milliyetçi pankart ve sloganlar dikkat çekmiştir. Bu tarz
olaylar Hocalı Mitingi örneğinde olduğu gibi zaman zaman Türkiye’de bazı kesimler tarafından kışkırtılmaktadır. Bu da içinde ciddi riskleri barındırdığı görülüyor.
Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde çatışmaların çözümünde Türkiye’nin katkısında
yine Türkiye’de eğitim almış öğrencilerin katkısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de eğitim alan öğrenciler, Türkiye için bir kamu diplomasisi kaynaklarından biridir.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN
ORYANTASYON PROGRAMLARININ ÖNEMİ
VE UYUM SÜREÇLERİNE KATKISI
Ümmügülsüm Karaman Özyıldız1

Artan öğrenci hareketliliğiyle birlikte kültür şoku da üzerinde daha çok çalışma yapılması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu noktada iyi planlanmış bir oryantasyon programının etkileri önem kazanmaktadır. Bürokratik süreçler ülkeye ve bu tür işlemlere yabancı
olan öğrencilere oldukça karışık göründüğü gibi bu süreçler hem öğrenciler hem de kurumlar için süreci yönetilmesi zor hale getirebilmektedir. Öte yandan öğrenciler sahip oldukları
önyargılardan kurtulmadıkça ve kültürel anlamda iyi hazırlanmadıkça kültür şoku yaşadığı
düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı iyi planlanmış, etkin oryantasyon programları
uluslararası öğrenciler için önem taşımaktadır.
Uluslararası öğrenciler için hazırlanan oryantasyon programları hem gerekli bürokratik süreçleri hem de öğrenim süreçlerindeki sorumluluklarını net olarak içerecek şekilde
planlanmalıdır. Bu programlar aynı zamanda öğrencilerin dahil oldukları yeni kültüre kendilerini açmaları ve gerginliklerini atarak bu yeni kültürü keşfetmenin zevkini yaşamalarına yardım etmelidir. Öğrenciler kendi beklentilerini bildirdiklerinde ve kendilerinden beklenenleri anladıklarında daha güvenli hissetmekte ve öğrenmeye daha açık olmaktadırlar.
Bu yüzden oryantasyon programları onların yurtdışındaki öğrenim süreçlerindeki bireysel
yolculuklarını desteklemelidir.
Oryantasyon, öğrencilerin güncel ihtiyaçlarına göre dinamik şekilde değişen bir program olarak planlanmalıdır. Bu yüzden ölçme ve değerlendirme süreçleri oryantasyon programlarının dahili bir parçası olması önemli görülmektedir.
Bu çalışmada geldikleri üniversitelerde oryantasyon programlarına katılan öğrencilerin yanı sıra bu programların düzenlenmediği üniversitelerden ya da bu programlara katıl(a)
1

Uzman, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler İstanbul Ofisi, gkaraman@anadolu.edu.tr
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mayan öğrencilerle de görüşülerek oryantasyon programlarının öğrencilerin süreçlerine
katkısının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Öğrenci, Oryantasyon, Adaptasyon, Planlama
Keywords: InternatıonalStudents, Orientation, Adaptation, Plannig,

GİRİŞ
Küreselleşmeyle birlikte artan uluslararası öğrenci dolaşımıyla Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı da artmaya başlamıştır. Farklı ülkelerden gelen bu öğrencilerin karşılaştıkları bürokratik süreçler ve kültürel farklılıklar ile kültür şoku , Türkiye’deki yaşamlarında uyum sağlama süreçlerinin etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu noktada ev sahibi
üniversiteler tarafından programlanan ve uygulanan oryantasyon süreçleri önem kazanmaktadır.
Bu çalışmada kültür şoku ve bu şokla başa çıkmada oryantasyon programlarının etkisi
tartışılacaktır. İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmekte olan uluslararası öğrencilerle deneyimlerini paylaşma üzere gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış
görüşmelere yer verilerek oryantasyon programlarına katılıp katılmadıkları ve katıldılarsa
nasıl yararlandıkları araştırılacaktır.
Çalışma süresince anılan oryantasyon programı kavramı öğrenim yılı başlangıcında,
yurt dışından gelen öğrenciler için düzenlenen çeşitli bilgilendirme toplantıları, davetler,
eğitimler, gezileri içeren bir organizasyon bütününü tanımlamaktadır. Bu programlarda
öğrencilerin minimum sorunla karşılaşarak yeni ülke ve üniversitelerindeki yaşamlarına
uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve yaşayabilecekleri kültür şoku ile baş etmelerine
destek olma amaçları öne çıkmaktadır.

1. Kültür Şoku
Bir anlam ve önem sistemi olan kültür, bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını
anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandığı inançlar ve adetler bütünüdür (Parekh B.,2002:1). Bireylerin, toplum içinde yaşamını nasıl düzenlediğini açıklar. İnsanlar
alışık olmadıkları yeni çevrelere girdiklerinde bireyden bireye fark eden düzeyde huzursuzluk yaşamaktadır. Günlük hayattaki olağan pratikler bile bu yeni çevrede sorun teşkil
edebilmektedir. Kültürel adaptasyon süreci tamamlanana kadar da bu huzursuzluk hali çeşitli seviyelerde devam etmektedir. Kültürel, ekonomik, dini ve eğitimsel geçmişi farklı
uluslararası öğrencilerin de akademik ve sosyal yaşamda başarılı olabilmeleri için bulundukları ülkenin kültürüne ve koşullarına uyum sağlamaları önemlidir. Yeni çevreleriyle
yaşadıkları iletişim güçlüğü, uluslararası öğrencilerin kendilerini yabancı hissetmelerine
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sebep olmaktadır. Yeni bir çevrenin her bireyde olduğu gibi uluslararası öğrenciler üzerinde de sayısız etkisi olmakta; bu etkiler yeni durumlara karşı tedirginlikle başlamakta,
korku duyma, uykusuzluk, endişe ve anksiyete yaşama, ev özlemi duyma ve hatta kendini hasta hissetme gibi semptomlar ortaya çıkabilmektedir (Eğinli A., 2011: 117). Bireyin
kendi ülkesinden yeni bir ülkeye fiziksel yolculuğu, genellikle kişinin davranış, düşünüş
ve hissediş şekillerindeki değişimleri de içeren bir kültürlerarası adaptasyon süreciyle benzeşmektedir (Yound, Noels ve Saumure, 2005: 488).
Farklı kültürlerden gelen ve yabancı bir ülkede kalan bireylerin karşılaştıkları zorlukları açıklayan kültür şoku (Oberg, 1972:5) , daha tıbbi yaklaşımlarda uyum sağlama
sürecinde görülen çeşitli duygusal ve mental değişim semptomları olarak açıklanmaktadır
(Brown ve Holloway:2008:34).
1980’lere kadar ancak olumsuz etkilerine odaklanılan kültür şoku, 1980’lerden itibaren bir hastalıktan ziyade öğrenme fırsatı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Ardından
gelen olumlu yaklaşımlarla yeni kültüre uygun hazırlık ve oryantasyon ile yeni becerileri
içereceği ortaya konulmuştur (Zhou, Jindal-Snae ve Diğerleri, 2008: 4).
Kültür şokunun aşılmasında kişinin, hem yeni kültüre ilişkin öğrenme gerçekleştirmesi hem de yeni bir kültür içinde kendisi ile ilgili bilgiler edinmesi gerekmektedir (Eğinli,
2011:121). Bu öğrenme sürecinde, öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumların desteği önem arz
etmektedir. Öğrencilerin akademik performanslarını da etkileyecek kültürel ve kişisel öğrenme süreçlerinin desteklenmesi ile kültürlerarası etkileşim ve öğrenmenin tetiklenmesiyle, öğrencilerin adaptasyonunun hızlanması ve kolaylaşmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.
Türkiye’deki birçok üniversite değişim programlarıyla gelen uluslararası öğrencilere
dönük oryantasyon programları düzenlerken tam zamanlı uluslararası öğrenciler için
düzenlenen oryantasyon programları görece daha az sayıdadır. Tam zamanlı uluslararası
öğrenciler için merkezi bir yapılanmanın olmaması bu öğrencilere sunulan hizmetlerin de
kurumdan kuruma değişiklik arz etmesine sebep olmaktadır. Bazı oryantasyon programları
yalnızca bürokratik süreçleri kapsayan bir bilgilendirmeyi içerirken bazıları ise daha
kapsamlı şekilde kültürel öğrenmeyi destekleyici öğelerle öğrencilerin yeni çevrelerinde
rahatlamasını sağlayacak sosyal etkinlikler de içermektedir.

2. Amaç, Yöntem ve Çalışma Grubu
Bu çalışmada İstanbul’da öğrenimlerine devam eden tam zamanlı uluslararası öğrencilerin kurumlarınca düzenlenen oryantasyon programlarında edindiği öğrenme fırsatları ve
bunların kültürel adaptasyonlarına katkısı tartışılacaktır.
Bu çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma
verileri, yarı konuya ilişkin gerçekçi ve derinlemesine bilgi elde edilmesini kolaylaştırdığı
ve inceleme esnekliği sağladığı için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde
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edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Görüşme sayesinde ancak görüşülen ve görüşmecinin etkileşim içinde bulundukları zaman aralığında görüşülenin, görüşmeci yardımıyla
kurguladığı öznel bir dünyanın kapıları aralanmaktadır. Her görüşme metni seçerek ve sistemsiz bir şekilde bu dünyayı yeniden inşa eder, bir hikâyeyi özgün anlatı mantığına göre
anlatır ve sergiler (Denzin N. ve Lincoln Y., 2000).
Görüşmeler öğrencilerin kayıtlı bulundukları kurumların sağladığı olanaklar sayesinde Türkçe ve İngilizce olarak birebir gerçekleştirilerek kayıt altına alınmıştır. Daha sona
deşifre edilen görüşme kayıtları araştırma amacı doğrultusunda anlamlı kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir. Yorumlama sürecinde doğrudan alıntılara sıkça yer verilmiştir.
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 Akademik yılında İstanbul’daki iki üniversitede öğrenim gören 13 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada amaçsal
örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde temel amaç göreli olarak derinlemesine veri toplayabilmek için küçük
bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan problemle ilgili olabilecek bireylerin
çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Büyüköztürk Ş., 2008; Yıldırım ve Şimşek,
2006).. Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin oryantasyon programlarındaki kazanımlarının kültürel adaptasyonlarına etkisinin ortaya konulabilmesi için görüşülen öğrencilerin
farklı bölümlerden ve ülkelerden olmasına, kız ve erkek öğrenci sayılarının dengeli olmasına dikkat edilerek, oryantasyon programlarına katılan ve katılmayan toplam 13 öğrenci
ile görüşülmüştür. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ve geldikleri ülkelere göre
dağılımı aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Öğrenci kodu Ülkesi

Bölümü

ÖG1
ÖG2
ÖG3
ÖG4
ÖG5
ÖG6
ÖG7
ÖG8
ÖG9
ÖG10
ÖG11

Mimarlık
Uluslararası İlişkiler
İnşaat Mühendisliği
İşletme
Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliği
Sağlık bilimleri
İktisat
Tıp
Eczacılık
Mimarlık
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Suriye
Azerbaycan
İsveç
Fas
Tunus
Kenya
Iran
Pakistan
Suriye
Irak
Somali

Türkiye’de bulunma süresi
4 yıl
5 yıl
2 yıl
1 yıl
2 ay
1 ay
1 yıl
1 ay
1 yıl
1 yıl
1 yıl
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ÖG12
ÖG13

Mısır
Nijerya

Tıp
İşletme

1 yıl
1 yıl

Tablo 1: Çalışmaya katılan öğrencilerin ülke ve bölümleri ile Türkiye’de bulunma süreleri
Görüşmelerde araştırma alanları tema çerçevesinde alan yazınına da dayanılarak aşağıdaki başlıklar halinde incelenmiştir:
- Bürokratik aşamalar
- Barınma
- Sağlık hizmetleri
- Dini pratikler
- Beslenme alışkanlıkları
- İnsani ilişkiler / iletişim
- Dil bariyeri
- Oryantasyon tasarımı

5. Bulgular
5.1. Bürokratik Aşamalar
Bürokratik aşamalar, öğrencinin Türkiye’de eğitim alma kararını takiben gelişen süreçlerdir. Bu vize başvurusu, okula kayıt, derslere kayıt, oturma izni, sağlık sigortası, öğrenci
haklarından yararlanmak üzere yapılan çeşitli başvurular ile resmi kurumlarla olan diğer
ilişkileri de kapsamaktadır. Üniversitelerin düzenlediği oryantasyon programlarının birinci
parçası genellikle ilgili belgelerin ve işlemlerin betimlendiği bürokratik aşamalardan oluşmaktadır. Bu başlıkta yapılan görüşmelerde, öğrencilerin görüşlerinin tecrübelerine göre
oldukça değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir. Vize süreci öğrenci henüz Türkiye’ye
gelmeden gerçekleştiğinden oryantasyon programlarının bir katkısı olmamakla birlikte
üniversitelerin bu konuda yaptığı ön bilgilendirmelerin önem arz ettiği görüşülen öğrencilerin bir çoğu tarafından belirtilmiştir. Ayrıca bu noktada belirtmek gerekir ki; oryantasyon
programına katılamamanın başlıca sebebi öğrencilerin çoğunun vize problemleri sebebiyle
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Türkiye’ye beklenenden daha geç bir tarihte gelmeleridir.
ÖG 3 bu konudaki tecrübelerini şöyle aktarmaktadır:
“ Resmi işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılması önemliydi çünkü hangi belgeyi nereye vereceğiz ve işlemler nasıl ilerleyecek bilgim yoktu. Resmi kurumlardaki görevlilerin
çoğu yabancı dil bilmediği için onlardan bilgi edinme şansım yoktu. Okulda kayıt işlemlerinin nasıl ilerleyeceği kadar okul dışındaki sigorta ve özellikle oturma izni konusunda
ayrıntılı bilgi verilmesi ve destek olunması çok işe yaradı. Ama en çok işe yarayan şey okulun bana yardımcı olan bir öğrenci arkadaş vermesiydi. Onunla birçok işlemi hallettikten
sonra artık sistemi öğrenmiş ve kendi bürokratik işlemlerimi çözebilir duruma gelmiştim.”
Oryantasyona katılmayan öğrencilerden olan ÖG 4 de ÖG 3’ü doğrular nitelikte ifadeler kullanmıştır:
“Geç geldiğim için oryantasyona katılamadım. Üniversitenin ofisi sorularım üzerine
bilgilendirme yaptı ama bilmediğim bir şeyi nasıl sorabilirdim? Belediyeye öğrenci kimliğimle başvurarak öğrenci indirimi alabileceğimi bilmiyordum mesela, ya da oturma iznine başvurmak için randevu almak gerekli mi diye sormak hiç aklıma gelmemişti. Kayıt
sırasında çok sorun yaşamadım ancak onun dışındaki bütün resmi işlemler, belgeler belirsizlikten ibaretti benim için. Çok zorlandım. Hem Türkiye’deki çalışma kültürü ülkemden
farklıydı hem de Türkçe bilmediğim için bir sonraki adımın ne olduğunu çözmem çok fazla
zaman alıyordu. Çoğu zaman işlemlerim yolunda mı gidiyor sorun mu var anlamıyordum.”
ÖG 5 ise bir oryantasyon programına katılmış olsa bile bunun çok yüzeysel olduğunu
ve kendisi için işlevsel olmadığını belirtmiş ve bürokratik aşamalar arasında değerlendirilen
kayıt aşamasında yaşadığı sorunları şöyle anlatmıştır:
“ Üniversiteye geldiğim ilk hafta kayıt olmam söylendi ve öğrenci işlerine gitmem gerektiğini öğrendim. Öğrenci işlerinde 3 saat bekledim. 3 saatin sonunda mesainin bittiği söylendi ve ertesi gün de bayram tatilinin başladığını orada öğrendim. Kimse yabancı dil bilmediği için işlemlerimin gidişatının ne olacağı konusunda sorduğum sorular cevapsız kaldı.”
Yapılan görüşmelerde oryantasyon alan öğrencilerin bürokratik işlemleri daha kaygısız ve problemsiz şekilde çözerken oryantasyon almayan öğrencilerin işlemlerin arasında
“kaybolmuş” hissettikleri ve Türkiye’ye gelişlerinin ilk haftalarına denk gelen bürokratik
süreçlerin başlangıçta yaşadıkları “ev özlemi”, “yalnızlık” ve “yabancılık” gibi hislere kapılmalarına sebep olmanın yanı sıra aynı zamanlarda başlayan derslerine odaklanmalarına
da engel olduğu görülmektedir.
Bürokratik süreçlerin öğrencilerin Türkiye’ye gelmesinden önce başladığını ve Türkiye’ye gelir gelmez yüzleşmek zorunda oldukları ilk konu olduğu düşünüldüğünde, olumlu ya
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da olumsuz bir başlangıç yaptıklarında bunun etkilerini uzun süre taşıdıkları görülmektedir.

5.2. Barınma
Yeni bir ülkeye taşınan öğrencilerin hayatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlardan biri de barınmadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğu barınma konusunda
sorun yaşamadığını belirtmiştir. Birçoğunun barınma yeri Türkiye’ye gelmeden önce
belirlendiği; Türkiye’ye geldikten sonra da oryantasyonlarda başka ne gibi seçenekleri
olduğu konusunda bilgi edinmeleri mümkün olduğu görülmüştür.
“ Okul bütün olanaklar konusunda bilgi verdi. Ben de ilk önce yurtta kalmayı seçtim.
Aylar sonra ise ev kiraladım ve şimdi kendi evimde yaşıyorum” (ÖG 3)
“ Okul yurdu benim için iyi bir tercih oldu. Zaten okul yurt konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirmişti. Ben de geldiğimden beri okul yurdunda kalıyorum. Benim için çok rahat.” (ÖG 2)
“Gelmeden önce de bilgi sahibiydim. Geldiğimde de her şey bildiğim gibi ilerledi ve
yurtta kalmaya başladım. Yurt biraz uzak ama fena değil.” (ÖG 5)
Ancak farklı kültürlerden gelen diğer bireylerle paylaşılan yaşam alanlarındaki alışkanlıklarının zaman zaman sorun olduğu belirtilmiştir:
“Konaklama konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ben de mecburen önce
yurtta kaldım. Sonra başka arkadaşlarla eve çıktım. Ancak yaşama bakışımız, alışkanlıklarımız çok farklıydı. Çok tartıştık. Kontrat benim üzerime olmadığı için beni evden çıkardılar. Sonra başka eve geçtim, sonra bir başkasına. Çok ev değiştirdim, sonunda kendi
evimde yalnız yaşamaya başladım” (ÖG 4)
“Bazı Türklerle ev arkadaşlığı yapıyorum. Çok geç saatlerde uyudukları için gürültü
oluyor ve ben rahatsız oluyorum. Bir de kahvaltı alışkanlıklarımız çok farklı; onlar sabahları kahvaltı hazırlarken mutfakta çok uzun zaman geçirdikleri için benim kahvaltı hazırlayacak vaktim kalmıyor.” (ÖG 11)
Öğrenciler barınma sorunlarını kurumsal destek ile kolay bir şekilde çözseler de
barınma alanlarında kültürel farklılıklardan dolayı yaşayabilecekleri ya da halihazırda
yaşadıkları sorunlara hazırlıklı olmadıkları, kendi yöntemleriyle kaçınma davranışlarıyla
idare etmeye çalıştıkları ya da günlük çözümler geliştirdikleri görülmüştür.

5.3. Sağlık Hizmetleri
Görüşülen öğrencilerin çoğu oryantasyon programlarında sağlık hizmetlerinden faydalanma ve olası hastalık durumlarında ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirmenin
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yapılmadığını belirtmişlerdir. Özellikle sigortalanma ve hastanelerden faydalanma
konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.
“Sigortam olduğu için hastalandığımda yerini bildiğim bir hastaneye gittim. Sigortam olduğu halde benden aldığım hizmetler için para talep edildi. Neden olduğunu anlayamadım. Başka hastaneye git dediler ama hangi hastaneye gidebileceğim konusunda
da fikrim yoktu.” (ÖG 7)
“Şimdiye kadar hastaneye gitme ihtiyacım olmadı. Bu konuda okulum tarafından
herhangi bir bilgilendirme yapılmadı ama hastalanırsam buradaki arkadaşlarımdan
yardım isterim diye düşünüyorum.” (ÖG 8)
“Sağlık konusunda çok sıkıntı yaşadım. Sigorta işlemlerim 7 ay sürdü ama ben
daha öncesinde hastalandım. Çok pahalı olduğu için doktora gidemedim. Yaklaşık 3 ay
sağlık problemlerimle uğraştım. Henüz bir çevrem olmadığı zaman bu tür sorunlarla
uğraştığım için çok güçlük çektim.” (ÖG 4)
“Aslında oryantasyon programında bir bilgilendirme yapıldı ama çok kapsamlı
değildi. Sadece sigorta işlemlerimiz tamamlanana kadar ücretsiz yararlanamayacağımı
ve hastaneye gitmenin pahalı olabileceğini öğrendim. Sigorta işlemlerim bitene kadar
hastalanmamayı umuyorum” (ÖG 5)
“Hastaneye gittiğimde ne yapacağım konusunda sorun yaşıyorum. Zaten doktorlarla iletişim kuramıyorum. Her gittiğimde bir şey yapılmadan geri dönmek zorunda
kalıyorum.” (ÖG 9)
Yapılan görüşmelerde öğrencilerin hemen hepsinin er ya da geç sigortalandığı
görülmüştür. Ancak acil durumlar, hastalık durumları ve hastanede iletişim kurmak gibi
durumlarda öngördükleri ya da tecrübe ettikleri zorluklar olduğu görülmektedir.

5.4. Dini Pratikler
Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunun İslam dinini benimsemiş olduğu
görülmüştür. Oryantasyon programlarında dini pratiklerle ilgili herhangi bir öge bulunmamasına rağmen müslüman olan bütün öğrenciler herhangi bir farklılık görmediklerini
ya da güçlük yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Başka dinlere mensup öğrenciler de ciddi
bir problemle karşılaşmadıklarını söylemişlerdir.
“Kimse bana dinimi sormadı. Ben de kendimi çok dindar biri olarak tanımlamadığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Buradaki insanların ibadetleri şimdiye kadar
gördüğümden daha farklı ama bu beni etkileyen bir durum olmadı.” (ÖG 3)

366

İnternational Student Symposium 2015

Ümmügülsüm Karaman Özyıldız

“Ben de müslüman olduğum için Türkiye’de beni şaşırtan ya da afallatan bir durum
olmadı ancak şahsen ben çok muhafazakar insanlarla iyi iletişim kuramıyorum. Daha açık
görüşlü insanları tercih ediyorum.” (ÖG 4)
“Din ile ilgili herhangi bir fark yok. O anlamda kendimi gayet iyi hissediyorum. Oryantasyonda böyle bir bilgilendirmeye benim için gerek yoktu zaten o yüzden olsaydı ne
fark ederdi emin değilim.” (ÖG 8)

5.5. Beslenme Alışkanlıkları
Çalışma grubundaki öğrencilerin çoğu Türkiye’deki beslenme alışkanlıklarına
adaptasyon sürecinde başlangıçta bir bocalama yaşasalar da kısa sürede uyum sağladıklarını
belirtmişlerdir. Türkiye’de bulunma süresi kısa olan öğrencilerin yemeklere henüz alışma
sürecinin devam ettiği görülmüştür. Bazı oryantasyon programlarında kahvaltı ya da akşam
yemeği gibi bir davete katılmaları sağlanan öğrenciler bunun kendilerini iyi hissettiren
bir aktivite olduğunu, böylece tercihleri konusunda fikir edindiklerini belirtmişlerdir.
Öte yandan, öğrenimlerinin başında okul çevresinde ne gibi beslenme seçeneklerinin
bulunduğunu bilememenin sıkıntısını yaşadıklarını, oryantasyonda böyle bir bilgi olsaydı
daha rahat bir başlangıç yapacaklarını ifade etmişlerdir.
“Yemek benim için başlangıçta çok sorun oldu. Fazla baharatlı geldi her şey. Okulda
çıkan yemekleri yerken zorlandım ama çevrede nereye gidebilirim ya da ne bulabilirim bilmediğim için okuldakilere alışmaya çalıştım ama şimdi çok seviyorum yemekleri.” (ÖG 3)
“Yemekler bana fazla yağlı geliyor. Evdeki yemekleri çok özlüyorum. Okuldayken
nerede yemek yiyebilirim bilmiyorum ama tanıştığım insanlara sorarak bilgilenmeye çalışıyorum” (ÖG 5)
“Yemek o kadar farklı ki hiçbir şey yiyemiyorum şu anda. Sadece atıştırmalık şeylerle
açlığımı gideriyorum. Nerede yemek yiyebilirim henüz keşfedemedim.” (ÖG 6)
“Elbette kendi ülkemdeki yemeklere göre daha farklı burası ama ben artık alıştım. İlk
geldiğim günlerde vejetaryen olduğum için çok zorlanmıştım. Bütün yemeklerde et vardı
ve ben nerede etsiz yemek bulabilirim bilmiyordum. Oryantasyonda kahvaltıya gittiğimizde çok mutlu olduğumu hatırlıyorum ama. ” (ÖG 13)

5.6. İnsani ilişkiler / İletişim
İncelenen bir çok oryantasyon programında uluslararası öğrencilerin insani ilişkilerini
geliştirmesini ve yeni sosyal çevreleri ile entegre olarak iletişim kurulmasını sağlamak
amacıyla yapılan etkinliklerin sayısının oldukça az olduğu görüldü. Öğrencilerin yaşadıkları
kültür şokunun en derin hissedildiği noktanın yeni çevreleri ile entegre olamamaları ve
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arkadaş edinememeleri olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar çevrelerindeki insanların
güler yüzlü ve yardımcı olmak için istekli olduklarını belirtseler de, bütün öğrenciler
kaynaşma ve kişisel bağ kurma konusunda zorlandıklarını ve yalnızlık çektiklerini ifade
etmişlerdir:
“Sosyal etkinlikleri internetten öğreniyorum. Türkçe anlayabiliyor olmam burada işe
çok yarıyor. Ama yabancı öğrencilerle yerli öğrencilerin kaynaşmasını amaçlayan etkinlik
pek yok gibi. İşte gittiğim etkinliklerde kendi çabamla ne kadar tanışırsam. Ama artık çok
zaman oldu (4 yıl) şimdi sorun yok.” (ÖG 1)
“Ben artık sosyal etkinlik düzenliyorum. Çünkü lider biriyim. Ama en başta çevre
edinmekte ‘’Uluslararası Gün’’ çok etkili oluyordu. Bir de standlar açılınca kulüpleri
gördüm. Kulüpler çok faydalı oldu. Ama çevre edinmek çok uzun bir süreçti. Zaman zaman
ayrımcılıkla karşılaştım. Ben o zaman o insanlarla inadına daha çok konuştum. Başka yol
bilemedim çünkü.” (ÖG 2)
“Çevre edinebileceğim sosyal etkinliklere katılmıyorum çünkü vaktim olmuyor. Zaten
öğrencilerin çoğu İngilizce konuşmadığından istediğim gibi sosyalleşemiyorum. Benim
gibi öğrencilerle iletişim kurmaya açık öğrencilerle bir araya gelebileceğimiz bir etkinlik de olmadı. Böyle olunca hem kültüre entegre olmam hem de kendi arkadaş grubumu
oluşturmam zor oluyor. Tam olarak adapte olduğumu söyleyemem şimdilik.” (ÖG 3)
“Ben geldiğimde arkadaş edinmemi sağlayacak herhangi bir yönlendirme olmadı.
İlk geldiğimde çok utangaçtım. Kendi ülkemden gelenlerle bile iletişim kuramadım. Sonra kulüplere gittim ama aktif çalışmıyorlardı, bir işe yaramadı. Daha sonra Erasmus etkinliklerine katıldım ben de. Erasmus etkinliklerinde hem Türkiyeli öğrenciler hem de
Avrupalı öğrenciler oluyordu.” (ÖG 4)
“Bize yönelik ya da her tür öğrenciyi toplayacak bir etkinliğe denk gelmedim. Olsa
çok iyi olurdu. Hep okula git, eve dön... Kendi ülkemde olsam ilgimi çekecek etkinlikler
bile burada olursa katılamıyorum çünkü yalnız gitmek istemiyorum; zaten duyurular hep
Türkçe olduğundan haberim de olmuyor. Yine de ben girişken bir insan olduğumdan bu
sorunu yeneceğimi düşünüyorum.” (ÖG 5)
“İnsanlar burada saygılı ve dost canlısı ama ben biraz dışlanmış hissediyorum. Hiç
arkadaşım yok şimdilik. Kaldığım yerde bir kaç tane uluslararası öğrenci tanıyorum sadece. Her açıdan çok yalnız hissediyorum. Evi çok özlüyorum. Dönemem ama şansım olsa
dönebilmeyi çok isterdim” (ÖG 6)
“Ben kimseyle tanışabileceğim bir etkinliğe katılmadım hiç. Varsa duymadım. Okul
başlarken yapıldı mı bilmiyorum. Şimdi hiç arkadaşım olmadığı için sosyalleşemiyorum.
Bazen yalnız hissediyorum. Duygusal olarak iyi durumdayım yine de. Evi çok özlüyorum
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ama dönmek istemiyorum. Ama okul biter bitmez döneceğim.” (ÖG 11)
“Okulda diğer öğrencilerle kaynaşabileceğim pek etkinlik olmadı. Ben hemen tıp
kulübüne katıldım. Ama herkes Türkçe konuştuğu için çok anlaşamıyoruz. Bir de Türkiye’de cinsiyetler arası iletişim Arap ülkelerinde olduğundan çok daha farklı. Bu garip
geliyor başta. Buna hazır olmayınca çok garip hissediyor insan. Birçok arkadaşım çok sorun yaşadı. Yine de şimdi gelip benimle arkadaş olmak isteyen Türkler olduğundan onlarla
sosyalleşebiliyorum ama çok değil çünkü okuldan dolayı vaktim olmuyor.” (ÖG 12)

5.7. Dil Bariyeri
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşadığı kültür şokunda dil bariyeri önemli bir etken
olarak gözlemlenmiştir. Araştırılan hemen bütün alanlarda dil bariyerinin ciddi bir engel
olarak öğrencilerin karşısına çıktığı anlaşılmaktadır. Gerçekleştirilen görüşmelerde, dil
bariyeri öğrencilerin çoğu tarafından bürokratik süreçlerden yeni bir çevre oluşturmaya
kadar hemen hemen bütün alanlarda zorluk olarak anılmıştır.
“Dil başlarda en büyük sorunumdu. Okulda dil desteği olmadı. Türkçe öğrendikçe
hocaları anlamaya başladım ama derslerde konuşamadım. Sınıf arkadaşlarımla iletişim
kurmak zor oldu.” (ÖG 1)
“Çoğu insan yabancı dil konuşamuyor. Buradaki kültürel entegrasyonum bu yüzden
çok yavaş ilerliyor. İnsanlardan buradaki kültürle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordum ama
çoğunlukla mümkün olmuyordu. Bu yüzden hala kültürel bazı noktaları tam kavrayabilmiş
değilim. Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Ders alıyorum. İlk geldiğimde günlük işlerimi
halletmem bile sorun oluyordu. Başlangıçta temel düzeyde, basit iletişim kurabilecek bir
destek alsaydım belki daha kolay olurdu.” (ÖG 3)
“Kimse İngilizce konuşmuyor. Çok nadir. Tabelalar, yönlendirmeler, anonslar hep
Türkçe. İnsanlar Türkçe bilmediğimi anladıklarında bakışları değişiyor sanki. Ama yine de
bir şey sorunca yardımcı olmaya çalışıyorlar. El kol hareketleri ile bir şekilde anlaşıyoruz.
Daha ileri konular için bir arkadaşımdan yardım istemem gerekiyor. Yine de biraz yalnız
hissediyorum insanlarla anlaşamayınca.” (ÖG 5)
“İnsanlar başka dil konuşmak istemiyorlar gibi geliyor. Çok ısrarcı oluyorlar bazen
Türkçe iletişim kurmak için ama ben anlayamıyorum.” (ÖG 6)
“Takside problem, arkadaşlık kurmakta problem… Hep yabancı oluyorum. Kendimi
aptal gibi hissediyorum” (ÖG7)
“Türkiye’deki gündemi takip edememek hatta bazen okulda ne olup bittiğini anlayamamak hep bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi hissetmeme sebep oluyor” (ÖG 13)
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Öte yandan yaşadığı kültür şokunu yerel topluma uyum sağlamak yerine çok uluslu
ortamlar deneyimleyerek aşmaya çalıştığını belirten bir öğrenci bu konudaki görüşlerini
şöyle dile getirmiştir:
“İlk günler biraz sıkıntı oldu ama artık dil bilmemek sıkıntı değil. Hep popüler, İngilizce
bilinen yerlere gidiyorum. Çok uluslu ortamlarda takılıyorum. Günlük işler için birkaç kelime
Türkçe öğrendim ama onun dışında İngilizce ve Fransızca bilmek yeterli oluyor.” (ÖG 4)

5.8. Oryantasyon Tasarımı
Görüşmelerde oryantasyon programlarına katılıp katılmadığı sorulan öğrencilere kurumları tarafından geri bildirim istenip istenmediği de sorulmuş ve istenseydi kendi uyum
süreçlerine destek olabilmek için nasıl bir oryantasyon olmasını yararlı bulunacağını anlatmaları istenmiştir. Oryantasyona dahil olabilen öğrencilerin birçoğu temel bürokratik
işlemler, turistik destinasyonlar hakkında bilgi, yemek kültürünü tanımaları ve diğer uluslararası öğrencilerle tanışmalarını sağlayan bir davetten oluşan programlara katılmış ve
görüşmelerde yer alan öğrencilerden bazıları kendi deneyimlerine göre yaşadıkları kültür
şokunu aşmalarında etkili olacağına inandıkları çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında en çok oryantasyon programında yerli öğrenciler içinden kendilerine arkadaşlık edebilecek ve yardımcı olabilecek gönüllü rehberlerin atanması fikri öne çıkmıştır.
Diğer öğrenciler tarafından dile getirilmeyen pek çok öneri ise ÖG 3’den gelmiştir:
“Bence özellikle İstanbul gibi şehirlerde hangi bölgeler –semtler- güvenli, hangi semtlerde dikkatli olmalıyız bir bilgilendirme olması lazım. Çünkü benim gibi öğrencilerin sezileri ve işaretleri okuması Türkiye’de yaşayanlardan farklı. Bir yerin ne kadar güvenli
olduğunu anlayamıyoruz. Ayrıca Türkiye hukuku ve sosyal kurallarına da değinilmesi iyi
olabilir. Çünkü artık uzun zaman burada yaşayacağız ve bu kuralların, yasakların çoğunu
bilmiyoruz. ……….. Oryantasyon programının öğrenim başlangıcında birkaç günlük bir
süreç yerine sürekli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü uyum sağlamak hemen, bir
anda olan bir şey değil; bir süreç. Oryantasyon programları da ilerlemelere paralel aşama
aşama olacak şekilde süreğen olmalı.”
ÖG 5 ise kültürel şokun psikolojik etkilerinden haberdar bir şekilde oryantasyon
kapsamında psikolojik destek mahiyetinde içeriklere yer verilmesi gerektiğini zira, çok
fazla kişinin öngöremedikleri ve ilk kez karşılaştıkları durumlarda tehdit altında ve stresli
hissettiğini belirtmiştir.
Görüşmenin başlarında yalnızlığından ve uyum sağlayamamasından dolayı yaşadığı
stresten bahseden ÖG 6, oryantasyonda yerel öğrencilerle uluslararası öğrencileri kaynaş-
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tıracak etkinliklere yer verilmesinin ve taksiye binmek, toplu taşıma kullanmak gibi günlük
yaşam pratiklerinin ayrıntılı olarak betimlemelerinin programda yer almasının çok faydalı
olacağına inandığını belirtmiştir.
ÖG 7, ÖG 9 ve ÖG 10 okul çevresinde yemek yenilebilecek yerlerin tanıtılması ve
gezilere yer verilmesinin faydalı olacağını belirtmişlerdir.
ÖG 8 ise, Türkçe bilmedikleri halde şehirde yaşamlarını nasıl daha kolay
sürdürülebileceklerini anlatan oturumların yanı sıra böyle bir rehberin hazırlanmasını ve
temel düzeyde, günlük iletişim kurmalarını sağlamak üzere Türkçe dil desteğine de yer
verilmesini arzu ettiğini belirtmiştir.
ÖG 11 ise jest, mimik, giyim kuşam, ahlaki kodlar gibi kültürel öğelere daha çok yer
verilmesinin kendisi gibi “farklı” hisseden öğrenciler için faydalı olacağından söz etmiştir.
ÖG 12 ve 13 ise okula daha önce katılan uluslararası öğrencilerin mutlak suretle
oryantasyona tecrübelerini paylaşmak üzere katılmasının faydalı olacağını belirtmiştir.
ÖG 2 ve ÖG 4’nin bu konudaki görüşleri diğerlerinden farklı olmakla birlikte dikkate
değerdir:
“Oryantasyon programı olmasın bence. Ben nasıl kendi ayaklarım üzerinde durmayı
öğrendiysem herkes öğrensin. Her şeyin kıymetini bilsinler. Ben bugün çok aktif ve liderlik
yapan birisiyim ve bu halimden çok memnunum. Eğer başlangıçta o zorlukları yaşamasaydım bugün böyle olamazdım.”
“Oryantasyon çok da umurumda değil şu anda her şeyi kendi kendime yapabiliyorum.
Ben lider ruhlu bir insan oldum artık; her şeyi kendim yapabiliyorum. Belki başkaları için
yararlı olur tecrübeli öğrencilerle falan tanışırlarsa.”

6. Sonuç
Sayıları gittikçe artan uluslararası öğrencilerin dahil oldukları yeni kültüre uyum süreci birbirinden farklı sürelerde ve farklı düzeylerde gerçekleşmektedir. Kültür şoku olarak
adlandırılan süreç, bireyin psikolojik baskı altında olduğu halde kültüre ve kendine dair
öğrenmeler gerçekleştirerek uyum sağlamasıyla aşabileceği bir durum olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kültüre uyum sağlamaları için etkin bir ‘öğrenme’ aracı
olacak oryantasyon programlarından öğrenciler program tasarımına göre farklı kazanımlar
elde etmektedirler. Oryantasyon programına katılan öğrencilerin bürokratik aşamalar, barınma, sağlık hizmetleri, dini pratikler, beslenme alışkanlıkları, insani ilişkiler/iletişim ve
dil bariyeri konusunda birbirinden farklı düzeylerde kazanım elde ettikleri görülmektedir.
Aynı alanlarda programa katıl(a)mayan öğrencilerin daha fazla sorunla karşılaştıklarını ifaUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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de etmiş olmaları uygulanan oryantasyon programlarının tasarımlarından bağımsız olarak
olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Öte yandan, kültürel adaptasyonun sağlanarak
kültür şokunun üstesinden gelinmesinde önemli bir yeri olan kültürlerarası etkileşimin sağlanması için uygulanmakta olan oryantasyon programlarının etkisinin oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Oryantasyon programlarında yerel öğrencilerle uluslararası öğrencileri
iletişime geçmelerini sağlayacak, kaynaştıracak etkinliklerin olmaması bu öğrencilerin
yeni çevreleriyle bağ kurarak sosyal öğrenme gerçekleştirme süreçlerini uzatmaktadır.
Psikolojik anlamda uyum sağlama sürecinde, kişinin kurduğu ilişkileri ile sosyal destek
alması ve kültürler arası iletişim becerisi geliştirmesinin önemi düşünüldüğünde, insani
ilişkileri ve iletişimi geliştirmenin oryantasyon tasarımı içindeki temel amaçlardan biri
olarak belirlenmesi ve uygun içeriğe yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca
öğrencilerden kendi yaşadıkları adaptasyon sürecinde etkili olabileceğini düşündükleri
şehrin güvenlik haritasının çıkarılması, ülkenin hukuk ve ahlak kodlarının paylaşılması,
kıdemli uluslararası öğrencilerin tecrübelerinden faydalanma olanağı yaratılması, günlük
yaşam pratiklerine dair daha çok bilgiye yer verilmesi ve oryantasyonun öğrencilerin gelişim
grafiğiyle paralel şekilde süreğen olması gibi çeşitli öneriler oryantasyon programlarını
tasarlarken üzerinde çalışılması gereken konular olarak öne çıkmaktadırlar. Ayrıca düzenlenen programların etkinliğinin sağlamasını almak üzere program sonunda katılımcılardan
geri bildirimlerin alınması ya da program başı ve sonunda uygulanacak çeşitli tutum ölçeklerinden faydalanılması önerilmektedir.
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KAFKASYALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’YE
ENTEGRASYONU İÇİN TÜRKİYE’DEKİ KAFKAS
TOPLULUKLARININ ÖNEMİ: GÜRCÜLER VE
KUZEY KAFKASYALILAR ÖRNEĞİ
Keisuke Wakizaka

Giriş
Günümüzde Türkiye’nin eski Sovyet coğrafyası, Afrika, Ortadoğu ve Balkan ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeye devam ettiğinden ve Türkiye’nin gelişmesinden dolayı Türkiye’ye yurtdışından gelen öğrencilerin sayısı gittikçe artmaktadır. Öğrenci sayısı arttıkça
öğrencilerin Türkiye toplumuyla ilişkileri ve ona entegrasyonu önemli bir konu olarak tartışılmaya başlamıştır. Diğer yandan, bu tartışmalar uluslararası öğrenci-Türkiye toplumu
ya da devlet arasındaki ikili ilişkilere ağırlık vermekte ve bu ilişki içindeki “öğrencilerin Türkiye’deki akraba toplulukları” sıkça göz ardı edilmektedir. Özellikle Kafkasya ve
Balkanlar’dan gelen birçok öğrencilerin akrabaları ve soydaşları Türkiye vatandaşı olarak
uzun zamandır hayatını sürdürmekte ve öğrencilerin entegrasyonu için bu toplulukların
öneminin daha da artması beklenmektedir.
Bu çalışmada, Kuzey Kafkasya ve Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türkiye toplumuna entegrasyonuna Türkiye’deki akraba topluluklarının beklenen katkısı onların
yaşadıkları sorunları tartışılacak ve “öğrenci-Türkiye toplumu (ya da devleti)-Türkiye’deki
akraba toplulukları” üçgen ilişkileri üzerindeki tartışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Birinci bölümde Türkiye’ye Kuzey Kafkasya ve Gürcistan’dan gelen tarihsel arka planı ve kültürel yapısı hakkında bilgi verilecek ve bu bağlamda onların Türkiye toplumuna
entegrasyonu konusunda nasıl ve neden sorunlulara karşılaştıkları tartışılacaktır. İkinci bölümde Türkiye’de yaşayan Kafkasyalı topluluklar, özellikle Gürcü ve Kuzey Kafkasyalı
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topluluklarının kültürel yapısı ve tarihsel arka planı hakkında bilgi vererek onların karşılaştıkları sorunlar üzerindeki analizler yer alacaktır. Üçüncü bölümde bu iki taraf arasındaki etkileşim ve buna yönelik Türkiye’deki Kafkasyalı STK (Sivil Toplum Kuruluşu)’lerin
çalışmaları tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise bu 3 bölüm özetlenerek Kafkasya’dan gelen öğrencilerin entegrasyonunda Türkiye’deki Kafkasyalı topluluklarının kültürel yapıdan
dolayı önemli rol oynadıkları vurgulanacak ve iki tarafın etkileşiminin daha yoğunlaşması
gerektiği ileri sürülecektir.
Bu çalışmada Kafkasya’dan gelen öğrencilerin ve Türkiye’deki Kafkas topluluklarının
yapısına odaklanacağım ve ikinci el kaynaklardan yararlanarak bu ikisini birbirleriyle karşılaştırma yöntemini kullanacağım.
Kaynaklara bakarsak, Ayhan Kaya’nın “Türkiye’de Çerkesler” kitabı Türkiye’deki
Çerkeslerin güncel durumu ve kültürel yapıları hakkında detaylı tartışmalar yer almaktadır
ve Çerkeslerin kimlik yapısının nasıl değiştiğini anlatmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma
Gürcistan Dostluk Derneği, Abhaz derneklerinin sayfalarından da yararlanılacaktır.

1.Gürcistan ve Kuzey Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelenlerin
Yapısı ve Sorunları
1-1. Gürcüler
Türkiye-Gürcistan ilişkileri güçlendikçe Gürcistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelenlerin sayısı artmaya devam etmektedir. Meselâ, 2004-2005 yıllarında Türkiye’de okuyan
Gürcistan vatandaşlarının sayısı toplam 132 kişiyken 2011-2012 yılında ise bu rakamın
yaklaşık 3 katı olan 412 kişiye ulaşmış (Bâb-ı Âlem Derneği, 2013, ss. 11-12) ve günümüzde de artmaktadır. Türkiye’ye gelen Gürcistanlı öğrenciler içinde hem Hristiyanlar hem de
Müslümanlar vardır. Türkiye’ye gelen öğrencilerin önemli kısmını Acaristan ve Borçalı’dan gelenler oluşturmakta ve bu durum, bu iki bölgenin Türkiye’yle bağlantılarının ne
kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Türkiye’deki Gürcü toplulukları Acaristan ve Artvin
kökenli olduğu için bu bölümde Acaristan’daki Gürcüler hakkında bilgi vereceğim.
İslâmiyet, Gürcü topluluğunun adetleri ve kültürlerini önemli derecede etkilemiştir.
Özellikle Orta Çağda Fars ve Selçuklu, kültür açısından Gürcüleri önemli derecede etkilemiştir. Meselâ saraylarındaki Gürcülerin giyim tarzı Farslardan alınmıştır. Siyaset
alanında ise Gürcüler, Selçukluların kullandığı Atabeylik yönetimini uygulamıştır. Orta
Çağda Tiflis artık Kafkasya’daki Müslüman öğretilerinin önemli bir merkezi olarak yer
almıştır. 20. yüzyıla kadar Tiflis’te Müslüman olan çeşitli milletler yaşamıştır. Her yıl hacca giden Müslümanlar demiryolu ile Tiflis’ten geçirilerek gönderilmiştir. Ayrıca çok sayıda
câmii, medrese, kütüphane gibi tesisler (Kasap, 2010, s. 23) inşa edilmiştir. 1918 yılına
kadar Kafkasya’daki Müslümanların dîni reisleri Tiflis’te yaşamışlardır.
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Araplar Kafkasya’ya girdikten sonra başlayan Gürcistan’da İslâmlaşma, sonraki
dönemlerde de devam etmiştir. Selçuklu Sultanı olan Alp Arslan’ın 1068 yılındaki
Gürcistan seferinde İslâmiyet’i benimseyen Gürcülerin sayısı çoktu. Timur zamanında ise Gürcistan’ın güneybatısında yer alan Samtshe bölgesi İslâmlaştırılmıştır. Osmanlı dönemi, özellikle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Çoruh bölgesinin Osmanlı hâkimiyeti altına geçmesi ile İslamlaştırma başlanmıştır. Samtshe atabeyliği,
18. yüzyılın ikinci yarısına kadar Cakeli soyundan olan Müslüman Gürcü beyleri
tarafından hükmedilmiştir. 1652 yılında Şavşat bölgesinin beyi Müslüman olduktan
sonra Gürcülerin önemli bir kesimi kitlesel (Kasap, 2010, s. 24) olarak İslâmiyet’i
kabul etmiştir.
Acaristan ve Artvin bölgelerindeki Gürcüler ise 16. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’e geçmeye başlamıştır. Halk İslâmiyet’e geçtikten sonra halka İslâmiyet’i öğretmek için Acaristan ve Artvin bölgelerinde çok sayıda câmiler, medreseler (Kasap,
2010, s. 25) gibi tesisler inşa edilmiştir. Acaristan bölgesini yönetmek için Türkler
direkt bir şekilde yönetime müdahale etmemiş ve bunun yerine Müslüman Gürcü
beyleri yönetmiştir (Kasap, 2010, s. 25). Osmanlının uzun süreli hâkimiyeti sebebiyle Osmanlı ve Acaristan arasındaki bağlantı oldukça güçlü olmuştur. 1877-1878
yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşında Acaristan’daki Müslüman Gürcüleri Osmanlıyı destekleyerek Rusya’ya karşı mücadele vermiştir. Sonuç olarak Rusya Çarlığı,
Ayastefanos Antlaşması sonunda Acaristan’ı tamamen kontrol altına alabilmiştir.
1921 yılındaki Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması’yla Batum, Gürcistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bırakılmıştır. SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği) döneminde Lenin’in savunduğu “ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı”na
dayanarak Rusçadan başka Gürcüler ve Acaralıların “ana dili” olan Gürcücede eğitim ve
basın-yayınlar hakkı verilmiş ve bunlar geliştirilmiştir. Fakat Sovyet döneminden sonra Acaristan’daki Müslüman Gürcülerin kültürel ve dinî durumu oldukça değişmiştir.
1920’li yıllarda Acaristan’da peçe ve çarşafı ortadan kaldırmaya yönelik kampanya
başlatılmış ve buna karşı halk sert tepki göstermiştir. 1925 yılında kadınların bütün
yaşam tarzlarını reforme etmeye yönelik kampanya başlamıştır. 9 Temmuz 1929 tarihindeki Khulo Bölgesi Komünist Partisi 3. Genel Toplantısı’nda, çarşaf takmanın tamamen ortadan kaldırılması kararı almıştır. Bu toplantı münasebetiyle 20 Temmuz’daki
toplantıda Hozlevanidze Hanım’dan başka 150 kişi çarşafı çıkarmıştır. Fakat bu kişilerden sadece 7 kişi hayatta kalabilmiştir. Acaristan’da Sovyetler Birliği’ne karşı silahlı
mücadele de verilmiştir. 1930-1940’lı yıllarda Acaristan’da Müslümanlara ağır baskı
uygulanmış, sadece bir câmi hariç tüm câmiler kapatılmış (Kitagawa, 1998, ss. 114115) ve din adamları tutuklanmıştır. İslâmiyet’e baskı ve dinden uzaklaştırma politikası
Sovyet dönemi boyunca devam etmiştir.
Sovyet dönemindeki bu politikanın sonucu olarak Acarlıların yaşam tarzında,
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kendi gelenekleriyle Türkiye kültürü ve Sovyet kültürünün birleştiği, ayrıca İslâmiyet ve
Hristiyanlığı da içinde barındıran oldukça karışık kültür oluşturulmuştur. Başka deyişle,
Acaralı Müslüman Gürcüler İslâmiyet’ten uzaklaştırıldıklarından dolayı kendi kültürü ve
adetleri üzerindeki İslâmiyet ve Osmanlı-Türk kültürünün etkisi azalmış ve buna bağlı
olarak Rusya-Hristiyan kültürü daha baskın hale gelmiştir. Böylece Hristiyan Gürcüler ve
Acarlılar kültür açısından birbirlerine daha yakın olmuştur. Bu durum, halkın İslâmiyet
konusundaki cahilleşmesine ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Acaristan’daki misyoner hareketlerinin yoğunlaşmasına zemin hazırlamıştır.
Gerçekten de N. V. Mgeladze’nin araştırması bu durumu açıkça göstermektedir. Ona
göre, Acarlılar arasında Hristiyanlığa geri dönüş günümüzde oldukça yaygındır. Sonuç
olarak İslâmiyet ve İslâm’a dayalı isimler sadece yaşlı olanlar arasında kalmıştır. Orta
yaşlardakiler, dine ilgi göstermemektedir. Gençlerin çoğu, Hristiyanlar gibi ibadet etmekte
ve adları da Gürcü ve Rus kültürüne dayanmaktadır (Kitagawa, 1998, s. 117).
Acaristan’da var olan dinî cahillik ve Sovyet döneminden önce mevcut olan İslâm-Türk
kültürünün unutulması Gürcistan, özellikle Acaristan’dan gelen Müslüman Gürcü öğrencilerin Türk toplumuna entegrasyonunu önemli derecede engellemektedir. Ayrıca bu durum
Acaristan’daki Müslüman Gürcüler arasında El-Kaide ve IŞİD (Irak ve Şam İslâm Devleti)
gibi radikal İslâm anlayışına sahip olan kısmın yayılmasının tehlikesini artırmaktadır.

1-2.

Kuzey Kafkasyalılar

Diğer yandan, ihmal edilmeyecek sayıda Abhazya, Çeçenistan ve Dağıstan gibi Kuzey
Kafkasya’dan Türkiye’ye gelen öğrenciler de mevcuttur. Çeçenler, Dağıstanlılar, KaraçayBalkarlar, Abhazlar, Osetler ve Adıgeler gibi Kuzey Kafkasyalılar da İslâmiyet ve İran-Osmanlının kültürel etkileri ve Rusya-Sovyet’in hâkimiyetinden geçmesi gibi noktalarda
Gürcülerin yaşadığı geçmişe benzer tarihsel arka plana sahiptir.
Dağıstanlılar ve Çeçenler erken dönemde Arapların etkisiyle İslâmiyet’i kabul ederken Adıgeler, Abhazlar ve Osetler ise Türk-Tatarların etkisiyle İslâmiyet’i daha geç kabul
etmiştir. Bu yüzden Adıgeler, Abhazlar ve Osetler üzerindeki İslâmiyet’in etkisi Dağıstanlılar ve Çeçenler üzerindeki etkisinden daha azdır ve onlar içinde Ortodoks Hristiyanlığa
inananlar da vardır (Sandıklı, 2012, s. 252). Adıgeler ve Çeçenler gibi Kuzey Kafkasyalıların
davranışlarında “Nohçalla”, “Adet”, “Khabze” ve “Aleişüa” gibi gelenekler oldukça önemli
rol oynamakta, özellikle Adıgeler, Abhazlar ve Osetlerin yapılarında dinî kurallardan daha
hâkimdir (Jaimoukha, 2005, s. 124; Çurey, 2011, s. 58). Bu özellik Gürcüler ve Ermeniler
gibi diğer etnik gruplar ve Kuzey Kafkasyalılar arasında ciddi farkı yaratmaktadır.
Kuzey Kafkasyalıların üzerinde de Osmanlı-Türk kültürünün etkisi oldukça büyüktür.
Dil Boyutuna bakarsak, Çeçence, Adıgece, Osetçe ve Abhazca gibi dillerde birçok TürkUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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çe-Osmanlıca kökenli kelimeler bulunmaktadır. (Meselâ, Akhts (Çeçence), Akhsa (Osetçe)
< Akçe, Apara (Abhazca) < Para, Akarpıjw (Abhazca) < Karpuz ve saire) Ayrıca özellikle
Dağıstan’da 20. yüzyılın başına kadar Arapçada eğitim gören bilim adamlarının çoğu ilmî
eserlerini Türkçede yazmıştır. Hasan el Kadari’nin “Asar-ı Dağıstan” ve İsrafil Şuai’nin
“Derbendname-i Cedid” kitapları Türkçe kitaplarıdır. Lak kökenli olan Emintay oğlu Hacı
1910 yılında Derbent’te Türkçe gazete çıkartmıştır (Erel, 1961, ss. 211-212). İrçi Kazak
Türk dillerinden biri olan Kumukçada şiir yazmış ve Yaksaylı Nuhay Batır Mirza’nın
“Yazık Habibe”, “Davut Bulan Leyla” eserleri de Kumukçada yazılmıştır (Erel, 1961, s.
215). 1910’lı yılların sonunda kurulup kısa bir süre devam eden Kuzey Kafkasya Dağlılar
Cumhuriyeti’nde resmî dil olarak Türkçe kullanılmıştır (Jaimoukha, 2005, s. 205). Böylece Kuzey Kafkasya’daki diller ve edebiyat Osmanlı ve Türk kültüründen yoğun şekilde
etkilenmiştir.
Kuzey Kafkasya’daki İslâmiyet ve Sufizm de Türkler ve Türk kültürüyle sıkı ilişkiler mevcuttur. Özellikle Dağıstan ve Çeçenistan gibi Kuzeydoğu Kafkasya’da yaygın olan
Nakşibendî ve Kadirî tarikatlar; (Jaimoukha, 2005, ss. 119-120) Türk kültürünün oldukça
baskın olduğu Orta Asya’da başladığından bu tarikatlarda Türk kültürünün etkisi oldukça
büyüktür ve gerçekten de bu tarikatlar Osmanlı zamanından beri Osmanlı içindeki dinî tarikatlarla sıkı ilişkilerî vardı. Ayrıca Kuzeybatı Kafkasya’daki İslâmiyet Tatarlar ve Osmanlı
vasıtasıyla benimsenmiştir.
Fakat İslâmiyet ve Türk-Osmanlı kültürünün güçlü etkisi altında kalan Kuzey Kafkasyalı topluluklar 18. yüzyıldan günümüze kadar devam eden savaş, katliam ve sürgünden
dolayı büyük insani kayba uğramış ve önemli derecede zarar görmüştür. 1860’lı yıllarda
ve 93 Harbi sırasında 1-2 milyon halk Rusya Çarlığı tarafından katledilmiş ve Osmanlı
İmparatorluğu’na sürgün edilmiştir. Bu süreçte birçok aydınlar ve dinî insanlar da Kafkasya’dan kovulmuş ve öldürülmüşlerdir. Bu faciadan dolayı Kuzey Kafkasya, özellikle
Kuzeybatı Kafkasya’daki İslâmiyet ve medeniyet büyük hasar görmüştür. Sürgünden sonra
Abhazya ve Kuzey Kafkasya’da Rumlar, Ruslar ve Ermeniler gibi başka Hristiyan halklar
yerleştirilmiş (Richmond, 2008, ss. 81-87) ve misyoner hareketleri de yoğunlaştırılmıştır.
Dolayısıyla Kuzey Kafkasya’daki yerli halkların nüfus oranı azalmış ve nüfus dengesi bozulmuştur. Böylece Kuzey Kafkasya’daki Osmanlı-Türklerin kültürel prestiji Rus-Hristiyanlar ele geçirmeye başlamıştır.
Sovyet zamanında ise Kuzey Kafkasyalı halklara da “ulusların kendi kaderini tayin
etme hakkı”na dayanarak ana dillerindeki eğitim, yayınlar ve edebiyatları geliştirmek için
çeşitli politikalar uygulanmıştır. Fakat Kuzey Kafkasya’daki dillerde kullanılan harf Latin
alfabesinden “Komünizm dünyasının dili Rusça’nın harfı” olan Kiril alfabesine değiştirilmiş (Gerhard, 1991, s. 21) ve “Komünizm dünyasının dili” olan Rusça eğitimi de güçlendirildiği için Kuzey Kafkasya’daki dillerin Ruslaştırılması hızlandırılmıştır.
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Ayrıca Kuzey Kafkasya’da İslâmiyet’e karşı sert baskı da uygulanmış ve buna karşı
özellikle Çeçenistan ve İnguşetya’da halk sert tepki göstermiş ve birçok defa isyan çıkarmıştır. Sovyet zamanında Kuzey Kafkasya’daki tarikatlar da yeraltına saklanmış veya
yurtdışına sığınmışlardır. Bu durum Kuzey Kafkasyalılar arasında kültürel ve dinî cahilliği
yaratmıştır ve toplum yapısının zedelenmesine yol açmıştır. Özellikle 1943-1944 yıllarında gerçekleştirilen Karaçay-Balkar ve Çeçen-İnguş Sürgünleri bölgedeki büyük insanî ve
kültürel kayba sebep olmuştur.
Kuzey Kafkasya toplumundaki dinî ve kültürel hasar ve İslâm-Türk kültürünün unutulması Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da halkı kötü bir şekilde etkilemektedir. Özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren çeşitli radikal İslam örgütleri toplumun kültürel-dinî cahilliğinden yararlanarak bölgedeki nüfuzunu artırmaktadır. Ayrıca bu durum
Kuzey Kafkasyalı öğrencilerin Türk toplumuna entegrasyonunu da zorlaştırmaktadır.

2. Türkiye’deki Kafkasyalı Topluluklarının Yapısı ve Sorunları
2-1. Gürcü Toplulukları
Türkiye’deki Gürcülerin çoğu Sünni Müslüman’dır ve genellikle Acaristan ve Artvin
bölgesinden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na göç etmişlerdir. Ayrıca 1921 yılında Atatürk ve Lenin arasında yapılan anlaşmanın sonucu olarak
Ardahan, Artvin, Kars ve Iğdır illerini SSCB’den geri almış (Tsutsiev, 2006, ss.59-63) ve
bu bölgede yaşayan Gürcüler Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.
Genel olarak Gürcüler uzun zamandır etnik kimlikten daha çok dinî kimliğini ön plana çıkardıklarından dolayı Hristiyan Gürcüler ve Müslüman Gürcüler birbirlerini kendi
soydaşları olarak kabul etmemişlerdir. Türkiye’deki Gürcüler de Gürcülüğünden ziyade
Müslümanlığını öne çıkardığı için Osmanlı ve Türkiye’ye daha yakınlık göstermiştir ve
“ana yurdu” olan Gürcistan’a günümüze kadar pek ilgi göstermemiştir (Kitagawa, 1998,
s. 113). Bu bağlamda Türkiye’deki birçok Gürcüler kendilerini “orijinal Gürcüler” olarak,
Gürcistan’da kalan Gürcüleri ise “Rus Gürcüleri” olarak görmüş ve Gürcistan’da kalan
Gürcüleri farklı bir topluluk olarak algılamışlardır (Wakizaka, 2012, s. 82).
Ayrıca Acaristan’dan Osmanlıya yerleşen Gürcülerin benimsediği İslâmiyet Osmanlı İmparatorluğu üzerinden yayıldığı için Müslüman Gürcülerin kültürü, örf-adetleri ve
sosyal hayatı Türk kültüründen önemli derecede etkilenmiştir. Gerçekten de Türkiye’deki
Gürcü topluluklarında oldukça yüksek seviyede Türk-Gürcü kültürleri arasındaki bütünleşmeler ve kaynaşmalar görülmektedir (Akgün-Çomak vd., 2012, ss. 130-152). Böylece
Türkiye’deki Gürcüler, başka etnik gruplara göre Türkiye toplumuyla daha hızlı bir şekilde
kaynaşmış ve entegre olmuş olduğundan onlarda fazla siyasallaşmalar yaşanmamıştır.
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Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise gayrimüslimler hariç herkes “Türk” olarak tanımlanmış ve Gürcüce ve Çerkesçe gibi dillerdeki eğitim resmen kaldırılmıştır. İlkokul
eğitiminden itibaren Türkçe eğitimi görüp ana dillerinde eğitim görmediklerinden, Gürcü
topluluklarında ana dil ve kültür yavaş yavaş unutulmaya başlamıştır.
Türkiye’de sanayinin gelişmesiyle birlikte ilerleyen kentleşme, Gürcü toplumunun
asimilasyonuna hız kazandırmıştır. Farklı etnik grupların karışık şekilde yaşadığı şehirlerde Gürcüler; Türkler, Kürtler ve Lazlar gibi farklı etnik kökenlere sahip olanlarla birlikte
yaşamıştır. Bu yüzden sadece kendi etnisitesi tarafından anlaşılabilen Gürcüce kamu alanlarında konuşulmamaya başlamıştır (Kaya, 2011, s. 35). Farklı etnik gruplar arasındaki
evlenmeler de yaygınlaştıkça kendi ana dillerini ve kültürlerini sonraki kuşağa aktarma fırsatı da azalmıştır. Böylece Türkiye’deki Gürcü kültürü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
kalmış ve kırsal kesimde bile kendi ana dilini ve kültürünü bilmeyenlerin sayısı artmıştır.
Diğer yandan, 1960’lı-70’li yıllarda Bursa’da Gürcü Kültür Derneği’ni kurup kültür
ve sanat konusunda ciddi çalışmalarda bulunan Ahmet Özkan Melaşvili gibi Gürcü kimliğini tekrar inşa edip Gürcistan ile bağlantıyı tekrar yoğunlaştırmaya yönelen kişiler ve
gruplar da bulunmuştur. Melaşvili 1966 yılında Bursa Hayriye köyünde Gürcü Kültür
Derneği’ni kurup, Gürcü topluluğunun siyasallaşma ve örgütlenmesine ilk adımı atmış ve
“Gürcistan” adlı kitabını 1968 yılında çıkarmıştır (Chveneburi.net, 2005). Ayrıca o, hayattayken Türkiye’deki Gürcü toplumunun en önemli dergilerinden biri olan “Çveneburi”
dergisini yayımlamaya başlamıştır. Bu dergide Gürcü kültürü, diaspora tarihi, Gürcistan ile
bağlantı ve Gürcü siyasal tarihi gibi çeşitli konular yer almıştır. O, sadece kendi dergisinde
değil Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’nin dergisi olan “Kafkasya” dergisinde de başka
Gürcü bilim adamlarıyla birlikte Gürcü kültürü üzerine yazılar yayımlamıştır (Matsumoto,
2009, s. 204).
1990’lı yıllarda “Çveneburi” dergisi Gürcistan’ın bağımsızlığından itibaren Gürcistan’daki gelişmeleri takip etmiş ve Gürcistan ile ilişkileri önemsemiştir. Bu dergi,
Abhazya’da çatışmanın olmadığı dönemde, genel olarak Gürcistan ve Doğu Karadeniz
bölgesinin tarih ve kültürünü tanıtmaya yönelmiştir. Aynı zamanda Ahmet Özkan Melaşvili’nin oğlu İberya Özkan, Türkiye’deki Gürcü köyleri hakkındaki önemli araştırmaları bu
dergide yayınlamıştır (Wakizaka, 2012, s. 32; Aytekin, 2000, s. 5). Çiloğlu ve Mercan gibi
Türkiyeli Gürcü aydınları, özellikle “Çveneburi” dergisinde kendi ana dili ve kültürünün
korunması ve asimilasyona karşı mücadele gibi demeçleri kullanarak Gürcüler arasında
etnik bilinç uyandırmaya çalışmıştır. Yani onlar, kendi ana dili ve kültürlerinin yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan yola çıkarak, asimilasyona yol açan unsurlarla mücadele etmek için çaba harcamak gerektiğini vurgulamaktadır (Wakizaka, 2012, s. 87).
Ayrıca Gürcü kimliğini tekrar hatırlatmak şeklinde, Türkiye’deki Gürcü topluluğunu yönlendirmek gerektiğini vurgulamaktadır (Aytekin, 2000, s. 5). Bu bağlamda Türkiyeli Gürcü
aydınları ve onların “Çveneburi” dergisi, kendi “ana yurdu” olan Gürcistan ile bağlantıyı
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önemsemiştir. Bu dergi içinde kendi kimliği üzerindeki tartışmalardan (Çelebi, 1999, ss.
7-10) başka, ağırlıklı olarak “ana yurdu” olan Gürcistan’ın tarihi, kültürü ve siyasal hayatı
hakkındaki yazılar yer almaktadır. “Çveneburi” dergisi ve çevresindekilerin, Türkiye’deki
Gürcü topluluğu içinde diaspora bilincine yakın bir bilince sahip olup Türkiye’deki Gürcü
topluluğuna Gürcü kimliğini uyandırmaya çalışmıştır. Fakat o zamanlarda internet ve bilgisayar Türkiye’de henüz yaygın değildi ve dergi içindeki bu bilgilere ulaşabilenlerin sayısı
sınırlıydı. Bu yüzden Türkiye Gürcüler arasındaki Gürcü kimliği 2003 yılına kadar genel
olarak ikinci planda kalmıştır.
2003 yılındaki Gül Devrimi münasebetiyle Mihail Saakaşvili iktidara geldikten sonra
Türkiye Gürcülerin kimlik ve kültürü üzerindeki durumu değişmeye başlamıştır. Saakaşvili, Türkiye ile olan ilişkilerinin yanında, Türkiye’deki Gürcü topluluğuyla da ilişkilerini
güçlendirme yoluna gitmiştir. Saakaşvili döneminden sonra bilim adamları, bürokratlar
ve siyasetçiler sık sık Türkiye’deki Gürcü topluluklarını ziyaret etmeye başlamıştır. Bir
de onun döneminde Diaspora Bakanlığı kurulmuş ve Gürcistan hükûmeti Türkiye Gürcüleriyle iletişimi yoğunlaştırmıştır. Kasım 2011 yılında Diaspora Bakanlığı, “Yurt Dışında
Yaşayan Soydaşlar ve Diaspora Örgütleri Hakkında Kanun”u ilan etmiştir. Bu kanunun
en önemli özellikleri, kanunun yurt dışındaki Gürcülerin hukuksal statüsünü tanıması ve
Gürcistan’ın diasporadan sorumlu fahri temsilcisinin görevini tanımlamasıdır. Bu kanuna
göre, yurt dışındaki Gürcüler vize almaksızın Gürcistan’da belli bir süre kalabilmektedir.
Onların, Gürcistan devletinin finanse ettiği her kademedeki eğitimi alabilme hakkı vardır.
Ayrıca bu kanuna göre, fahri temsilcinin görevi, bulunduğu ülkedeki Gürcü topluluğunda
Gürcistan’ın politikasına katkıda bulunması, yurt dışındaki Gürcü toplulukları ve Gürcistan ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olmak ve Gürcistan ile bulunduğu ülkeler arasındaki, ayrıca farklı ülkelerde yaşayan Gürcü toplulukları arasındaki ilişkileri güçlendirmektir (Gürcistan Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanlığı, t.y., s. 27). Ondan sonra Gürcistan
hükûmeti Türkiye’deki Kafkasya kökenli vatandaşlara Gürcistan vatandaşlığına alınma
hakkını vermiştir.
Gürcistan’ın Türkiye’deki Gürcü topluluklarına yönelik politikası, Gürcü aydınların
çabaları ve internetin gelişmesinden dolayı Türkiye’deki Gürcüler arasında “diaspora” bilinci gelişmeye başladı ve Gürcü kimliği de ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda
“ana dilde eğitim ve yayınlar”a ilgisi de artmıştır. 2015 yılında Murgul’daki ortaokulda
Gürcüce dersi açılmıştır. Fakat genel olarak Türkiye’deki Gürcü toplumunda kültürel
asimilasyon devam etmektedir. Türkiye’deki Gürcü toplumu genel olarak İslâmiyet ve
Türk-Osmanlı kültüründen etkilenen dinî-kültürel yapısını koruyup Türk toplumuna yüksek seviyede entegre olurken İslâmiyet yayılmadan öncesinden var olan örf-adetleri ve ana
dilleri yavaş yavaş unutulmaktadır.
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2-2. Kuzey Kafkasya (Çerkes) Toplulukları
Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalı (Çerkes) topluluklar genel olarak 1860’lı yıllardaki
Çerkes Sürgünü ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı münasebetiyle Osmanlı İmparatorluğu’na sürgün ve göç sebebiyle oluşmuştur. Günümüzde Osmanlı toprağına yerleştirilen
Kuzey Kafkasyalılar şu an Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yaşamaktadır. Fakat
özellikle Marmara bölgesi (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Düzce ve Yalova), Orta Karadeniz (Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop) ve İç Anadolu (Kayseri, Sivas, Yozgat,
Konya ve Eskişehir) Kuzey Kafkasyalıların toplu bir şekilde yaşadıkları bölgelerdir.
Türkiye’deki Çerkesler Kafkasya’daki soydaşlarıyla genelde aynı dine mensuptur
ve “Nohçalla”, “Adet”, “Khabze” ve “Aleişüa” gibi gelenekler kimlik üzerinde oldukça
önemli rol oynamaktadır. Bu durum “Rusya tarafından memleketten sürgün edilmeleri”
acısının paylaşılmasıyla birlikte Çerkesler arasında dinden ziyade soyların önemsenmesine yol açmış ve nihai olarak Türkiye’deki Çerkes diasporası ve “ana yurtları” arasındaki
bağlantının korunmasına sebep olmuştur (Wakizaka, 2012, s. 45). Böylece Osmanlıdaki
Çerkesler Osmanlının toplum yapısına uyum sağlarken aynı zamanda onların kimliği üzerinde “anayurdu” ile ilişkileri önemli rol oynamıştır. Meselâ 1908 yılında İstanbul’da kurulan Çerkes Teavün Cemiyeti ve yine o yıllarda kurulan derneklerle hem kendi kültürlerini
yaşatmayı hem de Kuzey Kafkasya’daki milli hareketleri desteklemeyi amaçlamışlardır.
Bu çerçevede 1918 yılında İstanbul’da kurulan Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti ve bu
cemiyete bağlı olarak açılan “Çerkes Örnek Okulu’nu (Çerkes Numune Mektebi)” özellikle zikretmek gerekir.
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye’deki Çerkesler de ana
dilde eğitim ve yayın gibi haklardan yoksun kalmıştır. Bu yüzden Çerkesler genel olarak Türk
toplumuna yüksek seviyede entegre olurken, Türkiye’deki Çerkes toplulukları içinde, özellikle şehir kesiminde kendi ana dillerini, örf-adetlerini ve kültürlerini bilmeyen yani asimile
olanların sayısı artmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de başlayan kentleşme ve
sanayileşme Çerkeslerin kültürel asimilasyona hız kazandırmış ve kimlik açısından da ciddi
değişimler yaratmıştır. Gerçekten de Ayhan Kaya’nın yaptığı araştırmalara göre, ankete katılanların önemli bir kısmı (%27,6) Türkiye’yi tek vatan olarak tanımlamaktadır (Kaya, 2011,
ss. 141-142). Genel olarak bakıldığında da ankete katılanların çoğunluğu kendisini doğduğu
yerlere göre tanımlamaktadır. Böylece Kafkasyalı kimliği daha geri planda kalmaktadır. Aslında kendisini Türk olarak tanımlayanların yanında Çerkes olarak tanımlanmış olup da kendi
ana dili, kültürü ve sülalesini bilmeyenlerin sayısı da çoktur. Dolayısıyla söz konusu grup
kimliğini “Çerkes” olarak öne çıkarırken, ana vatanını Türkiye olarak tanımlar ve Kafkasya
ile ilişkilere ve ülkedeki gelişmelere fazla ilgi göstermemektedir.
Diğer yandan Çerkes toplumu içinde devam eden asimilasyona karşı tepki olarak
Çerkeslerin siyasallaşması ve “diaspora” kimliğinin oluşumuna yönelik hareketler de yo-
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ğunlaşmıştır. 1950-1960’lı yıllarda İstanbul Bağlarbaşı’ndaki Kafkas Kültür Derneği ve
Ankara’daki Kuzey Kafkasya Kültür Derneği gibi Çerkes kültürünü korumayı ön plana
çıkaran ve daha radikal biçimde Çerkes akımını canlandıran dernekler kurulmuştur. 1980’li
yıllarda Turgut Özal hükûmeti kültürel Kürt kimliğini tanıma politikasının başlatılması
ve Sovyetler Birliği’nin dağılması Çerkez derneklerinin sayısında ve etkinliğinin sayısında önemli derecede artmasına sebep olmuş ve diasporanın daha güçlü örgütlenmesine ve
etkinliğindeki artışa yol açmıştır (Tormarkine, 2001, ss. 427-428). Kafkasya’daki kriz ve
savaş dönemlerinde aktif olarak çalışan Kafkas Vakfı da o zamanlarda kurulmuştur.
1990’lı yıllarında patlak veren Gürcü-Abhaz Savaşı ve Rus-Çeçen Savaşı Türkiye’deki
Çerkes topluluğu içindeki diaspora kimliğinin yükselişine ve Çerkes kimliğinin siyasallaşmasına ve kimlik içinde “ana yurtları”nın tekrar anımsanmasına zemin hazırlamıştır. Savaş sürecinde Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi ve Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi Abhazya
ve Çeçenistan’a destek için çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. Örneğin 27-28 Eylül 1992’de
kamuoyunun dikkatini çekmek için komitenin önderliğiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş
düzenlenmiştir (Çelikpala, 2007, s. 59). Ayrıca Abhazya ve Çeçenistan’ı desteklemek amacıyla Türkiye’den savaşa katılanlar da vardı ve bazıları ise şehit olmuştur. Savaştan sonra
ise Türkiye’deki Çerkesler “ana yurtları” olan Kuzey Kafkasya ile ilişkiler önemli derecede
gelişmiş ve onların “ana yurtları”ndaki gelişmelere ilgisi de artmaya başlamıştır.
2000’lı yıllardan sonra Çerkes kimliğinin kültürel kimlikten siyasal kimliğe dönüşmesi daha hızlandırılmıştır. Türkiye’deki Çerkesler; 1860’lı yıllardaki sürgünün “Soykırım”
olarak tanınması ve Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınmasına yönelik
hareketleri yoğunlaştırmaya başlamıştır. Diğer yandan Türkiye’de devam eden kentleşme
ve sanayileşme sürecinde ana dillerini ve kültürlerini unutup asimile olan Çerkeslerin sayısı da artmıştır. Bu duruma karşı “Çerkes Hakları İnsiyatifi” gibi örgütler ve kuruluşlar “ana dilde eğitim ve basın-yayın hakkı” için harekete geçmiş ve Çerkes kamuoyunun
bu meseleye ilgisi de artmıştır. Sonuç olarak, günümüzde Çerkesçe televizyon kanalları Türkiye’de henüz açılmazken Kayseri, Düzce, Tokat ve Sakarya’daki bazı okullarda
Çerkesçe-Abhazca dersi açılmıştır. Fakat özellikle Türkiye genelinde Çerkeslerin kültürel
asimilasyonu devam etmekte ve Çerkes kimliği bir “siyasal” kimliğe dönüşmektedir.

3. Türkiye’deki Kafkasyalı STK’lerin Faaliyetleri ve Sorunları
Kafkasya’dan gelen öğrenciler ve Türkiye’deki Kafkasya topluluklarının sosyo-kültürel yapılarına baktığımızda, Türkiye’deki Kafkasya toplulukları Kafkasya’dan gelen öğrencilerin dinî-kültürel açıdan aydınlanması ve Türk toplumuna entegrasyonu için oldukça
önemli olduğu anlaşılır ve bu ikisi arasındaki etkileşim ve kaynaşmalar birbirlerini tamlanmasına yol açacağı ortaya çıkar.
Günümüzde Türkiye’de KAFFED (Kafkas Dernekleri Federasyon), Çerkes-Fed
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(Çerkes Dernekleri Federasyonu), Abhaz-Fed (Abhaz Dernekleri Federasyonu), Kafkas
Vakfı, Kafkasya Forumu, Çerkes Hakları İnsiyatifi, Gürcistan Dostluk Derneği, Gürcü
Kültür Merkezi ve Gürcü Kültür Evi gibi çeşitli Kafkas kökenli kuruluşlar ve örgütler
faaliyet göstermektedirler. Gerçekte de bu kuruluşlar kendi kültürlerini ve kimliklerini
asimilasyondan korumayı ve “ana yurtları”yla ilişkileri geliştirmeyi hedeflemekte ve bu
hedef bağlamında Kafkasya’dan gelen öğrenciler ile ilişkileri güçlendirmeye de genel olarak olumlu bakmaktadır:
Fakat Kafkasya’dan gelen öğrencilere burs verme ve Türkiye’deki Kafkas toplulukları ile
kaynaşma gibi etkinliği düzenleyen kuruluşlar ise Gürcistan Dostluk Derneği, İstanbul Abhaz
Derneği ve Kafkas Vakfı gibi sınırlı sayıda bulunmakta ve Kafkasyalı öğrenciler ile Türkiye’deki Kafkas toplulukları arasındaki kaynaşma ve etkileşim çalışmalarının çoğu gönüllü şahıslar
tarafından yapılmaktadır. Bu durum genel olarak 3 sebepten kaynaklanmaktadır.
Birinci sebep, sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin zayıf kalmasıdır. Şu an
Türkiye içinde birçok Kafkas kökenli dernekler faaliyet gösterirken siyasi görüşler ve topluma bakışlar gibi noktalarda farklar bulunduğundan dolayı bu dernekler arasında işbirliği
sistemi yoktur ve bazen birbirlerine yanaşmamaktadır. Meselâ, Türkiye’deki Çerkeslerin
kuruluşlarına bakarsak, Kafkas Vakfı İslami değerlerine önem veren nispeten muhafazakâr
kesim tarafından yönetilmekte (Matsumoto, 2009, s. 188) ve günümüzdeki Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun siyasal görüşlerinde de sol-Marksizm’in etkisi büyük değildir. Diğer yandan KAFFED’e (Kafkas Dernekleri Federasyonu)
bağlı derneklerin önemli kısmı 1960’lı-70’lı yıllardan beri Türkiye’nin ideolojisine ve İslâmiyet’e ters düşen solcu-Marksist akımlara yaklaşmaya başlamıştır ve daha da radikalleşmiştir (Toumarkine, 2001, s. 427).
Ayrıca 2010 yılından sonra ise KAFFED’in (Kafkas Dernekleri Federasyonu) politikasına tepki olarak Abhaz-fed (Abhaz Dernekleri Federasyonu) kurulmuş ve daha sonra Çerkesfed (Çerkes Dernekleri Federasyonu) kurulmuştur. Günümüzde Türkiye’deki Çerkeslerin kuruluşu arasında gerginlik görünmemektedir, fakat bu kuruluş arasında sağlam işbirliği sistemi
bulunmamaktadır. Ayrıca bazı sivil toplum kuruluşları ise nispeten muhafazakâr görüşü benimseyen uluslararası öğrenci dernekleriyle işbirliğine yanaşmamaktadırlar.
Bu durum Türkiye’deki Gürcülerin sivil toplum kuruluşları için de geçerlidir. Gürcistan Dostluk Derneği İslâmiyet’i önemseyen muhafazakârlığı benimserken, Gürcü Kültür
Merkezi ise solculuk-Marksizm’e yakın görüşe sahiptir. Siyasi görüşlerin farkından dolayı
Türkiye’deki Gürcülerin dernekleri arasındaki iletişim azdır ve işbirliği sistemi de kurulmamıştır. Böylece sivil toplum kuruluşları arasındaki sağlam işbirliği sisteminin olmaması
Türkiye’ye gelen Kafkasyalı öğrenciler ve Türkiye’deki Kafkas toplulukları arasındaki aktif etkileşimi engellemektedir.
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İkinci sebep Türkiye’deki Kafkas kökenli sivil toplum kuruluşlarının siyasal boyutlarını fazla öne çıkarıp kültürel boyutlarını geri plana bırakmasıdır. Bu özellikle Türkiye’deki
Çerkeslerin sivil toplum kuruluşları için geçerlidir. Günümüzde Türkiye’deki Kuzey Kafkasyalı topluluklarda “Çerkes” kimliği kültürel kimlikten ziyade, siyasal kimlik olarak görülmeye başladı ve buna bağlı olarak Türkiye’deki Çerkes kuruluşları ve örgütleri de kendi ilkeleri,
amaçları ve misyonları olarak siyasal konularını öne çıkarmaktadır. Genel olarak bu kuruluşlar 1864 Çerkes Sürgünü’nün “Soykırım” olarak tanınması, Abhazya ve Güney Osetya’nın
bağımsızlığının tanınması, “ana dil de eğitim ve basın-yayın hakkı”nın yaşama geçmesi ve
“ana yurtları”na geri dönüş hakkının tanınması için uğraşmaktadırlar (Meselâ bkz: Kafkas
Dernekleri Federasyonu, 2011). Onlar bu hedeflere ulaşmak için imza kampanyası, cadde-sokaktaki gösteriler, lobi çalışmaları ve Kuzey Kafkasya’daki üniversitelere öğrenci gönderme
gibi çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Fakat genel olarak bu derneklerin çoğundaki kültürel
çalışmaları ise sadece ana dili kursları, dans ve müzik çalışmaları gibi çalışmalar yapılmakta
ve Türkiye’ye gelen öğrencilere destekler ve bilimsel araştırmalar ikinci planda kalmaktadır.
Durum böyleyken, Abhaz Dernekler Federasyonu Abhazya’dan gelen öğrencilere de burs
imkânını sağlamakta ve etkinlikler yoluyla öğrenciler ve Türkiye’deki Abhazların bir araya
gelmesi için saha hazırlamaktadır. Kafkas Vakfı da özellikle ilahiyat fakültesinde okuyan
Kafkasyalı öğrencilere burs vermekte (Kafkas Vakfı, 2012) ve Osmanlıca, Arapça ve kitap
okuma atölyeleri ve kahvaltı etkinlikleri düzenleyerek Türkiye’deki Çerkeslerle Kafkasyalı
öğrencilerin bir araya gelip kaynaşması için fırsat vermektedir.
Ama en büyük sebep ise, Türkiye’deki Kafkas kökenli sivil toplum kuruluşların
karşılaştığı ciddi maddî sıkıntılardır. Günümüzde Türkiye’deki Çerkesler ve Gürcüler asimile oldukça sivil toplum kuruluşlara gidenlerin sayısı da azalmaktadır. Bunun sonucu olarak maddî desteklerden başka üyelerden gelen aidatını yeterli kadar
toplayamamakta ve Türkiye’deki dernekler ciddi mali sıkıntıyla karşı karşıya durmaktadırlar. Böylece Türkiye’deki Kafkas kökenli sivil toplum kuruluşlarının Kafkasyalı
öğrencileri Türkiye’deki Kafkasyalı köylere götürüp insanlarla kaynaştırmak gibi etkili programlar düzenlemek için gereken imkânı sağlanamamakta, onların kapasitesi
önemli derecede kısıtlanmaktadır.

Sonuç
Günümüzde yurtdışından Türkiye’ye gelen öğrencilerin sayısı arttıkça, öğrencilerin
Türkiye ve Türk toplumuna entegrasyonu önemli konu olarak tartışılmaya başlamıştır.
Özellikle Kafkasya’dan gelen öğrenciler, tarihsel sürecinden dolayı geçmişte Türk
kültürünün büyük etkisine sahipken, Rusya ve Sovyetler Birliği’nin politikasından dolayı
kendi toplum yapısındaki Türk kültürünün etkisi azalmış ve Rusya kültürü onların kültürel
yapısında hakimiyeti kazanmış durumdadır. Bu yüzden Kafkasya’dan gelenlerin Türkiye’ye entegrasyonunda zorluk yaşanmaktadır.
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Diğer yandan Türkiye’deki Kafkas toplulukları ise Türk kültürünü iyi bilip Türkiye ve
Türk toplumuna yüksek seviyede entegre olurken kendi ana dillerini ve eski örf-adetlerini
unutup asimile olanların sayısı gitgide artmakta ve onlar için kültürlerini ve kimliklerini
asimilasyondan korumak son derece önemlidir.
Bu açıdan Türkiye’deki Kafkas toplulukları, Kafkasyalı öğrencilerle ortak soy, örf-adet ve kültürünü paylaşıp aynı zamanda Türk kültürünü de çok iyi bildikleri için öğrencilerin Türkiye ve Türk toplumuna entegrasyonu için büyük katkıda bulunur. Bir de Kafkasyalı
öğrenciler ve Türkiye’deki Kafkasyalı topluluklar arasındaki kaynaşma ve etkileşim
Türkiye’deki Kafkasyalı toplulukların kültürel asimilasyonunun hızını önemli derecede
yavaşlatır.
Türkiye’deki Kafkas kökenli kuruluşlar ve örgütler bu etkileşimin vasıtası olabilirken, işbirliği sisteminin zayıf kalması, siyasal boyutların ön plana gelmesi ve maddî
sıkıntılardan dolayı etkili programları sunamamakta ve onların imkânı önemli derecede
kısıtlanmaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye’deki Kafkas toplulukları Kafkasya’dan gelen öğrencilerin
Türkiye’ye entegrasyonu için oldukça önemli rol oynamakta ve bu ikisi arasındaki
etkileşim için Türkiye’deki Kafkas kökenli sivil toplum kuruluşlar vasıta olmaktadır. Bu
etkileşimi daha aktifleştirmek için daha sağlam işbirliği sisteminin kurulması ve bunun için
derneklerin bir araya gelip tartışması gerekmektedir. Ayrıca derneklerin kapasitesini daha
artırmak için bu tür sivil toplum kuruluşlara maddî desteklerin arttırılması da istenmektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemlerinin tespit edilmesidir. Yapılan
çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden ve yarı yapılandırılmış
mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Hazırlanılan ankette, araştırılmak istenen konunun
amacını en iyi yansıtacak sorulara yer verilmiştir. Anket formunda genellikle beşli Likert
ölçeğe göre hazırlanmış sorular yer almaktadır. Öncelikle öğrencilerin Türkiye’yi tercih
nedeninin araştırıldığı çalışmada daha sonra öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri
arkadaşlık, sağlık, kültürel, ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlar başlıkları altında araştırılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinde ise öğrencilere anketteki
ana konularla ilgili yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlerin neler olduğunu anlatmaları
istenmiş ve öğrencilerden gelen cevaplar anket cevapları ile birleştirilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Uluslararası Öğrenciler, Sosyo-Ekonomik Problemler, Öğrencilerin Problemleri.
Key Words: Foreign National Students, International Students, Socio-Economical
Problems, Problems of The Students.
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Giriş
Küreselleşme ile birlikte günümüzde birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da
hızlı değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak eğitim pazarı da
giderek büyümektedir. Eğitim pazarının önemli bir ayağını ise yabancı uyruklu öğrenci
dolaşımı oluşturmaktadır. Örneğin Türk bir öğrenci ABD’de, ABD’li bir öğrenci ise
Türkiye’de eğitim alabilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci dolaşımının boyutları giderek artmaktadır ve günümüzde ekonomik bir sektör haline dönüşmüştür. (Kıroğlu vd.,
2010). Bu sektörden de tüm ülkeler pay alma çabası içerindedir.
Gelişmekte olan ülkeler ve kültür havzasında yer alan ülke halkları arasında popülaritesi artan Türkiye yükseköğrenimde bir destinasyon haline gelmeye başlamıştır. Bunda
Türkiye’nin 2000’li yıllardan sonra sağladığı ve halen devam eden göreli ekonomik ve
siyasi başarının yanında, 2010’dan sonra üniversitelerin uluslararasılaşmasına gittikçe
daha fazla önem vermesinin etkisi vardır. Türkiye, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), YÖK, bazı STK’lar ve özel üniversiteler tarafından
başlatılan programlar sayesinde Dünya’nın değişik yerlerinden kaliteli öğrenci çekmeye
başlamıştır.
TÜBİTAK bir taraftan lisansüstü öğrencileri Türkiye’ye çekmek için burslar verirken (En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Bursları), diğer taraftan doktora aşamasında
olan ve doktorasını yeni tamamlamış genç araştırmacıların Türkiye’de araştırma yapmaları için burs vermektedir. TÜBİTAK ayrıca araştırmacıların Türkiye’ye araştırma,
eğitim ve çalıştay gibi faaliyetler için gelmelerini sağlamaya yönelik program da yürütmektedir.
YTB tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” ise bir özelliği ile dikkat çekmektedir.
Online başvuruları ön elemeye tabi tutan kurum ardından yüze yakın ülkede mülakat sürecini de işleterek “en iyi” öğrencileri seçmektedir. YÖK ile yapılan protokolle üniversitelerde yabancı öğrencilerle ilgilenecek ofisler de açmayı hedefleyen YTB, Türkiye’nin eğitimde dışa açılma çabasında çıtayı yükseltmiştir. YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları
programının dört bin civarındaki kontenjanı için yüz bine yakın başvuru alınması sadece
Türkiye’nin eğitimde artan cazibesine değil aynı zamanda Türkiye Burslarının başarısına
işaret etmektedir.
YÖK ise AB ülkeleri ile yürütülen Erasmus programına ilave olarak Mevlana programını başlatmıştır. Böylece üniversitelere Dünya’daki herhangi bir ülkenin üniversitesi ile
öğrenci (ve öğretim üyesi) değişimini başlatma imkânı tanımıştır. Yükseköğrenimde değişimi AB dışına taşıyan Mevlana programını Türkiye’nin değişen vizyonunun bir yansıması
olarak görmek hatalı olmayacaktır.
Resmi kurumların yanında STK’lar da Türkiye’de öğrenim görmek üzere uluslararası

390

İnternational Student Symposium 2015

Prof. Dr. Fatih Savaşan - Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu - Arş. Gör. Furkan Beşel

öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı da özellikle lise seviyesinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik programlar uygulayan bir diğer kuruluştur. Vakıf
tarafından 1992-2011 yılları arasında örgün eğitim almak üzere ülkemize getirilen toplam
öğrenci sayısı 3.115’tir (KB, 2014: 87).
Bunların dışında bazı vakıf üniversiteleri de uluslararası öğrencilere yönelik burs ve
çeşitli destekler vermektedir. Bilkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (MBA)
dışındaki lisansüstü programları için ücret almamakta ve kaliteli öğrencileri çekmek için
yüksek miktarda burs vermekte ve burs miktarını öğrenci başarısına bağlı olarak yüzde 20
ile 100 arasında kademelendirmektedir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi ise diploma başarısına sahip olan öğrencilere çeşitli oranlarda ücret muafiyetleri ve tam burslu öğrencilere
yurt dışı kampüslerinde bir dönem eğitim imkânı tanımaktadır (KB, 2014: 87).
YÖK ve YTB arasında Mart 2014 tarihinde imzalanan protokol ile “Türkiye Bursluları
Koordinasyon Ofisleri” kurulmuştur. Bu ofislerin burslu öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesinin yanı sıra tüm uluslararası öğrencilere yönelik rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bunun yanı sıra yabancı uyruklu öğrencilerin barınmalarına
yönelik olarak YURTKUR ile işbirliği içinde yüksek lisans ve doktora öğrencileri için daha
iyi şartlarda barınma imkânı sunan yüksek ücretli yurtlarda Türkiye Bursları kapsamında
desteklenen öğrenciler için kontenjan ayrılmaya başlanmıştır (KB, 2014: 87).
Bu gelişmeler neticesinde 2000’li yılların ortalarından önce İngilizce eğitim veren birkaç üniversiteyle sınırlı kalan Türkiye’nin yabancı öğrenci varlığı günümüzde üniversitelerin tamamına yansımış durumdadır. Dahası yabancı öğrencilerin çeşitliliği de artık görünür
olmaya başlamıştır. Türkiye’nin cazibesinin artması ve eğitimde göreli iyileşme için kuşkusuz lisans ve özellikle lisansüstü eğitim için Türkiye’ye gelen yabancı öğrenci sayısı iyi
bir göstergedir. Zira bireylerin en rasyonel davrandıkları alanlardan biri lisans özellikle de
lisansüstü eğitimdir (Savaşan, 2015).
Teorik olarak meseleye bakıldığında kişi bir programa yerleşirken beklediği yaşam
boyu getiriyi (gelir, statü vs.) eğitim süresince katlanacağı gözlenen (harç, yemek, barınma
vs.) ve gözlenemeyen (belirsizliğin yol açtığı kaygı, aile özlemi, kültürel şok vs.) maliyetler ile kıyaslar. Eğer getiri yüksekse programa yerleşir. Yabancı bir ülkede eğitim almanın
ekonomik ve psikolojik maliyetleri çok daha yüksek olmasına rağmen Afrika’dan veya
Latin Amerika’dan, Orta Asya’dan veya Balkanlardan Türkiye’ye eğitim için gelenlerin
sayısının artması Türkiye’nin ve Türkiye’de alacağı eğitimin cazibesinin arttığını göstermektedir. Ayrıca aksanlı Türkçesi ile minibüste para üstü soran bir siyahi bayan öğrenci,
kampüs camiinde müezzinlik yapan Sudanlı bir erkek öğrenci veya yüksek lisans dersinde
İsrail’le ilgili farklı bir perspektif sunan bir Kolombiyalı öğrenci aslında sadece üniversitelere değil Türkiye’ye renk getirmektedir.
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Türkiye özellikle tarihi ve kültürel anlamda ilişkili olduğu ülke öğrencilerinin eğitim görmek istediği ülkelerin başında gelmektedir. Dolayısıyla son yıllarda Türkiye’de
ve birçok üniversitede olduğu gibi Sakarya Üniversitesi’nde de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır. Ancak bu öğrencilerin tıpkı diğer ülkelerde
eğitim gören uluslararası öğrenciler gibi birçok sosyo-ekonomik sorunları mevcuttur. Bu
sorunların başında dil ile ilgili sorunlar gelmektedir. Bunun yanı sıra arkadaşlıkla, sağlık
ve kültürle ilgili sorunlar, ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlar, barınma,
yeme-içme sorunları, memleket özlemi, kültürel farklılıklarla ilgili sorunlar gelmektedir.
Bazı öğrencilerin sorunları geldikleri ülkelere göre değişmekle beraber öğrencilerin birçok
sorunu ortaktır.
Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemlerinin tespit edilmesidir. Yapılan
çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden ve yarı yapılandırılmış
mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Hazırlanılan ankette, araştırılmak istenen konunun
amacını en iyi yansıtacak sorulara yer verilmiştir. Anket formunda genellikle 5’li Likert
ölçeğe göre hazırlanmış sorular yer almaktadır. Ayrıca ankette katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorular da yer almaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat
tekniğinde ise öğrencilere anketteki ana konularla ilgili yaşadıkları ve karşılaştıkları
problemlerin neler olduğu sorulmuş ve öğrencilerden gelen cevaplar anket cevapları ile
birleştirilerek yorumlanmıştır.

1. Eğitim ve Araştırmada Yabancı Öğrencilerin Önemi
Türkiye kişi başı geliri on bin doların biraz üzerinde “orta gelir düzeyinde” olan bir
ülkedir. Orta gelir grubunda çok uzun süre oyalanan ve bir türlü bir üst gelir gurubuna
çıkamayan birçok ülkenin varlığı göz önüne alındığında Türkiye “orta gelir tuzağı” denilen
bu duruma düşmemek için tedbirler almaktadır. Türkiye geliri 800 milyar dolar civarındaki bir ülkeden beklenemeyecek cömertlikte burs ve araştırma imkânları sunarak yabancı
öğrenci ve araştırmacıları çekmeye gayret etmesi alınan tedbirlerden bir tanesi olarak belirtilebilir. Türkiye’nin 2023 Hedeflerine ulaşması kuşkusuz yeni bir sıçrama yapmasını
zorunlu kılmaktadır. Ve bu sıçramanın yapılamasında ise araştırma ve geliştirme (AR-GE)
faaliyetleri büyük öneme sahiptir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ise iyi yetişmiş
beşeri sermayenin katkısı son derece önemlidir.
Tecrübeli araştırmacıların Türkiye’ye geçici veya sürekli gelerek çalışmalarını burada
yürütmeleri araştırma kültürünün yayılmasına yardımcı olacaktır. Türkiye’nin yurtdışına

verilen beyin göçünü tersine çevirmesi gerekir. Bu yönde TÜBİTAK ve üniversitelerin
attıkları adımlar orta vadede meyvelerini verecektir. Diğer taraftan yeni beyinlerin

392

İnternational Student Symposium 2015

Prof. Dr. Fatih Savaşan - Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu - Arş. Gör. Furkan Beşel

kazanılması gerekir. Afrika’dan Orta Asya’ya ümit vadeden gençlerin gittikçe daha
çok sayıda Türkiye’ye yönelmeleri de ümitli olmamıza yol açmaktadır. Türkiye’nin
birçok farklı programla bu faaliyetleri desteklemeye başlaması önemli ve yerinde bir
adımdır (Savaşan, 2015).
Türkiye’de lisans veya lisansüstü çalışmasını yapan öğrencilerin Türkiye’ye
katacağı artı değer çok önemlidir. Öğrenciler eğitimleri sonunda ister Türkiye’de
kalsınlar isterlerse ülkelerine dönsünler bu artı değerin daima oluşacağı belirtilebilir. Zira Afrikalı bir öğrenci uluslararası ticaret eğitimini aldıktan sonra
Türkiye’nin ticaretine Türkiye’de kalmakla da ülkesine dönmekle de yardımcı
olabilir. Bu yüzden mobiliteyi önleyen, bursiyerlerin eğitim sonrası kararlarına
ipotek koymaya çalışan burs programlarından kaçınmak önemli ve gereklidir.
Baştan aşırı sınırların konulması genç beyinlerin Türkiye’yi tercihini olumsuz
etkileyebilir. Bilinmelidir ki Türkiye’de eğitimini tamamlayan yabancı öğrenciler ticarette ve kültürde, akademide ve sanatta sadece kendi ülkelerinin değil aynı zamanda Türkiye’nin de birer değeridirler. Eğitim ve araştırmada yabancı öğrenci aynı zamanda kalitenin de güvencesidir. İçine kapalı ve kerameti
kendinden menkul bir eğitim ve araştırma çerçevesi ilkel kalmaya ve zamanı
ıskalamaya mahkûmdur. Yabancı öğrenci ve araştırmacıların tüm bunların yansıra kültürel alışveriş imkânı oluşturmaları önemlilik arz eden bir diğer noktadır.
(Savaşan, 2015).
Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinin de ABD’ye beyin göçü vermekte olduğu düşünüldüğünde beyin göçünden muzdarip olan tek ülkenin Türkiye olmadığı söylenebilir. Türkiye bir taraftan beyin göçünü tersine çevirmek, dışarıda bulunan kendi
beyinlerini geri kazanmak için uğraşırken diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerden genç beyinler kazanabilir. Özellikle aynı kültür havzasında yer alan ülkeler
arasındaki bu alışverişin kazananı topyekûn kültür havzası olacaktır (Savaşan,
2015).

2. Uluslararası Öğrenci Hareketliği ve Türkiye
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaştığı günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok ülke bu öğrenci hareketliliğinden pay alma çabasına girmiştir. Şekil 1’de de görüleceği üzere OECD istatistiklerine göre 1975 yılında 800
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bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000-2012 yılları arasında yüzde 115 artış
göstererek 2,1 milyondan 4,5 milyona çıkmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 8 milyona çıkması beklenmektedir. (KB, 2014: 9).
Grafik 1: Uluslararası Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Değişimi (19752012) (Milyon Kişi)

Kaynak: OECD, 2014:344

Avrupa ve Kuzey Amerika uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölgeler olmakla birlikte Latin Amerika ve Karayipler, Okyanusya ve Asya bu konuda son
yıllarda en hızlı gelişen bölgeler olmuştur. İngilizce konuşulan ülkeler özellikle dillerinin
kendilerine sağladığı avantajdan dolayı en çok öğrenci çeken ülkeler konumundadır. 2012
yılı OECD istatistiklerine göre uluslararası öğrencilerin %16,4’ü eğitim için ABD’yi tercih
etmiştir. ABD’yi %12,6 ile İngiltere, %6,4 ile Almanya, %6 ile Fransa ve %5,5 ile Avustralya takip etmektedir. Türkiye ise uluslararası öğrencilerin %0,9’una ev sahipliği yapmaktadır. (KB, 2014: 10).
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Grafik 2: Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Gördükleri Ülkelere Göre Yüzde Dağılımı (2012)

Kaynak: OECD, 2014:345

Grafik 3. Türkiye’de Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısındaki Gelişim

Kaynak: YÖK istatistikleri kullanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.
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Grafik 1’e göre Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrenci sayısının yıllar itibarıyla, 20002005 arası hariç, genel olarak artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle 2013-2014 yılları
arasındaki yaklaşık %50 oranındaki artış dikkat çekmektedir. 2014 yılı verilerine göre Türkiye’de 72.178 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir.

3. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin
sosyo-ekonomik problemlerinin neler olduğu arkadaşlık, sağlık, kültür, ekonomik, psikolojik, akademik, sosyal problemler başlıkları altında tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

3.2. Araştırmanın Yöntemi
Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemlerinin tespitine yönelik yapılan bu çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanılmıştır.
Aynı anket formunda Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanılan ankette araştırılmak istenen konunun amacını en iyi yansıtacak sorulara yer verilmiştir. Anket formunda
genellikle 5’li Likert ölçeğe göre hazırlanmış sorular yer almaktadır. Ayrıca ankette katılımcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik sorular da yer almaktadır.
Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinde ise öğrencilere anketteki ana konularla ilgili
yaşadıkları ve karşılaştıkları problemlerin neler olduğu sorulmuş ve öğrencilerden gelen
cevaplar anket cevapları ile birleştirilerek yorumlanmıştır.
Muhtemel hataları düzeltebilme ve anketten beklenen amacın gerçekleştirilmesi
amacıyla her iki yöntem için pilot bir uygulama yapılmış, ilgili uzmanlarla görüşülmüş
ve daha sonra anket Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden
öğrencilere uygulanmıştır. Anketlerde elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.

3.3. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnek Kitlesi
Sakarya Üniversitesi’nde 2015 yılı verilerine göre 2052 adet yabancı uyruklu öğrenci
eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 110 tanesi ön lisans, 1579 tanesi lisans, 119 tanesi
doktora ve 298 tanesi ise yüksek lisans eğitimi alan öğrencidir.
Çalışmanın ana kütlesi Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu li-
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sans ve lisansüstü öğrencilerdir. Kaynakların kısıtlı olması nedeniyle ana kütlenin
tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için ana kütleyi temsil edecek öğrenciler
arasından olasılık hesabına dayanmayan örnekleme tekniklerinden «kolayda
örnekleme» yöntemi ile örnek kitle oluşturulmuştur. Ana kütlenin tamamına ulaşmanın kısıtlı zaman ve yüksek maliyet nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda deneklerin araştırmacı tarafından seçildiği bir yöntem olan kolayda örnekleme sosyal bilimlerde
sıkça kullanılmaktadır. Örnek kitleye uygulanan anketlerin 50 tanesi mail ortamında uygulanmış diğerleri ise yüz yüze anket tekniği ile uygulanmıştır. Toplamda 250 öğrenciye
anket uygulanmış, 25 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır.

3.4. Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Problemler: Anket ve Mülakat Sonuçları
Bu kısımda Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere
yönelik yapılan anket ve mülakat sonuçlarının değerlendirilmesine yer verilmiştir.

3.4.1. Demografik Göstergeler
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi katılımcıların %30.7’si 20 yaş ve altı, %43.7’si
21-25 yaş arası, %16,3’ü 26-30 yaş arası, %2,8’i 31-40 yaş arası, %0,5’i 41 yaş ve üzeri
iken %6,0’sı yaşını belirtmemiştir. Katılımcıların %72’si erkek, %28’i bayandır. Katılımcıların öğrenim durumları ise %69,3 lisans, %30,7’si lisansüstü şeklindedir. Lisans seviyesinde en çok öğrenci %22,2’lik oranla Mühendislik Fakültesi’nden; lisansüstü seviyede ise en çok katılım %20.8 ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden gerçekleşmiştir.
Tablo 1: Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerin Demografik Özellikleri

Yüzde (%)
Yaş

20 ve altı yaş
21-25 yaş
26-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri yaş
Belirtmeyen

30,7
43,7
16,3
2,8
0,5
6,0

Toplam

100,0
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Cinsiyet
Bay
Bayan
Toplam

72
28
100,0

Lisans
Lisansüstü
Toplam

69,3
30,7
100,0

Öğrenim

Fakülte/Enstitü

398

Lisans
Siyasal Bilgiler Fakültesi

18.9

İşletme Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
BESYO
Sağlık YO
Diğer
Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ortadoğu Enstitüsü
Diğer
Toplam

10.8
.5
1.4
22.2
0.9
3.8
6.1
.5
0.9
2.8
20.8
6.6
.5
.5
.5
2.4
100,0
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Tablo 2: Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler

Ülke
Azerbaycan
Afganistan
Suriye
Türkmenistan
Somali
Kosova
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kazakistan
Pakistan
Kırgızistan
Filistin
Almanya
Tayland
Gine
Yemen
Yunanistan

Yüzde
14.0
13.0
8.8
7.0

Ülke
Özbekistan
Gana
Çin
Endonezya

Yüzde
1.4
1.4
1.4
1.4

Ülke
Çad
Doğu Türkistan
Etiyopya
Gine-Bissau

Yüzde
0.5
0.5
0.5
0.5

5.1
3.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
1.9
1.9
1.4
1.4
1.4

Fas
Abhazya
Cezayir
Kamerun
Rusya
Sudan
Tacikistan
Türkiye
Ürdün
Zimbabve
Bangladeş
Bulgaristan
Burundi

1.4
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.5
0.5
0.5

Gürcistan
Haiti
Irak
Kafkasya
Kenya
Makedonya
Moritanya
Nijerya
Romanya
Sırbistan
Togo
Tunus
Uganda

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi katılımcıların %14’ü Azerbaycan, %13’ü
Afganistan, %8.8’i Suriye, %7’si Türkmenistan, %5.1’i Somali ve %3.3’ü Kosova’dandır.
Diğer ülkelerden olan katılımcıların oranları %3’ün altında seyretmektedir.
Tablo 3: Öğrencilerin Türkiye’de Bulundukları Süre, Okudukları Sınıf, Öğrenim
Türleri

Öğrencilerin Türkiye’de Bulundukları Süre
Yıl
Yüzde
2 yıl
30.2
1 yıl
23.7
3 yıl
18.6
5 ay
11.2
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

Öğrencilerin Okuduğu Sınıf
Sınıf
Yüzde
1.sınıf
25.7
2.sınıf
23.8
TÖMER
12.1
Yüksek Lisans
13.1
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4 yıl
5 yıl
6 yıl
10 yıl
15 yıl
20 yıl
22 yıl

8.8
4.7
0.9
0.5
.5
.5
.5

3.sınıf
10.7
4.sınıf
8.8
Doktora
5.6
Öğrencilerin Öğrenim Türü
Öğrenim Türü
Yüzde
1. Öğretim
81.4
2. Öğretim
16.1

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere ankete katılan öğrencilerin %30.2’si iki yıldan
beri, %23.7’si bir yıldan beri, %18.6’sı ise üç yıldan beri Türkiye’de bulunmaktadır. Katılımcılardan on yıl ve üzeri sürede Türkiye’de bulunanların oranı yaklaşık %2’dir.
Ankete katılan öğrencilerin %49.5’ini birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. En az katılım ise %5.6’lık oranla doktora öğrencileri tarafından gerçekleşmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin %81.4’ü birinci öğretim öğrencileri, %16.1’i ikinci öğretim öğrencileri iken %2.0’si ise karma eğitim öğrencileridir.
Tablo 4. Öğrencilerin Sağlık Sigortası ve Öğrencilerin Ülkelerine Gitme Sıklığı

Öğrencilerin Sağlık Sigortası
Sigorta
Yüzde
Yok
26.8
Var- Özel
26.8
Sigorta
Var- Genel
46.3
Sigorta
Toplam
100,0

Öğrencilerin Ülkelerine Gitme Sıklığı
Süre
Yüzde
Diğer
45.9
Yılda Bir
32.9
Altı Ayda Bir

15.9

Üç Ayda Bir
Ayda Bir

4.8
.5

Tablondan da görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %46.3’ü genel sigortadan,
%26.8’i özel sigortadan yararlanmakta iken %26.8’inin hiçbir sigortası bulunmamaktadır.
Öğrencilerle yapılmış olan mülakatlarda özellikle kendi imkânları ile Türkiye’de eğitimine devam eden öğrenciler özel sağlık sigortasından faydalanırken problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Ankete katılan öğrencilerin %32.9’u yılda bir kez, %15.9’u altı ayda bir, %4.8’i üç ayda
bir ve %0.5’i ayda bir kendi ülkelerine gitmektedirler. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%45.9)
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ülkelerine bir yıldan uzun süreli aralıklarla gitmektedirler. Buradan da görüldüğü gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu ülkelerine bir yıldan daha uzun sürelerde gidebilmektedir.
Grafik 4: Öğrencilerin İkamet Ettikleri Yer (%)

Grafikten de görüldüğü üzere katılımcıların %37.1’i devlet yurtlarında, %33.3’ü
kiralık evlerde ve %16.4’ü özel yurtlarda kalmaktadırlar. Ankete katılanların toplam
%13.1’lik kısmının ise ailesiyle birlikte kalan öğrenciler, kiralık sivil dernek/cemaat evinde kalan öğrenciler, kiralık sivil dernek/cemaat yurdunda kalan öğrenciler ve diğer bazı
yerlerde kalan öğrenciler oluşturmaktadır.
Grafik 5: Öğrencilerin İkamet Masrafları (%)
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Katılımcılara kalmış oldukları yere ne kadar kira verdikleri sorulmuştur. Buradan
da görüldüğü gibi katılımcıların %31.6’sı 100 liranın altında kira ödemektedirler. Ankete
katılan öğrencilerden kaldıkları yere 300 lira ve üzeri ücret ödeyenlerin oranı ise %26.7’dir.
Grafik 6: Öğrencilerin Aylık Toplam Geliri (Burs, Aile Yardımı ve Diğerleri) (%)

Ankete katılan öğrencilerin %30.2’si 401-600 TL arasında gelire, %13’ü 1001 ve
üzeri TL gelire, %11.6’sı 801-1000 TL arasında gelire sahip olduğunu belirtmiş, %15.3’ü
ise gelirini belirtmemiştir.
Grafik 7: Türkiye’ye/Sakarya’ya Gelmeden Önce Türkçe Biliyor Muydunuz? (%)
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Katılımcıların %38.7’si Türkiye’ye gelmeden önce Türkçeyi bildiklerini, %30.6’sı
ise hiç bilmediğini belirtmişlerdir.

3.4.2. Eğitim İçin Türkiye’yi Tercih Nedeni
Öğrencilere eğitim için Türkiye’yi neden tercih ettikleri sorulmuştur.
Grafik 8: Öğrencilerin Eğitim için Türkiye’yi Tercih Nedeni (%)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan öğrenciler Türkiye’yi tercih nedeni olarak ileri sürülen en önemli nedenler aşağıdaki gibidir;
•

%85.1 Eğitim kalitesi,

•

%84.3 Dini Yakınlık

•

%74.6 Kültürel Yakınlık

•

%74.6 Aile Tavsiyesi,

•

%73.5 Bilimsel başarılar,

•

%71.8 Konum,

•

%64.8 Türk Tanıdıklar,

•

%63.1 Arkadaş Tavsiyesi,

•

%61.4 Coğrafi Yakınlık
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•

%51.5 Burs imkânı,

•

%50.8 Hayat pahalılığının olmaması

•

%47.4 Ülkesinde iş bulma kolaylığı belirtilmiştir.

3.4.3. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Arkadaşlık Sorunları
Yabancı uyruklu öğrencilerin arkadaşlık sorunlarının tespiti için ankete katılan öğrencilere arkadaşlıkla ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur.
Ankete katılan öğrencilere arkadaşlıkla ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%69.1’i Türk arkadaşlarının kendilerine genellikle yardım ettiğini,

•

%68.6’sı Türk arkadaşlarının kendilerine karşı anlayışlı olduğunu,

•

%64.9’u Dil problemi yüzünden Türkler ile iletişim kurmakta zorlanmadığını,

•

%63.5’i Yabancı öğrencilerin diğer yabancı öğrencilere karşı tutumlarının iyi olduğunu,

•

%63.1’i Türk olmayan öğretim üyeleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu,

•

%62.6’sı kendilerini Türk arkadaşlarının yanında rahat hissettiğini,

•

%59.5’i Türk arkadaşları ile iletişimde sorunlar yaşamadığını,

•

%48’i Türk öğretim üyeleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmektedir.
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Grafik 9: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Arkadaşlık Sorunları (%)

Ankete katılan öğrencilere arkadaşlıkla ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%68.6’sı Türk arkadaşlarının kendilerine karşı anlayışlı olduğunu,

•

%66’sı Türk arkadaşlarının kendilerine genellikle yardım ettiğini,

•

%64.9’u Dil problemi yüzünden Türkler ile iletişim kurmakta zorlanmadığını,

•

%63.5’i Yabancı öğrencilerin diğer yabancı öğrencilere karşı tutumlarının iyi olduğunu,

•

%63.1’i Türk olmayan öğretim üyeleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu,

•

%62.6’sı kendilerini Türk arkadaşlarının yanında rahat hissettiğini,

•

%59.5’i Türk arkadaşları ile iletişimde sorunlar yaşamadığını,

•

%48’i Türk öğretim üyeleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtmektedir.

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
Yapılan mülakatlarda öne çıkan problemler aşağıdaki şekilde belirtilebilir;
•

Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler (Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi) arkadaşlık konusunda sorun yaşamadıklarını, Türklerin kendilerine iyi
davrandıklarını belirtmişlerdir. Ancak özellikle Afrika kökenli öğrenciler ten renk-
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lerinden dolayı sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler.
•

Öğrencilerin hemen hemen tamamı Türk arkadaşlarının Türkçeleri
dolayısıyla kendileri ile dalga geçtiğini bunun da konuşma motivasyonlarını
düşürdüğünü konuşmaya korktuklarını ve çekindiklerini belirtmektedirler.

•

Öğrenciler genelde zamanlarının büyük kısmını kendi memleketlileri veya diğer
yabancı öğrencilerle geçirdiklerini söylemişlerdir.

•

KYK’da yurtlarda beraber kaldıkları Türklerin de kendileri ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğunu belirten bayan ve erkek öğrenciler vardır. Bir öğrenci
“Bazı arkadaşlara siz temiz değilsiniz dediler. Yurtta bizle değil başka arkadaşlarla kalmak istediler ve odadan ayrıldılar” demiştir. Bir bayan öğrenci ise “Odaya
bir Türk öğrenci geldi biz iki yabancı odadaydık bizi görünce ağlamaya başladı”
demiştir.

•

Yine özellikle Afrika kökenli öğrenciler kendilerine rahatsız edici sorular sorulduğunu belirtmektedir. Örnek olarak “Eviniz var mı?, Yemek yiyiyor musunuz?, Su
içiyor musunuz?, İnsan eti yiyor musunuz?” gibi sorular sorduğunu söylemiştir.
Öğrencilerin ve halkın Afrikalı bir öğrenciyi gördüğünde bu öğrencinin acı çektiği
ve yardıma muhtaç olduğunu düşündüğü gibi bir algıya sahip olmuşlardır.

•

Türk öğrencilerin yabancı uyruklu öğrencileri burs aldıklarından dolayı kıskandığı, bizim vergimizi siz alıyorsunuz dendiği, bizim hakkımızı çiğneyip burada okuyorsunuz gibi tacizlere uğradıklarını söylemişlerdir. Bir bayan öğrenci “Bir gün
kantinde oturuyordum bir kız geldi al bu makaleyi Türkçeye çevir dedi.” demiştir.

3.4.4. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin
Sağlık Sorunları
Ankete katılan öğrencilere sağlıkla ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur.
Öğrencilerin;
•

%40’ı sağlık hizmetlerinden faydalanırken sorun yaşamadığını,

•

%35.2’si sağlık sigortası ile ilgili sorun yaşamadığını,

•

%58.4’ü Türkiye’nin iklimine alıştığını,

•

%36.8’i sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandıklarını,

•

%34.7’si sağlık sorunu olduğunda yeterli tedavi imkanı bulamadıklarını,
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•

%32.5’i sunulan sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığını,

•

%41’i yabancı öğrenciler için sağlık hizmetlerinin ucuz olmadığını belirtmektedir.

Burada özellikle öğrencilerin sağlık ile ilgili birçok konuda genellikle fikir beyan etmemeleri dikkat çekmektedir.
Grafik 10: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sağlık Sorunları (%)

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Özellikle kendi sigortasını yatıran öğrenciler sağlık sigortası ile ilgili sorunlar
yaşadıklarını belirtmişlerdir.

•

Ortadoğu kökenli öğrencileri de genelde Suriyeli sandıkları için doktorda olumsuzluklar yaşadıklarını belirtmektedirler.

•

Öğrenciler genelde Türk yemeklerine alışamadıkları ve kendilerinin de yemek
yapma imkânlarının olmaması dolayısıyla sağlıklı beslenemediklerini söylemektedirler.

3.4.5. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin
Kültürel Sorunları
Ankete katılan öğrencilere kültürel konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda
sunulmuştur. Öğrencilerin;
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•

%52’si Türk yemeklerine alışamadım yargısına katılmadığını,

•

%42.8’i Türkiye’de sağlıklı beslendiklerini,

•

%61.9’u Türk adet ve göreneklerini anlamakta zorlanmadığını,

•

%16’sı Türkiye’deki yaşam tarzına alışamadığını,

•

%52.7’si damak tadına uygun yemek bulmakta zorluk çekmediğini belirtmektedir.

Grafik 11: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kültürel Sorunları
(%)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan yabancı uyruklu lisans
ve lisansüstü öğrencilerin kültürel sorunları arasında öne çıkan sorun %30.2
(17.3+12.9)’lik oranla Türk yemeklerine alışamamaktır. Öğrencilerin %69.5’lik
kısmı ise Türkiye’deki yaşam tarzına alıştıklarını belirtmişlerdir.
Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•
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Anketteki sonuca benzer bir şekilde mülakat yapılan öğrencilerin büyük çoğunluğu tam anlamıyla Türk yemeklerine alışamadıklarını belirtmişlerdir.
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3.4.6. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin
Ekonomik Sorunları
Ankete katılan öğrencilere ekonomik konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda
sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%45.5’i ekonomik olarak zorluk yaşamadığını,

•

%42.1’i kalacak yer maliyetlerinin yüksek olduğu,

•

%46.2’si sağlık sigortası maliyetinin yüksek olduğunu belirtmektedir.

Grafik 12: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Ekonomik Sorunları (%)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan yabancı uyruklu lisans ve
lisansüstü öğrencilerin ekonomik sorunları arasında birinci sırayı %57.5’lik oranla Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin yüksekliği alırken, öğrencilerin %42.1’lik kısmı kalacak yer
maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtmiştir.
Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Özellikle kendi imkânları ile okumak isteyen öğrenciler ekonomik olarak zorluk
çektiklerini belirtmişlerdir.

•

Dışarıda yemek yemek istemeleri durumunda ekonomik olarak burslarının yetmediğini belirtmişlerdir.

•

YTB burslusu öğrenciler yaz döneminde memleketlerine gitmedikleri zamanlarda dışarıda yemek yemek durumunda kaldıkları ve burslarının yetmediğini belirtmişlerdir.
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3.4.7. Öğrencilerin Psikolojik Sorunları
Ankete katılan öğrencilere psikolojik konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda
sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%56.9’u Türkiye’de kendini yalnız hissetmediğini,

•

%64.4’ü ailesini özlediğini,

•

%60.8’i ülkesindeki arkadaşlarını özlediğini,

•

%49.5’i memleketlerinden ayrı kalmanın kendilerini üzdüğünü,

•

%32’si Türkiye’deki insanların yabancı öğrencilere karşı önyargılı olmadığını,

•

%53.3’ü farklılıkları nedeniyle dışlandığını düşünmediğini,

•

%67’si çevremdekilerle rahat ilişki kuramıyorum yargısına katılmadıklarını belirtmektedir.

Grafik 13: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Psikolojik Sorunları (%)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan yabancı uyruklu lisans ve
lisansüstü öğrencilerin psikolojik sorunları arasında ilk sırayı %61.4 ile aile özlemi seçeneği
almaktadır.
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Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Öğrencilerin en çok belirttikleri sorun aile ve memleket özlemidir.

•

Öğrenciler kendilerini bazen yalnız hissettiklerini ve gizli gizli ağladıklarını
belirtmişlerdir.

•

Afrika kökenli öğrenciler ise ten renklerinden dolayı hem öğrenci arkadaşları hem
de halkın tavırlarının kendilerini rahatsız ettiğini söylemişlerdir.

3.4.8. Öğrencilerin Akademik Sorunları
Grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik sorunları arasında birinci sırada %36.5 ile oranla dersleri anlamakta
çekilen güçlük yer almaktadır.
Ankete katılan öğrencilere akademik konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda
sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%44’ü dersleri anlamakta zorlanmadığını,

•

%50.5’i ders hocasının konuşmasını takip edebildiğini,

•

%51.3’ü ders hocalarıyla rahat iletişim kurabildiğini,

•

%61.5’i üniversiteyle ilgili bir sorunla karşılaştığında yardım edecek kimseleri bulabildiğini,

•

%49.5’i aldıkları eğitimin akademik beklentilerini karşıladığını,

•

%63.5’i aldıkları eğitimin gelecek planlarına yardımcı olduğunu,

•

%45.8’i aldıkları eğitim ile kendi ülkelerinde kolay bir şekilde iş bulabileceğini,

•

%69.7’si aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtmektedir.
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Grafik 14: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Sorunları (%)

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Akademik olarak en fazla öne çıkan sorun öğrencilerin özellikle sözel dersleri anlamakta zorlanmasıdır. Ayrıca öğrenciler yazılı sınavlarda da zorlandıklarını belirtmektedirler. Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler ise bu sorunu daha az
belirtmiştir.

•

Öğrenciler sınavlarda İngilizce yazmak istedikleri halde buna izin verilmemesini
de eleştirmektedirler.

3.4.9. Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Sorunları
Ankete katılan öğrencilere genel anlamda Sakarya ve Türkiye algısı ile ilgili verilen
yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%72.2’si Türkiye’de yaşamaktan mutlu olduğunu

•

%66.4’ü Sakarya’da yaşamaktan mutlu olduğunu,

•

%41.8’i şehirdeki sosyal imkânların öğrenciler için yeterli olduğunu,

•

%35.6’sı şehirdeki kültürel imkânların yetersiz olduğunu belirtmektedir.
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Grafik 15: Genel Anlamda Sakarya ve Türkiye Algısı (%)

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Mülakata katılan öğrenciler Sakarya’da ve Türkiye’de yaşamaktan genel anlamda
mutlu olduklarını belirtmektedirler.

Grafik 16: Şehirdeki Halkın ve Esnafın Yabancı Öğrencilere Karşı Tutum ve
Davranışları (%)
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Ankete katılan öğrencilere şehirdeki halkın ve esnafın yabancı öğrencilere karşı
tutum ve davranışları ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%59.8’i şehirdeki halkın yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının iyi
olduğunu,

•

%55.8’i şehirdeki esnafın yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının iyi
olduğunu,

•

%46.2’si ev/yurt sahiplerinin/yöneticilerinin yabancı öğrencilere karşı tutum ve
davranışlarının iyi olduğunu belirtmektedir.

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Öğrenciler tarafından bazı esnafın yabancı uyruklu öğrencilere mal satarken daha
yüksek fiyat uyguladığı belirtilmektedir. Bir öğrenci örnek olarak bir gün arkadaş
taksiye bindi, şoför 100 dolar istedi, bir daha hiç binmedi” demiştir.

Grafik 17: Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Sorunları

Ankete katılan öğrencilere yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyal sorunları ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aşağıda sunulmuştur. Öğrencilerin;
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•

%63’ü Türkiye’deki kurallara uymakta zorlanmadığını,

•

%48’i sosyal ortamlara katılmakta zorlanmadığını,

•

%50.8’i bir sorunla karşılaştığında sorununu çözmesine yardımcı olacak kişi bulabildiğini belirtmektedir.

Mülakatlarda dikkat çeken noktalar;
•

Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında genellikle kendi memleketlilerinin ya da
diğer yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerine yardım ettiğini belirtmektedirler.
Özelikle YTB burslusu öğrenciler Sakarya’da bir temsilcinin olması gerektiğini
belirtmektedirler.

Grafik 18: Türkiye’deki Eğitiminizi Yarıda Bırakıp Ülkenize Dönmeyi Düşündünüz
Mü? (%)

Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %20.9’u
Türkiye’deki eğitimini yarıda bırakıp ülkelerine dönmeyi düşünmesine karşın
%79.1’i böyle bir düşünceye sahip olmamıştır.
Ankete katılan öğrencilerden Türkiye’deki eğitiminizi yarıda bırakıp ülkenize dönmeyi
düşündünüz mü sorusuna evet cevabı verenlerin nedenleri ağırlık derecelerine göre aşağıda
sunulmuştur. Öğrencilerin;
•

%74’ü beklentilerinin karşılanmamasının etkili olduğunu,

•

%64.3’ü maddi sıkıntı yaşamanın etkili olduğunu,

•

%62.2’si memleket özleminin etkili olduğunu,

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015

415

Yabancı Uyruklu Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik
Problemleri: Sakarya Üniversitesi Örneği
•

%34.6’sı Türkçeyi öğrenememelerinin etkili olduğunu,

•

%53.9’u yeterli desteğin verilmemesinin etkili olduğunu,

•

%38.5’i Türkiye’ye uyum sağlayamamalarının etkili olduğunu,

•

%32.9’u ayrımcılıkla karşılaşmalarının etkili olduğunu,

•

%34’ü arkadaşlarıyla anlaşamamanın etkili olmadığını,

•

%26.9’si ırkçılıkla karşılaşmalarının etkili olduğunu belirtmektedir.
Grafik 19: Evet Diyenlerin Gerekçesi (%)

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi Türkiye’deki eğitimini yarıda bırakıp
ülkelerine dönmeyi düşünenleri en çok etkileyen ilk iki neden olarak öğrencilerin
beklediklerini bulamamaları ve maddi sıkıntı çekmeleri görülmektedir. En az
etkileyen nedenler ise ırkçılıkla karşılaşmaları ve arkadaşları ile anlaşamamaları olarak görülmektedir.
Öğrenciler ile yapılmış olan mülakatlarda ayrıca aşağıdaki hususlar da dikkat çekmektedir.
•

Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında Sakarya Yedi Renk Derneği’nin kendilerine yardımcı olduğunu belirtmektedirler.

•

Öğrenciler herhangi bir sorun karşısında genelde kendi memleketlilerinden ya da
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yabancı uyruklu diğer öğrencilerden yardım aldıklarını belirtmektedirler.
•

Öğrenciler kaldıkları yurtların (özellikle bayan yurdu) çok kalabalık olduğunu belirtmektedirler.

•

Öğrenciler kendi damak tatlarına uygun yemek yapmak istediklerinde kaldıkları
yurtta buna izin verilmediğini belirtmektedirler.

•

YTB burslusu öğrenciler YTB ile iletişim problemleri yaşadıklarını belirtmektedirler.

•

Özellikle YTB burslusu öğrenciler yazın memleketlerine gidemedikleri ve
Türkiye’de kaldıkları zamanlarda yurtlarda çok fazla yer değiştirildiklerini (tadilat
ve bakımlar dolayısıyla) ve yaz boyunca yurtlarda yemek çıkmamasından dolayı
yemek maliyetlerinin arttığını ve burslarının yaz döneminde kendilerine yetmediğini belirtmektedirler.

Grafik 20: Ülkenize Döndüğünüzde Çevrenizdekilere Türkiye’de Eğitim Görmelerini
Tavsiye Eder Misiniz?(%)

Öğrencilerin %92.4’ü ülkelerine döndüklerinde çevrelerindekilere Türkiye’de eğitim
görmelerini tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu kısımda öncelikle araştırma sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulacak, daha
sonra ise bu bulgulara dayanarak öneriler sunulacaktır.
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4.1. Sonuç
Araştırma bulguları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Türkiye’yi tercih nedeni;
Ankete katılan öğrencilerin Türkiye’yi tercih nedeni olarak ileri sürülen en önemli
nedenlerin başında eğitim kalitesi, dini yakınlık, kültürel yakınlık, aile tavsiyesi, bilimsel
başarılar gelmektedir.
Arkadaşlık sorunları;
Ankete katılan öğrencilere arkadaşlıkla ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin ciddi sorunlarının olmadığı görülmüştür.
Ancak yapılan mülakatta öğrenciler farklı sorunlara değinmişlerdir. Bunların başında
yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşmalarındaki aksaklıkların Türk öğrenciler tarafından dalga konusu yapılması gelmektedir. Bu ise öğrencilerin Türkçe konuşmakta çekinmelerini beraberinde getirmekte ve öğrenciler Türkçelerini ilerletememektedirler. Bunun
yansıra Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin ten renklerinden dolayı farklı problemlerle
karşılaştıkları görülmüştür. Özellikle Türk öğrencilerin ve şehir halkının Afrika kökenli
öğrencilere karşı tutumları öğrencileri rahatsız etmektedir. Yabancı öğrencilerin bir sorun
olarak gerek yurtta gerekse sınıflarındaki Türk arkadaşlarının kendilerini kıskandıkları ve
haklarını çaldıklarını düşündüklerini belirtmekledirler.
Sağlık sorunları;
Ankete katılan öğrencilere sağlık ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin ciddi sorunlarının olmadığı görülmüştür.
Öğrenciler genelde sağlık hizmetlerinden çok fazla yararlanmadıklarından sağlık konusunda genellikle fikir beyan etmemişlerdir.
Ancak yapılan mülakatta kendi kaynakları ile okuyan öğrencilerin sağlık sigortası
konusunda sorunlarının olduğu görülmüştür.
Kültürel sorunlar;
Ankete katılan öğrencilere kültür ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin ciddi sorunlarının olmadığı görülmüştür.
Ancak yapılan mülakatta Yabancı uyruklu öğrencilerin beslenme konusunda özelikle
ilk yıllarda Türk yemeklerine alışamamaları dolayısıyla sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle
YTB burslusu olup KYK’da kalan öğrenciler yurtlarında yemek yapmalarına izin verilme-
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mesi dolayısıyla yetersiz beslendiklerini belirtmişlerdir.
Ekonomik sorunlar;
Ankete katılan öğrencilere ekonomik konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin kısmen ekonomik olarak zorluk yaşadığı, Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin geldikleri ülkeye kıyasla pahalı olduğu ve kısmen
sağlık sigortası maliyetinin yüksek olduğunu belirtmektedir.
Yapılan mülakatta özellikle kendi imkânları ile okumak isteyen öğrenciler ekonomik
olarak zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. YTB burslusu öğrenciler dışarıda yemek istemeleri (kültürel başlığında da belirtildiği gibi öğrencilerin Türk yemeklerine alışamamaları söz
konusudur) durumunda ekonomik olarak burslarının yetmediğini belirtmişlerdir. Bilhassa
YTB burslusu öğrenciler yaz döneminde yurtlarda yemek verilmemesi dolayısıyla dışarıda
yemek durumunda kaldıkları ve yaz aylarında burslarının yetmediğini belirtmişlerdir.
Psikolojik sorunlar;
Ankete katılan öğrencilere psikolojileri ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri
sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin büyük çoğunluğunun aile özlemi içerisinde
olduğu, ülkelerindeki arkadaşlarını özlediğini, memleketlerinden ayrı kalmanın kendilerini
üzdüğünü, çevrelerindekilerle rahat ilişki kurduklarını belirtmişlerdir.
Yapılan mülakatlarda da öğrencilerin en fazla üzerinde durdukları konu aile ve memleket özlemi oluştur. Öğrenciler kendilerini bazen yalnız hissettiklerini ve gizli gizli
ağladıklarını belirtmişlerdir. Afrika kökenli öğrenciler ise ten renklerinden dolayı hem öğrenci arkadaşlarının hem de halkın tavırlarının kendilerini rahatsız ettiğini söylemişlerdir.
Akademik sorunlar;
Ankete katılan öğrencilere akademik konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin en önemli probleminin dil problemi
olduğu görülmüştür. Buna rağmen öğrenciler aldıkları eğitimden memnun olduklarını belirtmişlerdir.
Mülakatlarda da anket sonuçlarına benzer şekilde öğrencilerin en fazla belirttikleri
sorun öğrencilerin özellikle sözel dersleri anlamakta zorlanmasıdır. Ayrıca öğrenciler
yazılı sınavlarda da zorlandıklarını belirtmişlerdir.
Sosyal sorunlar;
Ankete katılan öğrencilere sosyal konular ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda anket cevaplarında öğrencilerin Türkiye ve Sakarya’da yaşamaktan mutUluslararası Öğrenci Sempozyumu 2015
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lu olduğu görülmüştür. Mülakatta da öğrenciler anketteki bu yargıyı doğrulamaktadırlar.
Öğrenciler şehirdeki halkın ve esnafın yabancı öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının
genel anlamda iyi olduğunu belirtseler de mülakatlarda öğrencilerin halk ve esnafla
yaşadıkları olumsuz örneklere de rastlanmıştır. Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında
genellikle kendi memleketlilerinin ya da diğer yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerine
yardım ettiğini belirtmektedirler. Özelikle YTB burslusu öğrenciler Sakarya’da bir
temsilcinin olması gerektiğini belirtmektedirler.
Öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakıp ülkelerine dönmeyi düşünüp düşünmedikleri
sorulduğunda bu soruya ankete katılanların büyük çoğunluğu hayır demiştir. Çok az bir
kısmı ise evet demiştir. Evet diyenlerin gerekçeleri sorulduğunda ise öğrenciler beklentilerinin karşılanmamasının, maddi sıkıntının ve memleket özleminin bunda etkili olduğunu
belirtmişlerdir.
Öğrencilerin %92.4’ü ülkelerine döndüklerinde çevrelerindekilere Türkiye’de eğitim
görmelerini tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir. Bu ise önemlilik arz etmektedir.

4.2. Öneriler
Araştırmada elde edilen bulgular çerçevesinde aşağıdaki öneriler yapılabilir;
Türkiye’nin tercih nedeni ile ilgili öneriler;
Özellikle daha nitelikli öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinin sağlanmasında
eğitim kalitesinin daha iyi vurgulanması, dini ve kültürel yakınlığın ön plana
çıkarılması ve bilimsel başarıların daha fazla duyurulması önemlilik arz etmektedir.
Arkadaşlık ile ilgili öneriler;
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe konuşmalarındaki aksaklıkların Türk öğrenciler tarafından dalga konusu yapılmaması ile ilgili Türk öğrencilere yönelik oryantasyon
çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmalar kamu spotları kullanılarak tüm Türkiye’ye yönelik
üniversitelerin kendilerinin yapacağı bilboard ve diğer yayınlarla ya da hocaların bizzat
derslerde bu konuyu işlemesiyle yapılabilir. Bu sayede yabancı öğrenciler Türkçe konuşmada çekinmeyecekler ve en önemli sorunları olan dil problemini daha rahat halledebileceklerdir. Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin ten renklerinden dolayı yaşadıkları problemler de benzer uygulamalarla giderilebilir. Kıskançlık hissinin ortadan kaldırılması ile
ilgili olarak yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak yabancı uyruklu öğrencilerin herhangi bir Türk gencinin hakkını çalmadığı, aksine bu öğrencilerin Türkiye için bir değer
olduğu Türk öğrencilere anlatılmalıdır.
Sağlık sorunları ile ilgili öneriler;
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Yabancı uyruklu öğrenciler her ne kadar sağlık konusunda ciddi problemler yaşamadıklarını belirtseler de sağlık hizmetleri konusunda da iyi bilgilendirilmedikleri düşünülmektedir. Öğrencilerin sağlık hizmetleri ile ilgili süreçler konusunda daha iyi bilgilendirilecekleri bir tanıtım faaliyeti yapılabilir. Kendi kaynakları ile okuyan öğrencilerin de sağlık
sigortası konusunda Türkiye tarafından desteklenmesi önerilebilir.
Kültürel sorunlar ile ilgili öneriler;
Yabancı uyruklu öğrencilerin hem kendi kültürlerine ait yemek özlemlerinin giderilmesi hem de yeterli ve sağlıklı beslenebilmeleri için kendilerine kaldıkları yurtlarda yemek
yapma imkânı ve ortamı sağlanmalıdır. Öğrenciler tabldot şeklinde çıkan yemekleri yemeye ve kantinden beslenmeye zorlanmamalıdır.
Ekonomik sorunlar ile ilgili öneriler;
Kendi imkânları ile okumak isteyen öğrencilere yönelik burs imkânlarının artırılması
önerilebilir. YTB burslusu öğrencilere yaz döneminde yurtlarda yemek yeme imkânı sağlanması ya da burs miktarlarının yaz döneminde artırılması önerilebilir.
Psikolojik sorunlar ile ilgili öneriler;
Öğrencilerin aile ve memleket özlemlerinin azaltılmasında Türk öğrencilerin ve Türk
halkının öğrencilere daha fazla yardımcı olması önerilebilir. Afrika kökenli öğrencilerin
sorunları ile ilgili de arkadaşlık kısmında yapılan öneriler tekrarlanabilir.
Akademik sorunlar ile ilgili öneriler;
Öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesinde arkadaşlık ile ilgili sorunlarının giderilmesi
önemlilik arz etmektedir. Genellikle öğrencilere TÖMER’de dil öğrenmeleri için tanınan
süre bir yıldır. Kuşkusuz bu süre dil becerilerinin ve akademik becerilerin gelişmesi için
yeterli olmayabilmektedir. Akademik becerilerinin gelişmesinde ise TÖMER’de akademik
bir eğitim almaları da önerilebilir. Bunun yanı sıra öğrencilere üniversitelerinde ek derslerin verilmesi önerilebilir.
Sosyal sorunlar ile ilgili öneriler;
Öğrencilerin şehir halkı ve esnafı ile ilgili yaşadığı olumsuz tecrübelerin azaltılması
önemlidir.
Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında hem üniversite bünyesinde
(üniversitenin bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik bir ofis olmasına rağmen
bu ofisin etkin işlemediği düşünülmektedir) hem de şehirde öğrencilere yönelik faaliyette
bulunan bir ofisin kurulması önerilebilir. Bu tarz bir ofisin açılmasının öğrencilerin sorunlarının ilk elden ve daha hızlı çözümünde etkili olacağı, programdan beklenen katkıyı ise
artıracağı belirtilebilir.
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Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Kültür
Şoku, Adaptasyon Süreci ve STK'lerin
Katkısı - Türkiye Örneği
Zaur Beyoğlu1

ÖZET
Pratiğin gösterdiği gibi globalleşme ve kültür dinamikleri süreci tek tip dünya kültürü ve medeniyetine doğru gidiyor. Günümüzdeki hâkim kültür aslında iç içe geçmiş
birçok yerel kültürlerin kümesidir. İnsan kitleleri hayat amaçlarını ve yaşam biçimlerini
kendilerinin seçtiği illüzyonuyla yaşamaktalar. Ve dışarıdan gözlemlendiğinde farklıklara
rağmen bireylerin “özgür” karar vermedeki kültür içi benzerlikler hatta tek tipçilik çok net
şekilde kendini göstermektedir. Son yarım asırda, özelikle savaş sonrası devam edegelen
göçler ve uluslararası öğrenci, akademisyen ve uzman değişimleri psikolojik ve sosyolojik
alandaki son dönemlerin en güncel konu başlığı haline gelen fenomeni ortaya çıkarmıştır:
Kültür Şoku. Yeniye karşı ve yeninin karşısındaki şok. Kültür Şoku hipotezi bilinenin
aksine sadece yeni kültürle karşılaşma anının şok edici ve rahatsızlık verici olması değil,
aynı zamanda kişinin kendi kültürü hakkında olumsuz değerlendirmelere yol açma fikrini
içermektedir. Kültür farklılığının sebep olduğu tedirginlik, yabancılaşma ve bunun sonucu
oluşan memnuniyetsiz duygu durumunun sorumluluğunu yeni, içinde bulunduğu kültüre
yükleyerek, kişi bundan kurtulmak ister. Bunun bireysel düzeyde en sık kendini gösterme biçimi yoğun şekilde vatana dönme istekleridir. Daha üst, kültürlerarası düzeyde ise
hâkim kültür ve medeniyetlerin diğerlerini değersizleştirerek ötekileştirmekte ve kendilerini dışarıya kapamaktadırlar. Kültür şokunun toplumsal boyutu farklı olduğu gibi, onu
tetikleyen nedenler de farklı oluyor; günlük yaşamda karşılaşılan durumlar, yerli kültürden
kaynaklanan nedenler ve ‘’misafirin’’ yabancı davranış ve iletişim biçimleri gibi. Yeni kültüre adapte olmakta yerli hakla samimi ilişkilerin kurulması, ayrıca ev sahibi ülkenin (bu
durumda Türkiye) yurtdışından gelen öğrencilere devlet eliyle veya teşvik ettiği STK(Sivil
1 Turkuaz Uluslararası Öğrenci Derneği Eğitim Birimi - e-mail: Zaur.Bayoghlu@univ-lyon2.fr
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Toplum Kuruluşu)’ler vasıtasıyla iyi niyetli siyaset gütmesi hayatî önem arz etmektedir.
Bu STK’lerin izlediği çok kültürlülük politikası sadece insanların eşit hak ve hukuka sahip
olduğunu vurgulamakla kalmayıp, aynı zamanda farklı kültürlere sahip milletler arasında
dostluğu, kardeşliği teşvik etmekte, kültürlerarası sınırsız sevgi ve karşılıklı saygı bağlarını
örmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Kültür Şoku, Adaptasyon Süreci, Uluslararası Öğrenciler
Keywords:Cultural Shock, The Process Of Adaptation, International Student

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma evreni, en az 2 senedir Türkiye’de bulunmak şartıyla dil eğitimi, lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören ve ağırlıklı olarak Post-Sovyet ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Görüşülen öğrenciler, olasılıklı olmayan örneklem türlerinden kartopu örneklemesi yoluyla seçilmiştir. Bu bağlamda Bâb-ı
Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Kafkasya ve Orta Asya sorumluları üzerinden toplam
17 öğrenciye yüz yüze mülakat şeklinde anket soruları yöneltilmiştir. Sorular açık uçlu bırakılarak öğrencilerin cevaplarının kısıtlanmaması ve öne çıkacak cevapların ilerideki daha
geniş örneklemeli çalışma için şıkların oluşmasına yardım edeceği düşünülmüştür. Ayrıca,
neredeyse tüm öğrencilerin sorunu olarak ortaya çıkan ülkelerindeki güvenlik problemleri
sebebiyle verilerin toplanması sürecinde öğrencilerin isim ve soy isim gibi bilgilerini açıkça teşhir edecek sorulardan kaçınılmıştır. Mülakatlar sırasında bazı kavramların(örneğin
önyargı, psikosomatik) anlaşılmasında yaşanan sorunlar, ek izahat yapılarak giderilmiştir.
Buna ek olarak, 7 öğrenci ses kayıtlarının alınmasına müsaade etmiştir.

Kültür Nedir?
Hayvanların nasıl hayatta kalacakları, yuvalarının yapı ve özellikleri nasıl inşa edecekleri gibi davranışları, doğuştan getirdikleri içgüdüyle belirlenmiştir. İnsandaki bu güdülerin çoğu ilkellikten ayrılarak değişim geçirmiş, diğer canlılardan farklı olarak inşa edici
mekanizmanın yerine kültür geçmiştir. Pratiğin gösterdiği gibi globalleşme ve kültür dinamikleri süreci tek tip dünya kültürü ve medeniyetine doğru gidiyor. Günümüzdeki hâkim
kültür aslında iç içe geçmiş birçok yerel kültürlerin kümesidir. İnsan kitleleri hayat amaçlarını ve yaşam biçimlerini kendilerinin seçtiği illüzyonuyla yaşamaktalar. Ve dışarıdan
gözlemlendiğinde farklılıklara rağmen bireylerin “özgür” karar vermedeki kültür içi benzerlikler hatta tek tipçilik çok net şekilde kendini göstermekteyken, diğer bir kültürde aynı
ihtiyacın farklı şekil tek tipçilikte karşılanması gözlemlenmektedir. Nedeni ise, kültürün
davranışlarımızı belirleyen sahayı kapsamasıdır. Her kültür ayrı bir evrendir. Her insan
yetiştirildiği ve yaşadığı ortama bağlıdır. Bu bağlamda Kültür sözü (Colere Latinceden)
‘’işlemek’’, ‘’süslemek’’ ve ‘’onarmak’’ anlamlarına gelmektedir. Diğer bir deyimle doğayı
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izlediği gelişimsel yönüne müdahale ederek niteliksel olarak değiştirmek ve çevreyi yapay
şekilde yapılandırarak ekime, yaşama uygun hale getirmek anlamına gelmektedir (Belik,
1998,s.5).
Kültür, farklı farklı milletlerin özgün yaşam tarzının, davranışlarının ve dünya görüşlerinin mitlerinde, efsanelerinde yansıması ve dinî inanç ve değerlerindeki insan varoluşunun
anlamlandırılmasının ifadesidir. Kültür biyolojik yolla aktarılmadığı için sonraki nesilleri
tarafından özümsenmesi öğrenmeyle oluyor ve ‘’atalar’’ tarafından inşa ediliyor ve öğretilerek aktarılıyor. Bu süreç toplumsallaşmanın temelini oluşturuyor. Bunun neticesi olarak
oluşan sosyal normlar, inançlar, kanunlar ve ideal modeller bireylerin kimliğinin, kişiliğinin oluşmasında ve davranışlarının yönlendirilmesinde belirleyici öneme sahip oluyor.
Kültürel antropoloji konusundaki makalesinde Amerikalı antropolog P. Bock kültürün
tanımını şu şekilde belirtmektedir: Kültür en geniş anlamıyla, evinden ayrılınca diğerleri
arasında seni yabancı kılan şeydir. Kültür, insanların sözel ve davranışlarıyla ifade ettikleri tüm inanç ve beklentileri toplamıdır. Sen, kültürünü paylaştığın kendi grubunda
davranışlarını ve söylemlerini düşünmeden ve yeniden yapılandırmadan spontane yapabiliyorsan ve ifade edebiliyorsun, çünkü hem senin ve çevrendeki diğerlerinin dünyayı aynı
şekilde gördüğünüzü ve yanlış anlaşılmayacağını biliyorsun. Ama farklı bir ortamda söyleyeceklerinin nasıl karşılanacağı karşısında aynı rahatlığı yaşamayacaksın(Bock,1983).

Kültür Şoku- Değişimin Getirdiği Rahatsızlık
Son yarım asırda, özelikle savaş sonrası devam edegelen göçler ve uluslararası öğrenci, akademisyen ve uzman değişimleri psikolojik ve sosyolojik alandaki son dönemlerin en
güncel konu başlığı haline gelen fenomeni ortaya çıkarmıştır: Kültür Şoku. Yeniye karşı ve
yeninin karşısındaki şok. Kültür Şoku hipotezi bilinenin aksine sadece yeni kültürle karşılaşma anının şok edici ve rahatsızlık verici olması değil, aynı zamanda kişinin kendi kültürü
hakkında olumsuz değerlendirmelere yol açma fikrini içermektedir. Kişi kültür farklılığının
sebep olduğu tedirginlik ve yabancılaşma ve bunun sonucu oluşan memnuniyetsiz duygu
durumunun sorumluluğunu yeni, içinde bulunduğu kültüre yükleyerek, bundan kurtulmak
ister. Kültür şokunun toplumsal boyutu farklı olduğu gibi, onu tetikleyen nedenler de farklı
oluyor; günlük yaşamda karşılaşılan durumlar, yerli kültürden kaynaklanan nedenler ve
‘’misafirin’’ yabancı davranış ve iletişim biçimleri gibi. Bunun bireysel düzeyde en sık
kendini gösterme biçimi yoğun şekilde vatana dönme istekleridir. Daha üst, kültürlerarası
düzeyde ise hâkim kültür ve medeniyetlerin diğerlerini değersizleştirerek ötekileştirmek ve
kendilerini dışarıya kapamaktır. Nerede olduğumuzun, çevrenin fiziki şartlarının ve yaşam
ritmimizin ruh halimizin üzerinde etkisi vardır. Bu sebeple alışa geldiğimizi yaşam alanından ayrılmak zorunda kalıp yeni bir yere taşınınca insan psikolojisi şoka uğrar. İyi niyetiniz
ve eğitim düzeyinizin yüksekliğinden aslı olmayarak bu durum kaçınılmazdır. Yeni ortama
alışmak, adapte olabilmek için kültür şoku gibi zorlu süreci yaşamak gerekmektedir. Bu,
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yeni, anlaşılması ve çözülmesi gereken ile karşılaşma zamanı rahatsızlık verici ve belirsizlik durumudur(Stefanenko,2005,s.143).
Kültür şoku kavramını ilk defa 1960 yılında antropolog Kalervo Oberg tarafından kullanılsa da bu fenomen tarihsel olarak defalarca gözlemlenmiştir. Örnek olarak, Pehlevi
sülalesinin sonunu getiren İran Şahının tenis kortundaki şortla çektirdiği resminin getirdiği ayaklanma, Kilisenin 1930 yılında Sovyet rejimine karşı kitlesel isyanlar gibi. Ayrıca
1.Petro’nun icraatları; sakalların kesilmesi, Fransız kıyafetlerinin giyinilmeye başlanılması, gençlerin eğitim için Avrupa’ya yollanılması kitlesel boyutta bu fenomeni ortaya çıkarmıştır. Kültür Şoku sosyal olgu olarak ortaya çıktığında, her bireyde gözlemlenebilinecek
yeni karşısındaki duygu durumunun değişmesidir. Bir başka deyimle kültür şoku sadece
devlet sınırlarını aşmakla değil aynı zamanda, ülke sınırlarını aşmadan farklı sosyal gruplar, farklı statülerdeki insan kitleleri, hatta farklı şiveye sahip bölge yurttaşları arasında da
yaşanmaktadır. Çünkü kültür özlüğünde birleştirici etkiye sahipken ayrıştırıcı faktörleri
de barındırmaktadır. Bunu kültür en önemli elementlerin dili üzerinden gözlemeyebiliriz.
Ortak dil insanları birleştirdiği gibi bu dili bilmeyenleri veya yöresel şivede konuşanları
ötekileştirmektedir. Bu sorunların aynısını çocuklar okul veya bizler iş yerini veya yaşadığımız şehri değiştirirken yaşaya bilmekteyiz. Değişimin bu kadar lokal düzeyden daha
üst seviyede, ülke değişikliği ( hatta kimi zaman her şeyiyle tamamen yabancı ülkeye)
düzeyinde olunca eğitim seviyesi, sosyal statü ve yaşa bağlı olmayarak yeni kültürün sebep
olacağı şok bir o kadar da şiddetli olacaktır. A. Toffler kültür şokunun veya ‘’geleceğin
şokunu’’ kişiyi çevreleyen ve içinde bulunduğu gerçeklikten iletişim yetersizliğinin sebep
olduğu kopuşu olarak nitelendirmektedir. (burada kast edilen iletişim sadece sözel değil,
aynı zamanda mimik ve kültürel beden dili gibi diğer iletişim şekilleridir de) . ‘’Geleceğin
şoku, uzak potansiyel tehlike değil, mağdurlarının sayıları giderek artan gerçek bir hastalıktır. Bu psikobiolojik durum geleceğin tıp ve psikiyatri literatürüne girecektir’’ (Toffler,
1970,s.11).

Şokun Belirtileri
Kültürel şokun belirtileri farklı olsa da genel olarak dört başlıkta toplanabilmektedir.
İlki, şokun sebep olduğu psikolojik sorunlar; depresyon, stres, anksiyete gibi belirtileri,
çoğu zaman bunların eşlik ettiği psikosomatik rahatsızlıklar (baş ağrıları, kas kasılmaları,
karın ağrıları vs), davranış bozukluklarına bağlı sorunlar(iştah kesilmesi veya çok yemek
yeme, düzensiz uyku) ve sosyal sorunlar; özlem duymak, yalnızlık hissetmek, yeni kültüre
sinir ve düşmanlık vs (Zapf, 1991,s.105-119).

Kültür Şokunun Aşamaları:
Ülke değiştirmekle yaşanılan akut kültür şoku belirli aşamalardan oluşmaktadır. İtiraf
edilmesi gerekiyor ki, herkesin aynı aşamaları geçmesi gerekmediği gibi, kısa süreli ikamet
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sebebiyle de aynı süreçler yaşanmamaktadır (Pedersen, 1995). Genel olarak kabul görülen,
ülkeler arasındaki kültür farklılığı ne kadar büyükse şiddeti de o büyüklükte olmaktadır.
Ayrıca şoka maruz kalmakta cinsiyetler arası fark olmasa da, sosyal sorunlar dışa vurum
şekli ve şiddetinde farklılık göstermektedir.
1. Balayı Dönemi: Bu dönemde yeni ve eski arasındaki farkı kıyaslamakla, yenidünyanın keşfi heyecanlıyla izlenmekte ve her şey güzel ve hiç bitmeyecek
gibi gelmektedir (Bellini, 2005). Örneğin, bu aşamada birey yerel yemekleri
tatmak, tarihi ve kültürle yerleri gezmek ve yeni alışkanlıklar edinmeye başlayabilmektedir. Bu ilk karşılaşma anındaki değerlendirmeler büyük oranda yüzeysel düzeyde kültürel karşılaştırmalar (bayanların sigara içmesi, siyah çarşaf
giymesi gibi) ve somut görsel farklılıklar (refah düzeyi, şehrin mimarisi ve
düzeni gibi) üzerinden değerlendirmeler yapılır.
2. Yüzleşme Dönemi: Birkaç gün, hafta veya aylardan sonra birey kültür arasındaki farklılıklara odaklanarak bir önceki ‘’pembe’’ dönemi sona erdirerek,
yeni gerçeklikler dönemine girmektedir. Bu dönemde kişi eski alışkanlıklarına ve hayatına geri dönmek isteyerek, önceki ortamını aramaktadır. Çünkü
yeni kültürdeki hayat ritmi kimi zaman çok hızlı, kimi zaman çok yavaş olarak
algılanmakta, etrafındaki insanların kültüre bağlı davranışları onu rahatsız
ede bilmektedir (Guanipa, 2009). Mevcut ülkenin küresel çapta politik aktör,
Avrupa standartlarında veya ona yakın refah düzeyinde olması, yerli halkın
üstünlüklerini vurgulayan ve milliyetçi söylemleri bu aşamadaki öğrenciler
için en büyük sorunu oluşturmaktadır. Sosyal hareketliliğe inancı kalmayan
bu kitlenin karşısında zorunlu üç seçim durmaktadır: 1. Türk etnik grubuna ait
öğrencilerin kendilerini bu kimlik üzerinden, 2. Türk olmayan diğer Kafkas
milletleri kendilerini tarihsel kimliklerine (İmam Şamil ve Kafkas Savaşları)
vurgu yaparak 3. Türk etnik grubuna ait olmayanların veya ait olsa bile dili
(Azeri şivesi) ve fizikî özellikleri (Orta Asya yüz hatları) sebebiyle alay konusu olması sebebiyle hâkim kimliği değerin düşürmeye çalışmaları üzerinden
kendilerini olumlamaya çalışmaktadırlar. En çok da son iki gruptaki öğrenciler yerel kültüre diğerlerine göre, görece çok negatif tavırlar geliştirmektedir.
Bahsedilen negatif tavırların sergilenmesinde yerli halkın doğal olarak öğrencinin kültüründen habersiz olması ve kimi zaman farkına varmadan rencide
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edici davranışlarda ve söylemlerde bulunması olabilmektedir. Örneğin, Post
Sovyet ülkelerinin neredeyse hepsinde üniversiteye takım elbiseyle gidilmesi
öğrenciler için bir normdur. Buna karşın Türkiye’de yüksek eğitim kurumlarında bu kadar ciddi giyim tarzı tuhaf karşılanmakta, bu şekil giyinen yabancı
öğrenci arkadaşına, ‘düğüne mi gideceksin!’ sormalarına sebebiyet vermektedir. Bir diğer örnek, Kazakistan’ın kuzeyinden gelen öğrencilerin görece rahat
ve açık giyinmesi bazen toplumda yanlış anlaşılmakta ve bu durum öğrencileri
ciddi şekilde rencide edebilmektedir. Ve ya tam tersi İslami hassasiyeti yüksek
öğrencilerin, şimdi çok rastlanmasa da Müslüman ülkede başörtüsü yasağını
anlamlandırabilmemektedir. Kısaca söylenirse gidilecek ülkeye atfedilen pozitif beklentiler( ki burada pozitiflik görecedir ve aynı kültürden gelen öğrenci
için farklı ve tamamen zıt anlamlar ifade edebilir) ne kadar yüksekse 2.aşamadaki şokun şiddeti o kadar büyük olacaktır.
Kültür şokunun evrenselliği karşısında şoka maruz kalmış bireylerin bunu
yansıtma ve yorumlama biçimi bölgelere ve ülkelere, bireyselci ve kolektivist toplumlara göre farklılık göstermektedir. Örneğin bu aşamadaki Kafkasyalı öğrenciler gözlemlenen içe kapanmak ve asosyal gibi davranışları bir eve
toplanarak gün boyu evden çıkmayarak kolektifçe sergilemektedirler. Eğitim
başarısının düşüklüğü ikinci aşamadaki şok süresinin uzamasına ve şiddetin
artmasına sebep olmaktadır. İşte bir kez daha kültür farklılığının bu sıkıntılı ve
stresli durumla başa çıkmada geliştirilen metoda da yansımaktadır: Kafkasyalı öğrenciler eğitim başarısızlığıyla düşen ego değerini ve şokun yarattığı bu
rahatsız verici durumu tolere edebilmek ve bütünlüğü yeniden sağlayabilmek
için daha önce başarılı oldukları eylem ve alışkanlıklara dönmektedirler. Bu da
çoğu zaman spor olmaktadır.
3. Adaptasyon Dönemi: Yine aynı şekil kişilere göre farklılık gösteren bu dönemde birey artık yeni kültüre alışmakta ve yeni ortamın farklılığına eskisi gibi
dikkat etmemektedir, hatta kimi zaman fark etmemektedir bile (Winkelman,
1994).
4. Tersine Kültür Şoku: Birçokları için yeni ülkenin sosyal normları, gelenek
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ve göreneklerine uyum sürecinde yaşanan sıkıntılı dönem, yani kültür şoku
bilinen fenomendir. Yalnız uluslararası öğrenciler veya göçmenlerle ilgili çalışmalar yürüten uzmanlar şok türüne bir yenisini eklemektedirler. Bu, tersine
kültür şokudur. Yani, uzun yıllar yurtdışında bulunmanın sonucu ülkenize geri
döndüğünüzde yaşamanız gereken yeniden uyum sürecidir. Bu sürecin ağırlığı, derinliği ve kişide oluşturabileceği sarsıntı diğer tüm süreçlerin kıyaslandığında en zor olanıdır. Eve dönerken bizim beklentimiz, her şeyin eskisi gibi
olacağıdır, oysa böyle düşünerek yanılgıya düşmekteyiz. Nitekim bizim yurtdışında olduğumuz süreçte geçirdiğimiz değişimin aynısı ülkemizde yaşanmıştır: Siyasî şartlar, sosyal refah değilmiş olabileceği gibi( yüzeysel olarak
bile Türkiye ve Azerbaycan gibi ülkelerin sosyal ve ekonomik düzeyde gelişimleri buna örnek gösterilebilinir) bizim de artık değer yargılarımız, dünyaya
bakış açımız, alışkanlıklarımız eskisi gibi olmayabilir (Huff, 2001,s.246-264).
Çoğu zaman da tersine kültür şokunu tetikleyen çatışmaların arkasında bu nedenler yatmaktadır. Örneğin kılık-kıyafet değişikliği: Top sakal veya uzun saç
bırakmak Kafkasya’daki gelenekçi toplumlarda hoş karşılanmamaktadır. Aynı
şekilde yurtdışında okumanın getirdiği rahatlık ve özgürlüğün davranışlara,
alışkanlıklara tesiri bayan öğrencilerin bu tür toplumlarda tersine kültür şokunu daha şiddetli hissetmesine neden olmaktadır. Söz gelişi sigara ve içki içme
alışkanlığı edinmiş bir bayanın ağırlık Kafkasya’da, yine de tümüne genelleyebileceğimiz şekilde toplum tarafından dışlanmayla karşılaşılabilinir ve farklı
marjinal toplum kesimleriyle özdeşleştirilebilinir. Bazen bu durumun tersine,
İslâmî kanunlara uygun giyinmeye başlayan bayan; aynı şekilde ayrımcılığa
maruz kalabilmektedir. Kültürel düzeydeki bu farklılığın yanı sıra, geçici süre
ikamet edilen yerle daimi ikamet edilen yer arasındaki sosyal refah düzeyinin
yüksekliği şoku daha da tetiklemektedir. Doğal olarak alışmış görece yüksek
şartlardan daha düşüğüne inmek veya zorunda kalmak sıkıntılı bir durum oluşturmaktadır. Meselâ, İstanbul gibi şehirden Azerbaycan’ın küçük kasabasına
eğitimini tamamladığı için dönen bir öğrencimizin yeniden Türkiye’ye geri
dönüşünün sebebini bu şekil izah etmişti. Başka bir öğrenci arkadaşımız mülakatlar sırasında tüm durumun özeti olabilecek şu cümleyi kurmuştu: Değil
benim dostlarım, düşmanlarım bile orada(Türkiye’de kaldı).
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5. Bikültürüzim: Bu dönem şuana kadar araştırılan tüm aşamaların sonuncusudur. Öğrenci tüm şoklarla yüzleştikten sonra artık iki kültürü de benimsemiş,
hangi ortamda nasıl davranılacağını bilen, farklılıkları ustalıkla atlatan (Berry,
1997,s.568) ve çoğu zaman eğitim için geldiği ülkenin gönüllü temsilcisi bir
birey olmuştur.

Adaptasyon Sürecini Etkileyen Faktörler Ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının(STK) Bu Süreçteki Önemi
Yeni kültüre uyumu etkileyen faktörler bireysel düzeyde olduğu gibi, kültürel ve sosyal geçmiş gibi daha toplumsal tabanlı faktörle rde etkilemektedir. Dışa dönük, rahat iletişim kurabilen, yeniliklere açık, entelektüel birikimli, bireysel düzeyde donanımlara sahip
öğrenciler uyum sürecini daha kısa ve rahat yaşamaktadırlar. İlaveten daha önce yurtdışında kalmak, gidilecek ülkenin kültürünü ve dilini bilmek sürece pozitif yönde katkılar
sağlamaktadır. Diğer bir yandan gidilecek ülkenin kültürel ve tarihsel geçmişi(geçmişte
ve ye hâlihazırda kültürlerarası çatışma durumunun olup olmaması, kültürlerarası yakınlık
veya uzaklık gibi) belirleyici öneme sahiptir. Ayrıca yeni kültüre adapte olmakta yerli hakla
samimi ilişkilerin kurulması, ayrıca ev sahibi ülkenin (bu durumda Türkiye) yurtdışından
gelen öğrencilere devlet eliyle veya teşvik ettiği STK’ler vasıtasıyla iyi niyetli siyaset gütmesi hayati önem arz etmektedir.
STK’lerin adaptasyon sürecine katkılarını temel üç başlıkta sırlayabiliriz:
1. Oryantasyon, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri: Üniversite eğitimi için
yurtdışına çıkan öğrencilerin karşılaştıkları sorunların başında eğitim sürecindeki bürokratik işlemler gelir. Çoğu zaman kendi ülkesinden niteliksel ve niceliksel
olarak farklılaşan bu prosedür, birey için ciddi stres ve sıkıntı kaynağı olmaktadır.
Bu konuda yapılan danışmanlık ve yönlendirmeler ciddi şekilde kaygı düzeyini
azaltmaktadır. Verdikleri hizmeti kültürel yakınlığı olan bölgeler(Kafkasya bölgesi- Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya Federasyonundaki Kuzey Kafkas ülkeleri, Ortadoğu- Arap dilli ülkeler) şeklinde ayırarak ve bölge farklılıkları belirlenerek gelecek için sistematik şekilde bilgi birikimi oluşturmakta ve daha kaliteli danışmanlık
yapmaktadırlar. Ayrıca yeni gelen öğrencilere verilen Türkçe dersleri kültür şokunun tetikleyici faktörlerinden olan dil engelini aşılmasına yardım ederek etkilerini
azaltmaktadır.. Özellikle yakın tarihte(kast edilen 50-100 yıl) farklı ülkelerden göç
etmiş veya zorunda kalmış insanların kurdukları derneklerin, yine aynı ülkelerden
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gelmiş öğrencilere kurdukları iletişim, kültürel farklılığın bu denli açık olduğu
ortamda onlara ‘’dillerinden anlayacak’’ sosyal alanlar sunmaktadır. Ayrıca yerli
öğrencilerle arkadaşlıklara teşvik edilmekle kültürel entegre hızlandırılmakta ve
aynı üniversitedeki öğrencilerin üniversite içi resmî ve resmî olmayan (Hocaların
tutumları, soru sorma biçimleri) konularındaki bilgilendirmelerle eğitim hayatıyla
ilgili oluşabilecek uyum sorunları minimuma indirmeye çalışmaktadırlar.
2. Sosyal Etkinlikler Vasıtasıyla Topluma Entegre Etme Çalışmaları: Tarihî
mekânlara geziler düzenleyerek yerel kültürün tarihsel geçmişinin tanıtımı yapılmakta ve öğrencileri kültürel etkinliklere yönlendirerek kültürler arasındaki farkı
azaltmaya çalışmaktadırlar. Belirtilmesi gereken kritik nokta şudur ki, kültür
şokunun nedeni sadece yurtdışından gelen öğrencinin farklı kültüre sahip olması
değil, bunun yanı sıra yerli halkın da bu konuda yeterli bilgiden yoksun olması
ve yanlış anlaşılmadır. Bu sebeple dernek çapında yapılan ülke tanıtım ve kültür
günlerinin ve ülke çapında yapılan uluslararası öğrenci buluşmaları, bu boşluğu
doldurmada önemli yer tutmaktadır. Bu etkinlikler sadece yerli halka ‘’misafirlerini’’ tanıma fırsatı vermekle beraber, öğrenciler içinde yanlış anlaşılmalara neden
olan stereotipilerin(Her Afrikalıyı saat satıcısı, her Suriyeliyi mülteci olarak görmek gibi) kırılması için ve kendilerini oldukları gibi tanıtmak fırsatı vermektedir.
3. Akademik Başarıyı ve Kişisel Gelişimi Artıran Seminerler: Gönüllü akademisyenlerin öğrencilere üniversite dışı verdikleri eğitimle sadece geleceğin uzmanlarını yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda bu zorlu süreçte öğrencilere değer
verildiklerini göstermektedirler. Bu tür faaliyetler öğrenci adına yıllar sonra bile
unutulmayan deneyim olarak akıllarında kalmaktadır. Kafkasyalı bir öğrencinin,
Rektör Yardımcısının onu odasına davet ederek sıkıntısının olup olmadığını sormasının ömür boyu unutamayacağı bir jest olduğunu, görüşmeler sırasında belirtmiştir. Eklenmesi gereken bir diğer nokta, uzmanlar tarafından verilen kişisel gelişimlerine katkı sağlayan seminerlerdir. Bu seminerler sayesinde öğrenciler sadece
alanlarında değil, diğer konularda da bilgi sahibi olmaktadırlar.

SONUÇ YERİNE
STK’lerin izlediği bu çok kültürlülük politikası sadece insanların eşit hak ve hukuka
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sahip olduğunu vurgulamakla kalmayıp, aynı zamanda farklı kültürlere sahip milletler
arasında dostluğu, kardeşliği teşvik etmekte, kültürler arası sınırsız sevgi ve karşılıklı saygı bağlarını örmektedirler. Bu, ister devlet mekanizmalarıyla, ister STK’lerle
yürütülecek planlı politikalar sadece ev sahibi ülkeye mezun olacak uluslararası öğrencileri kamu diplomasisi aracı olarak birer gönüllü temsilciler kazandırmakla kalmayıp,
bunun yanı sıra bu gençler dünya barışına ve insanlığa hizmet edeceklerdir.
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K1.

Üniversiteniz

K2.

Bölümünüz

K3.

Sınıfınız

K4.

Yaşınız

K5.

Ülkeniz

K6.

Medeni Durumunuz

K7.

Kaç Yıldır Türkiye’desiniz

1 Eğitiminiz için neden Türkiye’yi tercih ettiniz?
2 Türkiye’deki yaşam ve üniversite eğitimi kalitesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
3 Türkiye’ye gelmeden önceki beklentiniz nasıldı? Bu zaman sürecinde değişti
mi?
4 Barınma-Konaklama ihtiyacınızı nasıl giderdiniz?
5 Lisansüstü eğitiminizi Türkiye’de devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? (Devam etmek istiyorsanız neden? İstemiyorsanız neden?
6 Türkiye’de almış olduğunuz eğitimi yeterli buluyor musunuz?
7 Aylık masraflarınız ne kadar oluyor? Masraflarınızı nasıl karşılıyorsunuz?
8 Türkiye’ye ilk girişinizde herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?
9 Türkiye’deki her hangi bir dernek-vakıf-cemaat ya da kuruluşlardan destek
(eğitim, erzak, barınma, nakit) alıyor musunuz?
10 İhtiyaçlarınızın yüzde kaçını dernek-vakıf-cemaat ve kuruluşlardan karşılıyorsunuz?
11 Bir yıl içinde kaç defa hastaneye gittiniz? Bununla ilgili yaşadığınız sıkıntılar
var mıdır?
12 Hangi sıklıkla ülkenize gider-gelirsiniz?
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13 Burada ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Kaldıysanız nerede, ne zaman ve ne
tür bir ayrımcılıkla (milliyetçilik, kültürel farklılık, cinsel ayrımcılık, dini
ayrımcılık, kalıpsal yargılar)
14 Sağlık sorunlarınız var mı? Hastalandığınız da hastaneye gidiyor musunuz?
Hastalık teşhis/teşhisleriniz doktorunuza göre hangi eğilim gösteriyordu; psikolojik ve ya anatomik ve ya her ikisi(psikosomatik)
15 Türkçeyi nerede öğrendiniz? Öğrenmiş olduğunuz Türkçeyi üniversite eğitiminizde yeterli buluyor musunuz?
16 Buradaki eğitiminizi yarıda bırakıp ülkenize veya bir başka ülkeye gitmeyi hiç
düşündünüz mü? Evet/Hayır durumunda nedeninizi yazınız?
17 Okuduğunuz üniversitede akademik kadroyu/hocalarınızı yeterli buluyor
musunuz? Nedenlerinizi yazınız.
18 Üniversiteniz öğrenci işlerinin ilgi ve alakasından memnun musunuz?
19 Türkiye’nin Kültürünü öğrenebildiniz mi? Bununla ilgili bir sorun yaşadınız
mı?
20 Türkiye halkının ülkenizle ilgili algısını değerlendirir misiniz?
21 Buraya gelmeden önceki Türkiye algınız ve şimdiki algınız nelerdir?
22 Mezuniyet sonrası Türkiye’de kalmak ister miydiniz? Niçin?
23 Herhangi bir kulüp, birlik, dernek ve toplulukta sorumluluğunuz var mıdır?
24 Ülkenizde iken hastaneye ne sıklıkla giderdiniz?
25 Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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