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PUBLIC DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDENTS

Abda Jemal Abda1

Abstract
International education in its many forms and with the support 

of a diverse stakeholder group is considered a major contributor 
to soft power diplomacy. In a highly competitive international 
marketplace the ongoing commercial viability of world international 
education is closely linked to its recognition and implementation as 
an instrument of public diplomacy. Positive experiences arising from 
student mobility and the development of intellectual commercial 
and social relationships at the individual and institutional levels 
directly influence the uptake of one’s country education offerings. 
These experiences can also enhance the host countries reputation 
and influence in regional and global arenas. However, gaps in 
knowledge, research and debate about international education’s 
and students public diplomacy impacts and soft power potential 
present as significant limitations. Therefore, in this study the relation 
in international students to public diplomacy, impacts on public 
diplomacy are assessed. Domestic and international data sources are 
used to support this. The major objective of the paper is, therefore, to 
show how education has soft power in public diplomacy of the world 
through international students. t

Keywords: Education, Diplomacy, Scholarship
Introduction
Public diplomacy can be defined as the ways in which non-

government diplomats of a nation, culture, or people influence and 
improve relations with another nation, culture, or people (Fulton, 
2007).

As a part of modern diplomacy and international relations, public 
diplomacy is an essential, non-invasive attempt to influence the 
economic and political choices of international and intercultural 
cultures and nations through civic interaction. Public diplomacy is 
connected to the concept of soft power (Nye, 2004). Soft power is 
[1] Addis Ababa University
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concerned with the efforts of the government or government agencies 
intended to influence other nations and cultures (Leonard, 2002).

Internationalization and globalization have increased the 
importance of successful international student experience as an 
aspect of public diplomacy. Pandit (2009) recognized the importance 
of the international student experience and  its relationship to 
globalized markets, cultures, and communities: “There is a growing 
societal recognition that our graduates will compete in a global labor 
market and need to develop the ability to work more effectively in 
international and multicultural settings” (p. 646). To work effectively, 
nations and their citizens must have beneficial relationships with 
other nations and their citizenries. With the increased connectivity of 
international economic markets and the propensity of international 
students to hold important positions in private business, the 
importance of cultivating productive international relations through 
international student education is essential.

By considering the diplomacy, role of international students, 
this paper will places more emphasis on impact of international 
students towards public diplomatic relation. Positive and negative 
impact, challenges and reasons to choice host country in relation 
to diplomacy, Intercultural exchange and cultural immersion as 
central components of the international students’ experience. Such 
an approach increases the likelihood of improving the international 
student experience as well as international relations.

Reasons for Choosing a Host Country and Host Institution
According to Mazzoral & Soutar, 2002 the reasons international 

students choose a host country have a strong connection to the 
cultural interactions between two nations’ peoples. Thus, reasons 
for choosing a specific host country and academic institution include:
	Knowledge and awareness of the host country
	Recommendations from friends and relatives
	Cost Issues (local ethnic communities are believed to help with 

costs)
	Social Links
	Geographic and/or cultural proximity
	An institution’s reputation for quality, including staff
	Alliances and partnerships between the institution and 

institutions familiar to the student
	Alumni base and word-of-mouth referral
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Almost all of the reasons on this list affect and are affected by 
intercultural interaction and ongoing diplomatic, economic, and 
cultural relations between the host country and an international 
student’s country of origin. Recommendations from friends and 
relatives, social links, cultural proximity, alliances and partnerships, 
and alumni word-of-mouth are all dependent on positive exchanges 
between the populaces of two nations. Knowledge and awareness of 
an institution and an institution’s reputation for quality can also be 
improved via direct international student exchange. The rationale 
behind selecting a host nation is linked to the international exchange 
between two countries. Therefore, one factor of good public 
diplomacy depends on the attitudes of the international students and 
hosting nations towards each other.

Challenges Face International Students
Challenges International Students faces direct impact to the public 

diplomacy. For institutions where the hosting of international students 
has only recently emerged as an aspect of their educational goals and 
responsibilities, identifying the challenges and the best practices 
for international student success are essential for establishing a 
successful international student program. Similar to the reasons 
for selecting a host institution, many of the challenges and the best 
practices identified in international student research is culturally-
oriented. Challenges to the international student experience have 
been researched far. Zhai (2002) found cultural differences, language 
adjustments, and the actual educational system as the most difficult 
obstacles to navigate. Ying and Liese (1994) reported homesickness 
as an important issue.

Therefore, in response, Tseng and Newton (2002) documented 
eight characteristics of a successful international student experiences 
to overcome challenges. They are:
•	 Knowing themselves and others
•	 Building relationships
•	 Expanding their worldview
•	 Asking for help
•	 Developing cultural and social contacts
•	 Establishing relationships with advisors and instructors
•	 English proficiency or host country language.
•	 Letting go of problems
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None of the eight characteristics could be isolated as in-classroom-
only or curriculum associated approaches. Conversely, none of the 
characteristics could be considered entirely cultural. The importance 
is in recognizing the fluidity and relationship of out-of-classroom 
and cultural/intercultural aspects of the characteristics. Therefore, 
when both sides give attention to avoid challenges and work on the 
above mentioned solution it will bring positive impact to the public 
diplomacy.

Impacts of International Students to Public Diplomacy
Positive Impacts
A more holistic approach that includes outside of the classroom 

intercultural dialogue and cultural immersion has the potential 
to increase the likelihood of successful international student 
experiences, and these gains are not only educational gains, but also 
international relations’ gains.

Economic benefits: the positive relation of two nations emerges the 
way for economic activities. Investment activities and export-import 
established when there is good diplomacy between the two nations.

Social and Cultural benefits: Strong bond established when there 
is strong interaction between the host and home of international 
students. Citizens share and value the culture, identity and religion 
of each other.

Diffusion and transferring of technologies: Globalization affects 
negatively and positively the current worldwide based on their 
civilization. So, having strong interaction is good opportunities for 
the two nations to open the way for exchanging of new emerging 
technologies and sharing of experiences at national and institutional 
level.

Negative Impacts
Transferring or disseminating wrong information to community of 

their home when they back from hosting nations. The attitude of the 
community poisoned due to the wrong information about the culture, 
religion, political view and all other interaction of the two nations. 
Accordingly, Most of international student explained the negative 
impact of the International students towards public diplomacy. They 
commented by saying that:

Students who return to their country with negative experience 
could become poisoned home society critical attitudes about hosting 
society and poor impressions about hosting county’s reputation as an 
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education provider. They ultimately destroy good image of the hosting 
country.

Fig 1. Summary of Public Diplomacy vs. International Students

The above hierarchical graphic shows the relationship 
of international students to public diplomacy. Accordingly, 
International students established only when there is country of 
origin and host countries. Thus, always interaction and relation 
occurs between students each other, Students with staff of the 
institution, communities outside of institutions and other institution 
in the hosting country. Thus, the situation of interaction has direct 
impact to the public diplomacy. Accordingly, the presence of good 
interaction of students with all the above mentioned actors led 
to good public diplomacy and has positive impact. Whereas, if the 
relation is poisoned and bad interaction of international students 
with the all above mentioned actors of hosting nations the result is 
reverse and has negative impact to public diplomacy.

Conclusion
International education in its many forms and with the support 

of a diverse stakeholder group is considered a major contributor to 
soft power public diplomacy. In a highly competitive international 
marketplace the ongoing commercial viability of world international 
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education is closely linked to its recognition and implementation as 
an instrument of public diplomacy. Positive experiences arising from 
student mobility and the development of intellectual commercial 
and social relationships at the individual and institutional levels 
directly influence the uptake of one’s country education offerings. 
These experiences can also enhance the host countries reputation 
and influence in regional and global arenas. However, gaps in 
knowledge, research and debate about international education’s and 
students public diplomacy impacts and soft power potential present 
as significant limitations.

This digest has proposed research areas where further cross-
sectoral attention and investment will contribute to building and 
implementing a comprehensive, coherent strategy for international 
students as public diplomacy.
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KIRGIZİSTAN’DA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLMAK

Abdrasul İsakov1

Güldana Muzakulova2

Özet
Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra dünya ile entegre 

olmak için ilk yıllardan itibaren büyük çaba harcadı. Orta Asya 
cumhuriyetleri arasından ilklerden olarak Birleşmiş Milletler, 
Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlere üye oldu. Dünya 
ile entegre olmak amacıyla eğitim-öğretim alanında da pek çok yeni 
adımlar atıldı. On civarında ikili uluslararası üniversite ve üniversite 
bünyelerinde onlarca uluslararası fakülte açıldı. Erasmus, Mevlânâ, 
Orhon gibi öğrenci değişimi programları uygulanmaya başladı. 
Komşu ülkeler başta olmak üzere, Avrasya’nın çeşitli ülkelerinden 
öğrenciler Kırgızistan’a yükseköğrenim için gelmeye başladılar.

Bu bildiride Kırgız Cumhuriyeti’nin uluslararası öğrencilere yönelik 
politikası, uluslararası öğrencilerin Kırgızistan’da ne tür sorunlarla 
karşılaştıkları, başarı dereceleri, ağırlıklı olarak hangi alanları tercih 
ettikleri ve uluslararası öğrenciler için Kırgızistan’da eğitim almanın 
artı ve eksileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan Eğitim Politikası, Uluslararası 
Öğrenci, Uluslararası Üniversite.

Giriş
Kırgız Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten 

sonra demokrasi yolunu seçti. Demokrasinin ülkede kalıcı olması 
için iki kere ihtilal yaşadı. Ülkenin demokrasi adına attığı adımlar 
diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yavaş yavaş kendini 
göstermeye başladı. Bu tür demokratik girişimler meyvesini vererek 
Kırgızistan yurtdışından öğrenci çekme konusunda, ortak geçmişe 
sahip komşu devletlere kıyasla daha başarılı oldu.

Kırgızlar Sovyet rejimi gelene kadar bölgede mevcut medreselerde 
eğitim görüyorlardı. 1909 yılı verilerine göre, Türkistan’da 400’den 

[1] Dr, Ankara Üniversitesi, mail: rasulaali@gmail.com
[2] Dok. Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, mail: gmyrzakulova@gmail.com
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fazla medrese mevcuttu. Kırgızistan’da batı tarzı ilk yükseköğretim 
kurumu ise 1925 yılında açılmıştır.3O günden bugüne ülkede 
yükseköğretim kurumları artarak ve gelişerek faaliyetlerini 
yürütmektedir. Kırgız Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 2017 
yılı resmi verilerine göre, ülkede 55 yüksek öğretim kurumu 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunların 31 tanesi devlet, diğerleri 
özel üniversitelerdir.4 Ayrıca ülkede Rusya’nın altı yüksek öğretim 
kurumunun şubesi bulunmaktadır.

Tablo 1. Kırgız Cumhuriyeti’nde Yüksek Öğrenim Kurumlarının Yıllara 
Göre Sayıları5

Tablodan görüldüğü üzere, Kırgızistan yükseköğretim 
kurumlarının sayısını arttırma girişimine egemenliğin ilk yıllarından 
itibaren başlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde, 1990’da sayısı 9 olan 
yükseköğretim kurumu sayısı 45’e ulaşmış, öğrenciler için ülkenin 
diğer il merkezlerinde de üniversitelerde eğitim görme şansı 
tanınmıştır. 2005 yılında 51’i bulan yükseköğretim kurum sayısı 
şimdilerde 55’tir. Bundan sonra Kırgızistan’daki yükseköğretim 
kurumlarının sayısının bu civarda seyretmesi öngörülmektedir.

Kırgızistan’daki üniversitelerin sayısı ile ilgili eleştiri yöneltenler 
de az değildir. Rus Profesör Boris Rayzberg’e göre, Kırgızistan 
yükseköğretim kurumu sayısına göre dünyada ilk sıradadır. Onun 
hesabına göre, ülkedeki her bir milyon insana

20 yükseköğretim kurumu denk gelmektedir.6 Aslına bakılırsa, 
Kırgızistan’daki üniversite sayısı geniş vizyonla bakabilenler için 
hiç de fazla değildir. Eğer yurtdışından öğrenci çekmek ve ülke 
geleceğini bilim alanındaki başarılarınla kalkındırmak istersen, bu 
sayı son derece makuldür.

Kırgızistan Sovyet devrinde başkente yığılmış durumda olan 

[3] Kırgızistan yükseköğretim kurumlarının tarihçesi için bkz: Güldana Murzakulova, “İsmail 
Gaspıralı ve Kırgızistan’da Ceditçilik Hareketi”, MTAD, Sayı: 11 (4), 2014, s. 268-283; Kırgız 
Respublikasının Orto Kesiptik Bilim Berüü Sistemasının Cıl Cıynagı, Bişkek 2015, s. 11-12. “İstoriya 
Obrazovaniya”, http://old2.edu.gov.kg/ru/high-education/istoriya-obrazovaniya/; Son Erişim: 
10.09.2017.
[4] COC Tizmesi, http://edu.gov.kg/univer/?lg=2&id_parent=136; Son Erişim: 08.09.2017.
[5] Kırgız Respublikasının Uluttuk Statistika Komiteti, http://www.stat.kg/kg/; Son Erişim: 
08.09.2017; Kırgızstan Tsifralarda. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2017, s. 297.
[6] Gülmayram Sabırbekova, “Reformadan Kiyin Kança COC Cabılat?”, Superİnfo Gazetesi, Sayı: 
558, 12-18 Temmuz 2013.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

9 12 13 21 23 32 44 44 41 39 45 48 46 47

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

49 51 47 49 50 54 56 54 54 55 53 52 50 55
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yükseköğretim kurumlarını bağımsızlık yıllarında bölgelere yaydı. 
1991 yılında yükseköğretim kurumların %80’i başkentteyken, 2001 
yılına gelindiğinde bu okulların %70’i diğer bölgelerde faaliyetlerini 
yürütmeye başladılar ve öğrencilerin %53’ü de başkent haricindeki 
yükseköğretim kurumlarında eğitim alıyorlardı.7 Zamanla bu başkent 
taşra dengesi sağlandı. 2014 yılı verilerine göre, Bişkek şehrinde 
35, Oş şehrinde 9, Çüy ilinde 4, Calalabad ilinde 3, Batken ilinde 1, 
Talas ilinde 1, Narın ilinde 1, Isık Köl ilinde 1 yükseköğretim kurumu 
faaliyet yürütmektedir.8

2017 verilerine göre, Kırgızistan’daki yükseköğretim kurumlarında 
kadrolu olarak 10812 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 2016 
yılında bunların sayısı 14233 idi.9 Ülkede gerçekleştirilen eğitim 
reformu sayesinde doktor payesi olmayan, bilimsel çalışması 
bulunmayan öğretim görevlileri yükseköğretim kurumlarından 
uzaklaştırıldılar. Ülkedeki öğretim görevlilerinin %6’sı profesör 
doktor, %5’i profesör, %16’sı doçent, %25’i de yardımcı doçent 
doktorlardan oluşmaktadır. Devlet üniversitelerinde her 10 
öğrenciye bir öğretim görevlisi denk gelirken, özel üniversitelerde 
her 12 öğrenciye bir öğretim görevlisi denk gelmektedir.10 Genelde 
dünya pratiğinde her öğretmene düşen öğrenci sayısında devlet 
üniversitelerinde öğrenci sayısı daha kalabalık olması gerekirken, 
Kırgızistan’daki durum tersinedir.

Kırgız Cumhuriyeti’nde yükseköğretim kurumlarının artmasıyla 
birlikte, öğrenci sayısında da artış yaşandı. 1980-1990’larda ülkede 
55 bin olan öğrenci sayısı,11 2000 yılına gelindiğinde 200 bini buldu. 
Yükseköğretim kurumları öğrencileri- nin sayıları bir ara 251 bine 
kadar çıksa da, tablodan görüldüğü üzere son yıllarda yükseköğretim 
kurumlarındaki öğrencilerin sayılarında düşüş gözlemlenmektedir. 
Bunun sosyo-ekonomik pek çok sebebi bulunmaktadır ve bu başlı 
başına bir başka bildirinin konusudur.

[7] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 14.
[8] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 282.
[9] Kırgızstan Tsifralarda. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2017, s. 298.
[10] VUZı, http://old2.edu.gov.kg/ru/high-education/universities/; Son Erişim: 08.09.2017.
[11] Kırgız Respublikasının Orto Kesiptik Bilim Berüü Sistemasının Cıl Cıynagı, Bişkek 2015, s. 11.
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Yıllar Öğrenci Sayısı
2000/2001 188820
2001/2002 207420
2002/2003 199124
2003/2004 203002
2004/2005 218273
2005/2006 231095
2006/2007 236929
2007/2008 250460
2008/2009 243028
2009/2010 233605
2010/2011 230379
2011/2012 239208
2012/2013 231562
2013/2014 223241
2014/2015 214410
2015/2016 199505
2016/2017 175430

Tablo 2. Kırgız Cumhuriyeti’nde Yüksek Öğrenim Gören Üniversite 
Öğrencilerinin Yıllara Göre Sayısı12

Kırgızistan’da bayanların erkeklere kıyasla okumaya daha meyilli 
olduğu gözlemlenmektedir. Belki de anne-babaları kızlarının 
diplomalı olup, iyi bir hayat geçirmesini istemekteler. 2000-2001 
eğitim öğretim yılı verilerine göre, yükseköğretimde eğitim gören 
öğrencilerin %65’ı kadınlardan oluşmaktaydı.13 Bu sayı günümüzde 
de bayanların lehine olup, 2017 yılı verilerine göre, Kırgızistan 
üniversitelerinde 94.500, başka bir deyişle toplam öğrencilerin 
%53.9’ü bayan öğrencilerden oluşmaktadır.14

Kırgızistan’da Uluslararası Öğrenciler
Sovyetler Birliği içinde yer alan Kırgızistan, Bolşevik enternasyonal 

politikasının da etkisiyle başlangıcından itibaren ülke dışından 
öğrenci kabul etmeye açık idi. Zaten Bolşeviklerin iktidara gelmesine 
kadar aynı hanlık altında yaşayan bölgedeki Türk ve Tacik halkları 
“Stan”lara ayrılmayıp aynı medrese veya okullarda eğitimlerini 
birlikte sürdürüyorlardı. Bu durum Sovyet devrinde de devam etti. O 

[12] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 282; 
Kırgızstan Tsifralarda. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2017, s. 297; Kırgız Respublikasının Uluttuk 
Statistika Komiteti, http://www.stat.kg/kg/; Son Erişim: 08.09.2017.
[13] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 14.
[14] Kırgızstan Tsifralarda. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2017, s. 298.
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zamanlar Kırgızistan’a “dışarıdan” okumaya gelen gençlerin çoğunu 
komşu ülkelerden gelen gençler oluşturuyordu.

XX. yüzyılın 70’li yıllarından itibaren sadece SSCB ülkelerinden 
değil, Sosyalist Blok’a dâhil olan pek çok ülkeden de öğrenciler eğitim 
için Kırgızistan’a gönderilmeye başlamıştır. Örnek olarak Bişkek’te 
1973 yılında açılan Hava Okulu’nu gösterebiliriz. Frunze Hava 
Yüksekokulu adeta uluslararası öğrencilerin merkezi konumundaydı. 
Kolejden 1994 yılına kadar 735 Kazakistanlı, 458 Özbekistanlı, 
255 Türkmenistanlı, 128 Tacikistanlı ve 1161 Rusyalı öğrenci me 
zun olmuştur. Buna karşılık bu yıllar aralığında Kırgızistan’dan 
mezun olanların sayısı sadece 408’dir.15 Bu durum okulda her şeyin 
Moskova’dan idare edildiğini ve ihtiyaç duyulan eleman sayısına göre, 
ülkelerden öğrenci alındığını, buna Kırgızistan’ın da dâhil olduğunu 
göstermektedir.

Yüksekokul, 1979-1987 yılları arasında Küba’dan 32, 
Moğolistan’dan 16, Angola’dan 11, Kamboçya’dan 11,  Gine’den 5, 
Madagaskar’dan 5, Vietnam’dan  4 toplamda 84 öğrenciyi mezun 
etmiştir.16 Okulda ayrıca SSCB dışındaki Sosyalist ülkeler olan Küba, 
Gine, Angola, Nijerya, Laos, Afganistan, Mozambik, Madagaskar, 
Ürdün, Kamboçya, Kamboçya, Yemen, Mali, Sierra Leone gibi  17 
ülkeden 632 öğrenci hazırlık sınıfında okumuşlardır.17 Bu tür orta ve 
yük- seköğretim kurumlarında eğitim alan gençlerin bir kısmı mezun 
olduktan sonra Kırgızistan’da kalarak yerleştiler. Mısır eski Devlet 
Başkanı Hüsnü Mübarek (1959-1960), Suriye eski Devlet Başkanı 
Hafız Esat (1957-1958), Güney Afrika Cumhuriyeti eski Genel 
Kurmay Başkanı Fabian Msimang (1986-1991), uzaya ilk olarak 
çıkan Moğol Jügderdemidiin Gürragchaa (1971-1972), Hindistan 
eski Genelkurmay Başkanı, Mareşal Dilbagh Singh (1962) bu okulda 
eğitim görmüş ünlü kimselerdir.18

Kırgızistan bağımsız olduktan sonra da uluslararası öğrenciler 
için cazip ülkelerden biri olmaya devam etti. Çünkü ülke eğitim 
alanında açık kapı politikası uygulamaktaydı. Kırgızistan eğitim 
alanında dünya ile bütünleşmek için 60’tan fazla ülke ile eğitim 
alanında işbirliği yapıyor. Bu işbirliklerinin temelini taraflar arasında 
imzalanan 75’ten fazla anlaşma oluşturmaktadır.19

[15] İ. Abdraimov Atındagı Kırgız Aviatsiyalık Kolledji. İstoriya Stanovleniya i Razvitiya, Bişkek 
2016, s.16; http://aviacoll.kg/?url=history; Son Erişim: 08.09.2017.
[16] İ. Abdraimov Atındagı .., s. 16.
[17] İ. Abdraimov Atındagı.., s. 17.
[18] Baktıgul Midinova, “Prezident Sirii i Egipta: İzvestnıe Vıpustniki Kırgızskogo Aviauçilişa”, 
https://kloop.kg/blog/2016/02/26/prezidenty-sirii-i-egipta-kto-eshhe-uchilsya-lyotnomu-delu-v-
kyrgyzstane/; Son Erişim: 08.09.2017.
[19] Ob Obrazovanii v Kırgızskoy Respubliki, http://www.kgembassy.tj/page-192.html; Son Erişim:
08.09.2017.
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İmzalanan bu anlaşmaların yirmiden fazlası Orta Asya’daki 
komşu ülkeler, elliden fazlası da diğer ülkeler arasında imzalanmış 
anlaşmalardır.20 2017 yılında Kırgızistan Katar, Gürcistan, Macaristan, 
Letonya ve Türkmenistan ile eğitim alanında yeni anlaşmalar 
imzaladı.21 BDT ülkeleri arasında eğitim alanında imzalanan bütün 
anlaşmalarda Kırgızistan’ın imzası bulunmaktadır ve bu anlaşmalar 
Sovyet devrinde olduğu gibi BDT ülke vatandaşlarının aynı şekilde 
ülkeye okumaya gelmesine imkân sağlamaktadır.

Eğitim alanında dünya ile entegre olmak için Kırgızistan Erasmus 
Mundus, Tempus, UNESCO, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı), DAAD (Alman Akademisi Değişim Servisi), Soros Vakfı, 
IREX (Uluslararası Araştırma ve Değişim Başkanlığı), ACCELS 
(Amerika Uluslararası Eğitim Konseyi) gibi eğitim programlarına 
aktif şekilde katılmaktadır.22 Ve saydığımız programlar ülkede eğitim 
alanında faaliyet yürüten programların sadece bir kısmıdır.

Ülkede eğitim alanında faal olan programların faaliyetleri ile 
ilgili örnek vermek gerekirse, Kırgızistan’ın bir taşra üniversitesi 
olan Issık Köl Devlet Üniversitesi Tempus ile yedi, Erasmus ile iki, 
Norveç Eğitim Ajansı ile iki, Mevlana ile iki, Uluslararası Bilim Teknik 
Merkezi ile bir, Konfüçyüs Merkezi ile bir, Kırgız-Arap Merkezi ile bir 
uluslararası projeyi yürütüyor.23

1990’lı yıllarda Kırgızistan’da ağırlıklı olarak komşu ve BDT 
ülkelerinden gelen öğrenciler eğitim görüyorlardı. Başka ülkelerden 
eğitim görmeye gelenlerin sayısı BDT ülkelerinden gelen öğrencilere 
kıyasla azdı. Örneğin, 1998 yılında Oş Devlet Üniversitesi ve Bişkek 
Sosyal Bilimler Üniversitesi 44’er uluslararası öğrencisi (BDT 
haricindeki) ile bu alanda liste başı olarak gözüküyorlardı. 1998 
yılında ülkede mevcut uluslararası öğrencilerin toplam sayısı 
sadece 200 idi.24 2000-2001 eğitim öğretim yılında Kırgızistan’ın 
24 yükseköğretim kurumunda 1970 uluslararası öğrenci eğitim 
görmüştür. Bu sayıya hükümetler arası anlaşma ile gelen öğrenciler 
dâhil değildir.25 Bu verilere bakarak, 2000’li yılların başları 
Kırgızistan’a uluslararası öğrencilerin artarak gelmeye başladığı 
yıllar idi diyebiliriz.

[20] Higher Education in Kyrgyzstan, European Commission, p. 13.
[21] Aynura Kanımetova, “Kollegiya Minobrazovaniya KR- Usilit Naçatıe Reformu”, Kut Bilim, 20 
Şubat, Bişkek 2017, http://kutbilim.journalist.kg/2017/02/20/kollegiya-minobrazovaniya-kr-usilit-
nachatyie-reformyi/; Son Erişim: 08.09.2017.
[22] Higher Education in Kyrgyzstan, European Commission, p. 14.
[23] K. Tınıstanov Atındagı IMU- İntelektualdar Beşigi”, Kut Bilim, 18 Aralık, 2015, http://kutbilim.
journalist.kg/2015/12/18/k-tyinyistanov-atyindagyi-yimu-intellektualdar-beshigi/; Son Erişim: 
08.09.2017.
[24] Kyrgyzstan- Higher Education”, http://education.stateuniversity.com/pages/798/Kyrgyzstan-
HIGHER-EDUCATION.html; Son Erişim: 08.09.2017.
[25] Kırgız Respublikasının Orto Kesiptik Bilim Berüü Sistemasının Cıl Cıynagı, Bişkek 2015, s. 14.
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Kırgızistan’da BDT dışından uluslararası öğrencilerin alımı 2000’li 
yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Burada ülkede açılan pek 
çok uluslararası üniversiteler önemli rol oynamıştır. Bu bağlamda 
Kırgızistan ile Rusya ortaklaşa Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesi’ni 
(1993), Kırgızistan ile Türkiye ortaklaşa Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi’ni (1995) kurdular. Ülkede ayrıca Kırgız-Özbek 
(1997), Kırgız-Kazak (2012), Kırgız-Kuveyt (1998) Üniversiteleri, 
Kırgız-Rus Eğitim Akademisi (1997), Asya Tıp Enstitüsü (2004), 
Avrasya Üniversitesi, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi (1993), 
AGİT Akademisi (2002), Uluslararası Alatoo Üniversitesi (1996), 
Uluslararası Merkezi Asya Üniversitesi (2008), Uluslararası Yönetim, 
Hukuk, Finans ve Ticaret Akademisi, Uluslararası Ekonomi ve 
Girişimcilik Üniversitesi (1993), Uluslararası Yenilikçi Teknolojiler 
Üniversitesi (2006), Uluslararası Bilim ve Ticaret Üniversitesi 
(2016), Uluslararası Tıp Üniversitesi, Merkezi Asya Amerikan 
Üniversitesi (1997) uluslararası üniversiteler olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir.26 Tabiri caizse, Kırgızistan yükseköğretim 
kurumlarına isim verme konusunda “uluslararası” tabirini çok sevdi.

Kırgızistan eğitim alanında diğer ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla, öğrenci değişimini öngören pek çok ikili anlaşmalar yaptı. 
Örneğin, Kırgızistan  ile Kazakistan arasında 4 Temmuz 2006 tarihinde 
Astana’da imzalanan anlaşma gereği, taraflar karşılıklı olarak beş 
öğrenciyi (lisans, lisansüstü) burslu okutma yükümlülüğünü aldılar. 
Aynı yılın 27 Kasım’ında Kırgızistan ile Belarus arasında on öğrenci 
için benzer anlaşma imzalanmıştır.27 Rusya, Türkiye ile yapılan ben 
zer anlaşmalar herkesin malumudur.

Ülkeye uluslararası öğrenci çekmenin eğitim alanına katkılarını 
gören dönemin hükümeti 27 Mayıs 2011 tarihinde “Yabancı uyruklu 
öğrencileri Kırgız Cumhuriyeti öğretim kurumlarına kabul edilmesi 
hakkında” 256 No’lu karar yayımladı.28 Buna göre, uluslararası 
öğrenciler Kırgız vatandaşları sahip olan eğitim haklarına sahip 
oldular ve onlara öngörülen şartlara tabii tutuldular.

Kırgız üniversiteleri eğitim kalitesini, üniversitelerinin bilinirliğini 
arttırmak, uluslararası  ilişkilerini  geliştirmek  için  yurtdışından  
hocaları üniversitelerine ders vermeye çağırmaya başladılar. 2001 
yılında Kırgız üniversitelerinde 47 tane yabancı uyruklu öğretim 
elemanı çalışmaktaydı.29Şimdilerde bu sayının ne kadar olduğunu 

[26] Higher Education in Kyrgyzstan, European Commission, p. 6.
[27] “Stipendialnıe Programmı i Grantı”, http://edu.gov.kg/univer/?lg=1&id_parent=167; Son 
Erişim: 08.09.2017.
[28] “Poryadok Priema v Vısşie Uçebnıe Zavedeniya Kırgızskoy Respubliki”, http://cbd.minjust.gov.
kg/act/view/ru-ru/92712; Son Erişim: 08.09.2017.
[29] Kırgız Respublikasının Orto Kesiptik Bilim Berüü Sistemasının Cıl Cıynagı, Bişkek 2015, s. 14.



14

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

gösteren bilgiye rastlayamadık.
2004 yılında Kırgız eğitim sisteminin en büyük müşterisi sırasıyla 

Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, ABD ve Rusya olurken, 2008 yılında 
bu ülkeler Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Hindistan şeklinde 
değişmiştir.30 Tablodan görüldüğü üzere, 2012 yılında ise Kazakistan, 
Özbekistan, Hindistan, Rusya ve Tacikistan Kırgızistan’a en çok 
öğrenci gönderen ilk beş ülke olmuştur.31

 

Tablo 3. Kırgızistan’da BDT Ülkelerinden Gelen Öğrencilerin Yıllara Göre 
Sayıları

Kırgızistan’a en çok uluslararası öğrenci 2005 yılında gelmiştir. 
Uluslararası öğrencilerin sayısının 27325’e çıkmasını sağlayan en 
önemli faktör Özbekistan’dan gelen öğrenciler idi. 2005 yılında 
Özbekistan’dan gelip okumakta olan uluslararası öğrencilerin sayısı 
19862’u bulmuştu. Özbek öğrenciler için Kırgızistan’ı cazip kılan en 
önemli neden Oş ve Calalabad’da açılan Kırgız-Özbek Üniversitesi 
ile Halkların Dostluğu Üniversiteleri olmuştu. Bu üniversitelerde 
Rusça’nın yanında Özbekçe de üniversite öğretim dili olarak 
okutuluyordu.32 2010 yılında ülke güneyinde patlak veren etnik 
çatışma ve bu çatışma sonucunda Halkların Dostluğu Üniversitesi’nin 
kapatılması, Özbekistan’ın tek taraflı olarak sınırı kapatması, 
Özbekistan’dan gelen öğrenci sayısını beş binlere kadar inmesine 

[30] Nurbek Jenish, Export of Higher Education Services in Kyrgyzstan, University of Central Asia, 
İnstitute of Public Policy and Administration, Working Paper, No. 7, Bishkek 2012, p. 10.
[31] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 294; Kırgız 
Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2008, s. 150; Nurbek Jenish, 
Export of Higher Education Services in Kyrgyzstan, University of Central Asia, İnstitute of Public 
Policy and Administration, Working Paper, No. 7, Bishkek 2012, p. 11.
[32] Nurbek Jenish, Export of Higher Education Services in Kyrgyzstan, University of Central Asia, 
İnstitute of Public Policy and Administration, Working Paper No. 7, Bishkek 2012, p. 13.
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neden oldu. Şimdilerde Özbekistan’dan Kırgızistan’a okumaya gelen 
uluslararası öğrencilerin sayısı altı yüz civarında seyretmektedir. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyoyev’in Kırgızistan’a Eylül 
2017’de yaptığı ziyaret ve sınırların tekrar açılması, Özbekistan’dan 
Kırgızistan’a okumaya geleceklerin sayısının tekrar artmasına neden 
olacaktır.

2010-2015 yılları arasındaki uluslararası öğrencilerin dağılımındaki 
değişiklik- lere bakacak olursak Kazakistanlı öğrencilerin 3000’den 
4800’e kadar arttığı, en büyük sıçramanın da Hint öğrenciler 
tarafından (500’den 2500’e) yapıldığını söyleyebiliriz.

Kırgız İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2016 yılında 
Kırgızistan’da 13 binden fazla uluslararası öğrenci eğitim görmüştür.33 
Kırgızistan’ı en çok Kazaklar (5 bin) ve Hindular (2.5 bin) tercih 
ediyorlar. Bunları 1.5 bin öğrenci ile Tacikler takip etmektedir. Son 
beş yılda BDT ülkelerinden okumaya gelenlerin sayısı azalıp, diğer 
ülkelerden gelen öğrencilerin sayısında artış gözlemlenmiştir.34 
BDT ülkeleri arasında da Türkmenistan ve Özbekistan’dan gelen 
öğrencilerde düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir.

2017 yılı verilerine göre, Kırgızistan’da en çok Hindular (3850 
öğrenci) eğitim görmektedir ve bunlar uluslararası öğrencilerin 
%32’ni oluşturuyorlar. İkinci sırada 2946 öğrenci ile Kazakistanlı 
öğrenciler bulunmakta ve bunlar bütün uluslararası öğrencilerin 
%24’ünü oluşturuyorlar. Tacikistan’dan 1429, Rusya’dan 1158, 
Türkiye’den 764, Pakistan’dan ise 500 öğrenci Kırgızistan’da eğitim 
görüyor.35

[33] “Çet Eldik Studenttlerge Köçödö Tükürgöndör, Kaysalatkan Karangı Cerler Cana Kış Cakpayt”,
https://sputnik.kg/society/20160227/1022751198.html; Son Erişim: 10.09.2017.
[34] “Kırgızstanda Baarınan Kazakstandık Cana İndiyalık Studentter Köp”, https://sputnik.kg/
Kyrgyzstan/20151001/1018843356.html; Son Erişim: 10.09.2017.
[35] Aynura Kanımetova, “Kollegiya Minobrazovaniya KR- Usilit Naçatıe Reformu”, Kut Bilim, 20 
Şubat, Bişkek 2017, http://kutbilim.journalist.kg/2017/02/20/kollegiya-minobrazovaniya-kr-usilit-
nachatyie-reformyi/; Son Erişim: 08.09.2017.
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Tablo 4. Kırgızistan’da BDT Dışındaki Ülkelerden Gelen Öğrencilerin Yıllara 
Göre Sayıları36

Uluslararası öğrenciler ağırlıklı olarak başkent Bişkek’te eğitim 
görmektedir. Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi (3000 civarında), 
Kırgız İnşaat ve Ulaşım Üniversitesi (1612), Kırgızistan-Türkiye 
Manas Üniversitesi (1015) Bişkek’teki uluslararası öğrencisi 
kalabalık olan üniversitelerdir.37 Merkezi Asya Amerikan Üniversitesi 
de uluslararası öğrenciler kalabalık olan üniversitelerden biridir. 
Üniversitede ABD, Afganistan, İtalya, Kazakistan, Özbekistan, Norveç, 
Almanya, Güney Afrika, Moğolistan, Sudi Arabistan, Nepal, Kanada ve 
Tacikistan’dan öğrenciler mevcuttur.38

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Oş’ta da azımsanmayacak sayıda 
uluslarasın öğrenci bulunmaktadır. Oş Devlet Üniversitesi’nde 
27 ülkeden gelen 3000 civarında uluslararası öğrenci eğitim 
görmektedir.39 Bu öğrencilerin çoğu tıp okumak için gelen 
öğrencilerden oluşmaktadır. Oş Devlet Üniversitesi’nin Tıp Fakülte 

[36] Kırgız Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2014, s. 294; Kırgız 
Respublikasındagı Bilim Berüü Cana İlim. Statistikalık Cıynak, Bişkek 2008, s. 150; Nurbek Jenish, 
Export of Higher Education Services in Kyrgyzstan, University of Central Asia, İnstitute of Public 
Policy and Administration, Working Paper, No. 7, Bishkek 2012, p. 14.
[37] Aynura Kanımetova, “Kollegiya Minobrazovaniya KR- Usilit Naçatıe Reformu”, Kut Bilim, 20 
Şubat, Bişkek 2017, http://kutbilim.journalist.kg/2017/02/20/kollegiya-minobrazovaniya-kr-usilit-
nachatyie-reformyi/; Son Erişim: 08.09.2017.
[38] Andrew Wachtel: “Azır BAAU Çong Dolboorlordun Üstündö İştep Catat”, http://kyrgyztoday.
org/ru/news_ky/endryu-vahtel-azyr-baau-chon-dolboorlordun-ustundo-ishtep-zhatat/; Son Erişim: 
08.09.2017.
[39] “OşMU- Cogorku Bilim Berüünün Lideri!”, Oş Şamı Gazetesi, 19 Haziran, Oş 2017, http://
oshshamy. kg/index.php/kg/component/k2/itemlist/category/12-bilim-ber; Son Erişim: 08.09.2017.
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si’nde 17 farklı ülkeden uluslararası öğrenci eğitim görmektedir.40 Oş 
şehrinde bulunan Kırgız-Özbek Üniversitesi’nde Özbekistan’dan 57, 
Tacikistan’dan 78, Rusya’dan 24, Kore’den 3, Türkiye’den 16 olmak 
üzere toplamda 178 uluslararası öğrenci mevcuttur.41

2017 yılı verilerine göre, Kırgızistan’ın Özbekistan ve Tacikistan 
ile sınırı olan Batken ilindeki Batken Devlet Üniversitesi’nde de 516 
uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir.42

Kırgızistan’ın diğer illerinde bulunan yükseköğretim kurumlarında 
ise az sayıda uluslararası öğrenci mevcuttur. Örneğin, Narın 
şehrinde bulunan Uluslararası Merkezi Asya Üniversitesi’nde 
Tacikistan, Kazakistan, Afganistan ve Pakistan’dan 70 öğrenci 
öğrenim görmektedir.43 Issık Köl Devlet Üniversitesi’nde ise Türkiye, 
Çin, Kazakistan ve Rusya’dan 19 öğrenci öğrenim görmektedir.44 
Kırgızistan’daki uluslararası öğrenciler sadece üniversitelerde değil, 
meslek yüksekokullarında da eğitim görüyorlar. Örneğin, Kazakistan, 
Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Azerbaycan, 
İran, Suriye, Türkiye, Çin ve Pakistan’dan 2012 yılında 350, 2014 
yılında 460 öğrenci meslek yüksekokullarında eğitim gördüler.45

Kırgızistan ülke dışında yaşayan etnik Kırgızlar ile bağlarını sağlam 
tutmak, onlara eğitim ve kültür alanında destek olmak amacıyla 2003 
yılında karar alarak, her sene Çin, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan 
ve Tacikistan’da yaşayan Kırgızlar için 75 burslu kontenjan 
ayırmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu kontenjanlar 
Tacikistan, Özbekistan 25’er, Çin, 15, Türkiye, Kazakistan 5’er 
şeklinde dağıtılmıştır.46 Etnik köken olarak Kırgız olsalar da başka 
ülke pasaportu taşıdıkları için bu öğrenciler, istatistik verilerinde 
uluslararası öğrenciler olarak gözükürler.

Kırgızistan bölgesel anlamda uluslararası öğrenciler için çekim 
merkezi durumundadır.47 Ülkeler bazında bakacak olursak Çin’den 

[40] “Oştogu Çet Eldik Studentter Kırgızça Irdap, “Kara Corgo” Biyleşti”, http://naryn.turmush.kg/
news:311240/?from=kg_turmush&place=newstoplastarea; Son Erişim: 08.09.2017.
[41] El Aralık Baylanıştar”, https://goo.gl/8LcSKP; Son Erişim: 08.09.2017.
[42] Aynura Kanımetova, “Kollegiya Minobrazovaniya KR- Usilit Naçatıe Reformu”, Kut Bilim, 20 
Şubat, Bişkek 2017, http://kutbilim.journalist.kg/2017/02/20/kollegiya-minobrazovaniya-kr-usilit-
nachatyie-reformyi/; Son Erişim: 08.09.2017.
[43] Altınay Tınışova, “Tize Bügüp Keçirim Suraşsın”. Narında Çet Eldik Studentter Menen 
Cergiliktüü Caştar Çırdaştı”, Super İnfo, No. 763, 16-22 Haziran, Bişkek 2017, https://www.super.kg/
mobile/article/show/40961; Son Erişim: 08.09.2017.
[44] “K. Tınıstanov Atındagı IMU- İntelektualdar Beşigi”, Kut Bilim, 18 Aralık, 2015, http://
kutbilim.journalist. kg/2015/12/18/k-tyinyistanov-atyindagyi-yimu-intellektualdar-beshigi/; Son 
Erişim: 08.09.2017.
[45] Kırgız Respublikasının Orto Kesiptik Bilim Berüü Sistemasının Cıl Cıynagı, Bişkek 2015, s. 82-83.
[46] Kırgız Cumhurbaşkanı’nın 25 Mart 2003 tarihli ve 102 Nolu, Kırgız Hükümeti’nin 3 Aralık 
2003 tarihli ve 752 Nolu kararları, “İnformatsiya Dlya Etniçeskih Kırgızov”, http://edu.gov.kg/
univer/?lg=1&id_parent=171; Son Erişim: 08.09.2017.
[47] Hans de Wit, “The Dynamics of İnternational Student Circulation in a Global Context”, http://
aiec. graydesign.com.au/uploads/pdf/deWit_Wed_1140_GH.pdf; Son Erişim: 08.09.2017.
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gelen öğrenciler sosyal bilimlerde, Kazakistan’dan gelen öğrenciler 
ise ağırlıklı olarak teknik bilimlerde eğitim alıyorlar.48 Pakistan ve 
Hindistan ülkelerinden gelen öğrenciler ağırlıklı olarak tıp okumak 
istiyorlar. Zaten uluslararası öğrencilerin çoğu tıp alanında eğitim 
görmek için Kırgızistan’ı tercih etmektedir.

Kırgızistan’ın tıp eğitimi özellikle Güney Asya ülkelerinden çok 
öğrenci çekmektedir. Hali hazırda Kırgızistan’ın yedi yükseköğretim 
kurumu yurtdışından tıp alanında öğrenci kabul etmektedir. Bunların 
beşi başkent Bişkek’te, ikisi de Oş ve Calalabad’da bulunmaktadır.

2017 yılı verilerine göre, Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi 
bünyesindeki Uluslararası Tıp Yüksek Okulu’nda 2563, Oş Devlet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1000’den fazla, İ. Ahunbayev Kırgız 
Devlet Tıp Akademisi’nde 806 uluslararası öğrenci doktor olmak için 
eğitim görmektedir.49 Kırgızistan’daki uluslararası öğrencilerin yarısı 
tıp alanında eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır.

Güney Asya ülkeleri arasından Hindistan ve Pakistan Kırgızistan’a 
en çok tıp öğrencisi gönderen ülkelerdir. Hindistanlı ve Pakistanlı 
öğrenciler için Kırgızistan’ı cazip yapan eğitimin ve yaşam koşullarının 
ucuz olması, ayrı bir sınav olmadan başvuranların üniversitelere 
kabul edilmesi sayılabilir. Hindistan ile Kırgızistan ortasındaki eğitim 
ücreti farkı o kadar ki, bir Hint öğrenci Hindistan’da tıp fakültesi için 
bir senede ödediği para ile Kırgızistan’da altı sene okuma şansına 
sahiptir. Kırgızistan’a öğrenci çekmek isteyen aracı şirketler de 
ağırlıklı olarak bu nedeni öne sürüyorlar. Bu bilgiden yola çıkarak, 
Kırgızistan’a okumaya gelen uluslararası öğrencilerin orta kesim 
ailelerin çocukları olduğunu varsayabiliriz.

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi uluslararası öğrencilere tıp 
alanında eğitim veren kurumlardan biridir. 2003 yılında Uluslararası 
Tıp Yüksek Okulu’nu açan üniversitede ağırlıklı olarak Pakistan ve 
Hindistan’dan öğrenciler eğitim görmekle birlikte, Güney Kore, ABD, 
Afganistan, Japonya, Nepal, Bangladeş, Türkiye, İngiltere, Rusya, 
Ukrayna ve Suriye’den de öğrenciler bulunmaktadır.50

Rektörler ve yükseköğretim kurumundaki yetkililer için tıp okumak 
isteyen Hindistanlı ve Pakistanlı öğrenciler üniversite bütçesi için 

[48] Ob Obrazovanii v Kırgızskoy Respubliki, http://www.kgembassy.tj/page-192.html; Son Erişim:
08.09.2017.
[49] Aynura Kanımetova, “Kollegiya Minobrazovaniya KR- Usilit Naçatıe Reformu”, Kut Bilim, 20 
Şubat, Bişkek 2017, http://kutbilim.journalist.kg/2017/02/20/kollegiya-minobrazovaniya-kr-usilit-
nachatyie-reformyi/; Son Erişim: 08.09.2017.
[50] İnternational School of Medicine, http://ism.edu.kg/?page_id=21; Son Erişim: 08.09.2017; 
Aycan Ruslanbekova, “İndiyskie Studentı v Bişkeke”, Azattyk, https://rus.azattyk.org/a/27113757.
html; Son Erişim: 08.09.2017.; Devid Trilling, “Kırgızstan: İndiyskie Studentı- Mediki- Jertvı “Fabriki 
Diplomov”, http://russian.eurasianet.org/node/59038; Son Erişim: 08.09.2017.
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gelir kapısı olarak görülmektedir. Bu alanda işler tıkırında ki, Bişkek’te 
2018 yılında uluslararası öğrenciler için yeni tıp fakültesi açılacak.51 
Bu alanda eğitim veren çoğu üniversiteler Tıp Fakültelerine öğrenci 
çekebilmek için fakülte eğitim dilini İngilizce yapıyorlar.

Pakistanlı ve Hindistanlı öğrencileri çekmek isteyen Kırgız Tıp 
okulları İngilizce olarak kendi reklamlarını internet üzerinden 
yaygın şekilde yaptıkları görülmektedir.52 Kırgızistan’da tıp okumak 
isteyen uluslararası öğrenciler rahatlıkla fiyatları dâhil53 bu bilgileri 
internetten bulabilecekler. Üniversite tanıtım işleri tıp alanıyla da 
sınırlı değil. Amerika vatandaşlarının ne tür burslarla Kırgızistan’da 
eğitim alabileceği ile ilgili özel web sayfalar da mevcuttur.54

Ülke 2007 2008 2009

Kırgızistan 11.4 8.6 6.9

Kazakistan 1.5 1.6 1.7

Tacikistan 1.9 1.9 2.0

Tablo 5. Orta Asya’da Uluslararası Öğrencilerin Ülke Öğrencileri Arasındaki 
Yüzdesi55

Uluslararası öğrencilerin sayısının artması, onların ülke 
ekonomisine katkısını da gündeme getirmektedir. 2015 yılı 
verilerine göre, Kırgızistan’da eğitim gören uluslararası öğrenciler 
ülke ekonomisine yıllık 80 milyon dolar katkı sağlamıştır.56

Tablo 5.te görüldüğü üzere, Kırgızistan komşu Orta Asya ülkelerine 
kıyasla uluslararası öğrenci çekme konusunda başarılı olmuştur. 
Konu ile ilgili güncel bir veri bulamadık, ama üniversite ücretleri, 
ülkelerin ekonomik durumu (geçinme oranı), demokrasi ve insan 
hakları, dünya ile bütünleşme oranlarına bakarak Kırgızistan’ın 
halen en fazla uluslararası öğrenci çeken Orta Asya ülkesi olduğunu 
varsayabiliriz.

Kırgızistan’da diğer BDT ülkelerine kıyasla yaşam şartlarının 
ve üniversite katkı paylarının ucuz olması, bazı üniversitelerde 

[51] “Bişkekte Çet Eldik Studentter Üçün Meditsinalık Fakültet Açılat”, Azattyk, https://www.
azattyk.org/a/28627904.html; Son Erişim: 08.09.2017.
[52] https://www.eklavyaoverseas.com/kyrgyzstan/; Son Erişim: 08.09.2017.
[53] “MBBS in Kyrgyzstan”, http://www.pathtostudy.com/study-mbbs-kyrgyztan-university-
consultants. aspx; Son Erişim: 08.09.2017.
[54] “Kyrgyzstan Education Scholarships”, http://www.collegescholarships.org/scholarships/
country/kyrgyzstan. htm; Son Erişim: 08.09.2017.
[55] Nurbek Jenish, Export of Higher Education Services in Kyrgyzstan, University of Central Asia, 
İnstituteof Public Policy and Administration, Working Paper No. 7, Bishkek 2012, p. 7.
[56] “Çet Eldik Studentter Üçün İş-Çaralar”, http://www.ksla.kg/ky/projects-and-cooperation/
foreign-commnications/Internationalstudents/; Son Erişim: 08.09.2017.
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Kırgızca’nın yanında İngilizce, Türkçe ve Özbekçe eğitim verilmesine 
izin verilmesi, pek çok uluslararası özel ve devlet yükseköğretim 
kurumlarının açılmış olması, kayıt işlerinin kolay olması gibi sebepler 
ülkenin yurtdışından çok öğrenci çekmesine neden olmuştur.

Yukarıda değindiğimiz üzere 2005 yılında uluslararası öğrencilerin 
sayısını

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Tamamı 233605 230379 239208 231562 223241

Kırgızca 60006 58575 65569 57886 55773

Rusça 166532 165357 166380 166595 162293

Özbekçe 1318 734 744 90 55

İngilizce 4050 4149 5037 4544 3079

Türkçe 1661 1417 1478 1607 1903

Almanca 123

Korece 38 24
Diğer 840 138

Tablo 6. Kırgızistan’da Üniversite Eğitim Dillerinin Öğrencilerin Sayısına 
Göre Dağılımı

27325’e çıkaran en önemli faktörlerin biri Özbek dilinin Kırgız 
üniversitelerinde eğitim dili olarak okutulması idi. Tablo 6’da 
görüldüğü üzere Rusça Kırgızistan’da halen en başta gelen eğitim 
dilidir. Bazı uluslararası öğrenciler Rusça öğrenmek veya Rusçasını 
geliştirmek için de Kırgızistan’ı tercih etmektedir. Uluslararası 
öğrenciler ile yapılan mülakat ve anketlerde bu açıkça görülmekte 
dir. İngilizce de ülkede yavaş yavaş üniversite eğitim dili olarak tercih 
edilmeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda artarak gelmekte olan tıp 
öğrencileri, ilerleyen yıllarda İngilizce eğitim gören öğrenci sayısının 
artmasına vesile olacaktır.

Kırgızistan’daki Uluslararası Öğrencilerin Sorunları
Sorunsuz öğrencilik olmaz. Küçük veya büyük, öğrencinin her 

zaman sorunu vardır. Uluslararası öğrencilerin sorunu ise daha 
fazladır. Kırgızistan’daki uluslararası öğrenciler de bundan istisna 
değildir.

Uyum sorunu: Uyum sorunu daha çok Güney Asya ve dünyanın 
uzak diyarlarından gelen öğrencilerde göze çarpmaktadır. 
Komşu ülkelerden gelen öğrencilerin daha kolay uyum sağladığı 
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görülmektedir. Uzak ülkelerden gelen öğrencilerin uyum sorunu tek 
taraflı değildir. Kırgız vatandaşlarının da onlara karşı uyum sorunu 
bulunmaktadır. Kırgızlar örneğin, Güney Asyalı öğrencilerin çok sesli 
konuşmalarından, yerel dili bilmemelerinden rahatsızlar. Güney 
Asyalı öğrenciler ise daha çok hava, yemek, dil, yerel kurallara uyma 
konularında uyum sorunu yaşıyorlar.

Uyum sorunu derslere yetişme konusunda da yaşanmaktadır. 
Eski usul eğitim veren üniversitelerdeki ders vakti (90 dakika) uzak 
ülkelerden gelen öğrenciler için çok uzun ve sıkıcı bulunmaktadır. Tıp 
öğrencileri de pratik yerine daha çok teorik bilgilerin verilmesinden 
şikâyetçiler. Kırgızistan Bologna sürecini başlatmasına karşılık, 
ülkede eski Sovyet usulü eğitim ağırlığını korumaktadır. Bu 
farklılık uluslararası öğrencilerin ülkeye ve okula adaptasyonunu 
zorlaştırmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin gözünde güvenlik güçlerinin koruyucu 
değil, ceza kesici kimseler durumuna düşmesi gelecekte daha fazla 
uluslararası öğrenci çekme açısından talihsiz bir durumdur. Şimdiye 
kadar yetkililer tarafından bu konuda yeterli çözüm üretilmiş değildir. 
Sayıları kalabalık olan Hindistanlı öğrenciler haklarını aramak için 
büyükelçilik ve okul yönetimleri önünde mitingler de düzenliyorlar.57 
Uluslararası öğrenciler güvenlik güçlerinin sudan bahanelerle 
kendilerinden para (rüşvet) talep etmelerinden rahatsızlar. Nadir de 
olsa, yerel gençlerin de uluslararası öğrencilerden para talep ettikleri 
rastlanmıştır. Bu tür olayları önlemek için üniversite yönetimleri 
uluslararası öğrencileri için hukukçu avukatlar tutmuş durumdadır.

Kırgızistan’da erkek öğrencilere kıyasla, kız öğrenciler kendilerini 
daha güvende hissediyorlar. Çünkü güvenlik güçleri veya yerel 
gençler onları fazla rahatsız etmiyorlar. Bundan dolayı özellikle 
Hindistanlı erkek öğrenciler okul dışına hemşerisi kızlar ile birlikte 
çıkmayı tercih ediyorlar.58 Müslüman olmalarından ötürü Pakistanlı 
öğrenciler, bu konularda Hindistanlı öğrencilere kıyasla daha 
rahatlar.

Ülkede istikrarsızlık baş gösterdiğinde uluslararası öğrenciler 
ilklerden olarak etkilenmektedir. Örneğin, 2010 yılında Kırgızistan’ın 
güneyinde baş gösteren olaylarda Oş ve Calalabad’da okuyan 
uluslararası öğrenciler bir süreliğine bölgeden ayrılmak zorunda 
kalmışlardı.59 Özbekistan’dan yükseköğretim için gelen öğrencilerin 
[57] “İndiyalık Studentterdin Kököyünö Tiygen Kırgız Militsionerleri”, http://ky.kloop.
asia/2016/12/29/indiyalyk-studentterdin-k-k-j-n-tijgen-kyrgyz-militsionerleri/; Son Erişim: 
08.09.2017.
[58] “İndiyskie Studentı v Bişkeke”, https://rus.azattyk.org/a/27113757.html; Son Erişim: 08.09.2017.
[59] Kyrgyzstan: Foreign Students Evacuated, University World News, 21 June 2010, http://www.
universityworldnews. com/article.php?story=20100621080133713; Son Erişim: 08.09.2017.
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çoğu ise bu olaylardan sonra eğitimlerini ülkelerinde veya  bir 
başka ülkede devam ettirmek zorunda kalmıştır. 2005 ve 2010 
yıllarındaki olayların Özbekistanlı öğrenciler haricinde uluslararası 
öğrenciler üzerinde kalıcı olumsuz etkisi olmadı. Tersine bu olaylar 
Kırgızistan’ın geleceği, demokratik ülke olma yolunda ilerlemesi ve 
dolayısıyla uluslararası öğrencilerin merkezi haline gelmesi için bu 
olayların olumlu etkileri olmuştur.

Uluslararası öğrenciler bazen de siyasi oyunların kurbanı 
durumuna düşmektedir. Türkmenistanlı öğrenciler ABD-
Türkmenistan arasındaki ilişkilerin bozulması sebebiyle Merkezi 
Asya Amerikan Üniversitesi’ni bırakmak zorunda kaldılar.60 Bu 
durum Türkmenistan’dan Kırgızistan’a okumaya gelen veya gelmeyi 
düşü nen Türkmen gençler için de olumsuz etki yarattı. 2010 yılında 
1751 olan Kırgızistan’daki Türkmen öğrenci sayısı şimdilerde 200’ün 
altındadır.

Kırgızistan’da ağırlıklı olarak üniversitelerde Kırgızca ve Rusça 
bölümler mevcut olduğu için BDT ülkelerinden gelen öğrenciler için 
dil sorunu yoktu. BDT ülkeleri haricinden de uluslararası öğrenciler 
gelmeye başladığı için, bu öğrenciler dil sorunu çekmeye başladılar. 
Çünkü ülkede dil hazırlık sınıfı her üniversitede bulunmuyor. 
İsteyen uluslararası öğrenciler paralı olarak Bişkek Sosyal Bilimler 
Üniversitesinin Kırgızca, Rusça dil ve adaptasyon kurslarından 
istifade edebilirler.61

Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Faaliyetleri
Bu konularda uluslararası öğrencilerin Nevruz, Yeni Yıl, Öğrenciler 

Günü, ülkelerin bağımsızlık günleri ve diğer milli bayramları gibi 
günlerde bir araya geldikleri ve ülkelerini Kırgızlara tanıtmaya gayret 
ettikleri gözlemlenmektedir. Uluslararası öğrenciler daha çok kendi 
hemşerileri arasında toplanarak kültürel faaliyetler yürütmektedir.

Ülkedeki bütün uluslararası öğrencileri bir araya getiren dernek 
veya kulüplerin olmayışı, uluslararası öğrencilerin birbirlerini 
tanımasına olanak sağlamamaktadır. İnternet üzerinde yaptığımız 
araştırmaya göre, uluslararası öğrencileri bir araya getiren etkinlik 
2011 yılında gerçekleşmiştir. Uluslararası öğrenciler 2011 yılının 
Aralık ayında bir araya gelerek snooker (bilyard) oynamışlardır.62

[60] Durdı Nazarov, Vitaliy Volkov, “Perspektiva Obuçeniya Za Granitsey Dlya Turkmenskih 
Studentov Ostaetsya Neopredelennoy”, https://goo.gl/S9oAbn; Son Erişim: 08.09.2017.
[61] Mecdunarodnıy ObrazovatelnıyTsentr, http://www.bhu.kg/structure/iec; Son Erişim: 
08.09.2017.
[62] “İgrali v Snuker Zarubejnıe Studentı”, http://sport.kg/other/bilyard/2757-2011-12-12-05-59-30.
html#. WZNPNflJbIU; Son Erişim: 08.09.2017.
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Sonuç ve Öneriler
Uluslararası öğrenciler, ikili ilişkileri geliştirecek, arada köprü 

olacak, ülkesini ve okuduğu ülkeyi dışarıda tanıtacak kimselerdir. 
Ülkeye misafir olarak gelen uluslararası öğrencilere en iyi şekilde 
bakılması gerekmektedir. Kırgızistan’ın uluslararası öğrencilere 
yönelik özel girişim ve planlarının olduğu söylenemez veya bunlar olsa 
da kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Oysa Kırgızistan’daki uluslararası 
öğrenciler konusundaki mevcut durum ve potansiyel böyle bir 
çalışmanın en kısa zamanda hayata geçirilmesini gerektirmektedir.

Genel hatlarıyla Kırgızistan’ın komşu ülkelere kıyasla uluslararası 
öğrenciler için uygun ve cazibeli yer olduğu söylenebilir. 
Kırgızistan’daki üniversiteler daha çok uluslararası öğrenci 
çekebilmek için öğrencilere sağlanan imkânlar bakımından bir takım 
önlemler almalılar.

Kırgızistan’ın mezun olan uluslararası öğrencilerden istifade etme 
konusunda yeterli plan programlarını olmadığı görülmektedir. 
Uluslararası öğrencilerin me- zun olduktan sonra Kırgızistan’da 
kalması için kolaylıklar sağlanmış değildir. Kırgızistan’ın UDEF gibi 
kuruluşa ihtiyacı olduğu görülmektedir.
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PROBLEM AND CHALLENGES FACED BY THE AFRICAN 
STUDENTS IN ADANA AND SOME SOLUTIONS TO THE 

PROBLEMS

Abdulkadir Abdulrahim1

Abstract
Students from different parts of the world come to Turkey to study, 

either they are brought by the governments as scholarship students 
or selfpaid (private) students. as the students are shared between 
the cities in Turkey some are taken to Adana. This paper focuses on 
the problems during their studies and the challenges faced by the 
African students who came to Adana for education purpose. And 
the paper provides some solutions or some suggestion toward the 
development of the situations usually faced by the African students. 
the data were obtained from the African students who came newly to 
Adana and those who have been studying in Adana for two or more 
years, through using two different data collection tools, these are; 
Questionnaire and interview in order to obtain sound information. 
the data we obtained shows that Adana is a complicated place to live 
because there are people from different part of the country who are 
sheltered in the city, due to these differences many unusual things 
are barely common in the city. And it is suggested that being patient 
and tolerant of such kind of unusual situations are what is needed 
from the students, especially the newcomers they will get used to it 
as soon as possible.

Keywords: Adana, African Students, Problems, Challenges and 
Solutions Introduction

Being a global citizen is so common these days and many people 
want to be open to the world of today, through education, business, 
or some political issues. Indeed, many countries invest in their 
education opportunities and some touristic welfares to drag 
attention of the visitors or the global citizens to participate in their 
way of life. Qayum (2014) stated that “countries that invest heavily 
and effectively in education and skills to produce information and 
knowledge will benefit economically and socially.”

[1] Çukurova University
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As cited in Snoubar (2017), he stated that; Canada, Australia, 
the United Kingdom and the United States are among the most 
countries preferred by international students in the world. Due to 
strict immigration policies in the United Kingdom, international 
student mobility trends have turned to countries such as the United 
States (USA), Australia and Canada (Choudaha and Chang, 2012: 4). 
As a result of this orientation, international students have become 
a political, social and economic issue in Australia (Jakubowicz and 
Monani, 2010). (p. 801).

Thus, Turkey tends to be amongst countries that do not have a lot 
of strict policies and that is open to any willing global citizen from 
different parts of the world  to visit or study. In fact, Turkey is not 
being unconcerned the issue and the first international students 
were permitted with “The Exam of Foreign Student” in 1981. Every 
year hundreds of students enter Turkey with educational visa beca 
use it has opened opportunity through giving scholarships and some 
support for the international students without being considerate 
to their cultural, religion, or economical background. According 
to Javier (2008), international studies has increased globally and 
developed studying generally. The numbers of students studying 
abroad increases every year.

Adana is a city consisting people from different parts of the 
country, and full of people from different cultural background. Due 
to the above statement, Adana transformed into extremely different 
atmosphere. However, after all the opportu- nities presented by 
the hosting country, the international students encounter some 
challenges/problems during their stay in the city.

In this paper, we talked about the problems/challenges faced by 
the African students in Adana, and we obtained some suggested 
solutions which we could apply to benefit the African students lives 
in Adana.

Methodology
As well known, every year lots of international students come to 

Turkey to carry on their studies. Students are admitted into various 
Turkish universities that are located in different parts of the country. 
Amongst these students some happen to be fortunate enough to 
come to Adana for their academic life. However, as people from 
different part of the country appeared to be in Adana, it created a 
different cultural atmosphere, thus, due to that, became a place full 
of adventure.
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Years spent/spending in Adana Numbers of the students

Three Months – One year 10

Two years – above 17

Countries Number of the participants

Algeria 1
Benin 1

Burkina Faso 1

Cameroon 2

Djibouti 1
Ethiopia 1

Ghana 2

Guinea 1

Kenya 1
Liberia 3

Madagascar 1

Malawi 1

Nigeria 2
Rwanda 2

Somalia 2

South Sudan 1

Sudan 1
Uganda 1

Zambia 1

Zimbabwe 1

In this study, we used two different data collection tools to ensure 
that the study is reliable, convenient and provide sound results of the 
study. These are the tools we used;

1. Questionnaire: we used questionnaire to obtain quantitative 
information about the problems and challenges faced by the African 
students in Adana.

2. Interview: we used interviews to come up with some qualitative 
information upon the suggestion of solution to the problem or the 



30

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

challenges face by the students.
This study took place in Adana, through the participation of the 

African students studying in Adana, Mixed method is used in this 
study, in which we considered both quantitative outcomes and 
qualitative information. The main aim of this study is to identify the 
problem faced by the African Students in Adana and to figure out the 
applicable solutions to the identified problems. So, as to answer the 
following research question;

1. What the problem/challenges faced by the African Students in 
Adana

2. What are the applicable solutions that can be provided in 
improving the situation?

Literature Review
Problems
“International students are known as learners and as an 

individual’s that live or reside temporarily in another foreign 
country rather than their countries that enable them to participate in 
international education.” (Qayum 2014). Snoubar (2017) identified 
eight different problems faced by international students through 
gathering information from the students living in different part 
of the country. These problems are; social services, language and 
educational problems, cultural issues, psycho-social, economic, 
personal development and time management, accommodation, and 
pressure and discrimination problems. (see Snoubar 2017). Titrek 
et al. (2016) “Among the main challenges are communication, the 
language centre, accommodation, the environment, cultural, health, 
and other social interaction challenges, separation from families, 
friends and romantic partners, fear of failure, academic transfer, 
and academic challenges.” They concluded that the most challenging 
factor is cultural shock, international students usually face some 
cultural problem due to differences.

Moreover, Titrek et al. (2016) in their another study, they identified 
nine problems which the international student encounter throughout 
their stay in Turkey. the problems are as follows; Economic, 
Harbouring, Human relation, Friends, Homesickness, Food, Clothing, 
Tradition, and educational problems.

In other words, Qayum (2014) classified these problems into four 
different groups;
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1. Social problems
- Loneliness among international students
- Culture shock
- Climate
- Food
- Dress
- Social roles
- Rules of behavior
- Values
- Stress
2. Demographic problems
- Accommodation
3. Academic problems
- Language proficiency
- Language related problems
4. Economic Problems
- Providing financial supports
- Erasmus grants
- Saving Money
- Government grants
To sum up the above problems, we can basically see the problems 

faced by the international students in Turkey, which we consider 
face lots of Social and economic problem/challenges.

Solutions
Sometimes we are good in identifying our problems, or we work 

hard to find the problems/challenges we face, but very unfortunate 
to come up with solution to those problems, which is very bad. If 
we can identify the problem I believe that we can smoothly find the 
solutions to even if it is not concrete.

Different researchers from different perspectives suggested 
solutions that are applicable to the problems faced by the international 
students. Take a look at the below table we can be familiar with 
solutions presented by Qayum (2014), after carrying a research 
on the Education in Turkey and International Students Challenges: 
Decision Support Systems.
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Social problems Demographic prob-
lems

Academic problems Economic Prob-
lems

Keep Active Dormitories culture. Try to be realistic 
about your Turkish 
ability.

Evaluating financi-
al abilities.

Make Friends Language provision Offering more 
scholarships

Read Take risks and speak 
in class

Exercise Work hard

Introduce Yourself 
to Other Internati-
onal Students
Be patient

Share your concer-
ns with people you 
trust on campus

Keep in touch with 
family

Findings And Discussion
Questionnaire
Before we distribute the questionnaire to the participants we did 

some review about the problems/challenges, so we designed the 
questionnaire according to the problems/challenges we reviewed. 
Through the use of questionnaire, the following problems are 
identified conveniently.

1. Financial problem
2. Social problems
3. Language problems
4. Cultural problems
The questionnaire is designed by putting the above headings into 

consideration.
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Items Yes Sometimes No

1. I really face financial problems 11.1% 59.3% 29.6%

2. People usually ask me “what time is 
it” on the streets.

25.9% 51.9% 22.2%

3. And I’m obsessed with the question 
“what time is it”.

33.3% 33.3% 33.3%

4. I face difficulties using the language 18.5% 44.4% 37%

5. I can express myself whatsoever 
using the language.

66.7% 29.6% 3.7%

6. Strangers start to conversation/ask 
questions without saying Hi

77.8% 7.4% 14.5%

7. People ask me too personal questi-
ons and I don’t like it.

70.4% 29.6% 0

8. People ask me about my religion 
most of the time.

70.4%
22.2%

7.4%

9. I face a lot of culture shock here. 29.6% 55.6% 14.8%

10. I find some part of the culture 
strange.

44.4% 48.1% 11.1%

11. Others**

In the first item, which mentioned about the financial problems, it 
is identified that most of the African students face financial problems 
at times, however, there are approximately 30% amongst them that 
are capable of managing themselves and their resources, and they 
seem to have no financial problem at all.

When we take a look at the second and third items, they are about 
social problems which African students face in Adana. People or let 
me say some individuals tend to ask ‘what time it is’ not because they 
want know about the time but to make fun of the Africans. Some of 
the participants stated that you can see someone having watch on 
his wrist but he still asks you for a time. Thus, that is why most of 
the African students are pissed off, and they feel different when are 
asked this sort of question.

Item number four and five are about the use of the language. As 
wellknown language is the most important factor of communication, 
without language, it might be difficult to understand each other. Some 
of the participants find it difficult to use the language effectively, but 
still they manage to express their thoughts whatsoever using the 
target language [Turkish].
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People usually ask questions are start conversations without say 
‘Hi/Hello’. It is sign of respect to greet before starting a conversation. 
Indeed, saying Hello/Hi/ Please or some sorts of nice words like that 
are good start for a sound conversation. Unfortunately, it is rare in 
Adana, there is lack of formality, as the questionnaire results show.

In the matter of item number seven, most of the people you meet 
on the street ask you some personal questions, like; what’s your 
father’s or mother’s job, and how much they earn monthly? what 
does your brothers do for living, how much do they earn? What is 
your relationship with your father, whom do you love more between 
your father and mother? Etc. one of the participants stated that “a lot  
of people ask me about my father’s and mother’s job, and how much 
they earn frequently. They did not know that we [ourselves] do not 
ask our parents’ salaries. And when I told them that you do not ask 
your father’s or mother’s salary they become shocked or they see it 
as something strange. Well, they do not that we find those kinds of 
questions strange too.”

Items number 9 and 10 are about the Turkish culture. As we 
stated earlier, Adana comprises many people from different cultural 
background, that is why the common culture that evolved is different 
compare to the other cities. Most of the participants sometimes 
face cultural shocks and they find some part of the culture strange 
because the culture is totally different from their native culture, 
especially the new comers face a lot of problems here. However, 
there are approximately 15% of the participants live without any 
cultural shock and 11.1% do not think that some parts of the culture 
are strange.

As we do know all the problems students face in the city, we decide 
to give a space for the students to mention about their problems the 
come across by themselves during their stay in Adana. Below are the 
randomly chosen excerpt which the participants provided.

1. Where are you from they can stop ask it.
Almost everyone you meet on the street asks you “where you came 

from”, our African students especially the new comer are not used to 
it, they found it something not normal to be asking people where they 
came from out of nowhere.

2. By gathering, performing and participating at big events in the 
name of ‘’foreign university students group,’’ can somehow have an 
impact on the minds which think all black guys are watch sellers!

Due to misrepresentation of the media and the Televisions, people 
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have impact on their minds that created prejudice and other negative 
issues toward blackness, black people and the black culture in 
general. Through those misrepresentations people think that all the 
black people who came to this country are watch sellers.

3. Some stare at You long without no good reason especially in the 
bus or train or in different places that people meet and personally I 
don’t feel comfortable with that.

Sometimes people stare at you as if something is wrong with 
you, some of them even make you doubt yourself and start asking 
what is wrong with me? Did I do something wrong? Why are they 
staring at me without blinking their eye? In fact, staring happens a lot 
everywhere you go there will be people string at you, even if you are 
living with the people in the same neighbourhood.

4. Asking what do Africans eat, such as do you eat insect?
If you are a foreigner in this community you will come across lots 

of absurd questions. The question that do not make any sense. Like; 
does it rain in your country? Is there water in your country? What 
do you eat to survive? Still the malpresentations of Africa as a black 
continent and a continent of diseases, hunger and misdemeanour 
won the contours... the negative things are what people see, they 
intentionally or intentionally blind toward the positive part of the 
African continent.

5. Verbal abuse
Actually, it is well-known that Adana people are perfectly different 

from the other people of the various cities in the country. Swears 
become common in the community, indeed, some of them might 
not mean what they say but they still use it because they are used 
to it. In the case of calling the Africans ‘Zenci’, almost all the Africans 
are obsessed with it and it is frustrating, they it is better to call so 
meone ‘siyahi’ than to call him/her ‘zenci’ because seems to mean 
just someone who is black, but, Zenci means Niggar/Negro which is 
offensive.

Interviews
The interviews are about the solutions that are applicable to the 

above problems. Participants are asked to give their own opinion 
and recommendation toward the better and safe living of the African 
students in Adana. We only asked one question and we gave me them 
another space for additional solution. Below are excerpt we obtain 
from the participants. They are stated according to the questions 
asked.
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Q1. What do you suggest being the solution to the problems or 
challenges you face?

Self-development
1. Adjust ourselves to the peoples and environment with time we 

will be able educate them able our real identity Through different 
forms of social Interaction such the past cultural displacement....

2. Basically, since we can’t change the people, we should develop 
ourselves in readiness for whatever.

3. African students we have to be proud of our countries and 
continent’ s culture. To take and value the culture of others because 
some Africans they do not value some foreign people’ s cultures and 
complain most of the time thinking and saying why they do this and 
this.

Indeed, African might get used to these cultural problems if they 
are tolerant and patient enough. Time will definitely tell us in the 
future because as more African come the people get used to them. 
And in the case of developing oneself, Africans should learn about 
different cultures and be open to everyone and try to see thing from 
different perspective.

Financial
1. In terms of financial problems, I would suggest if it’s possible to 

give part time jobs to the students for example in the night or after 
school or weekends, and in terms of social problems I think it’s just 
curiosity most of the time and most of them don’t mean to hurt your 
feelings so we should tolerate it is just a matter of time.

2. Students should be supported financially
The scholarship should know how to manage their income and act 

in a right way so that they will not encounter some financial issues. 
And the non-scholarship students can be offered a sort of financial 
support to help them actualize their educational dreams.

Cultural Activities
1. I discovered that the local people are curious when it comes to 

foreigners and most of them don’t know anything regarding to us, 
that’s why they tend to ask ‘silly’ questions. We can solve this by 
arranging seminars or any cultural exchange activities

2. Cultural interaction and Mutual respect
3. Africans need to organise activities and explain about their 
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cultures
Well, organizing some event about culture like African cultural 

exhibition where African students could present somethings 
about their culture, belief and their way of life in general would be 
tremendously awesome for both the Turkish and the Africa students. 
Because there would be some exchange between the two or more 
cultures. Then there would be the opportunity for everyone to be 
multicul- tural or to have information about different cultures.

Educating People
1. Educating them without Getting mad on them
2. Geography should be taught very well at various schools across 

the country, irrespective of level, primary, secondary, high school 
and universities

3. Exposure. This people, most of them are unaware e.g. some use 
the word ‘zenci’ referring to the normal black not knowing that it is 
offending some people.

4. These problems can’t be solved by us. All we can do is try to 
educate them about our continent and our people.

As everyone knows, education serve as remedy for any misconduct 
and other unmindful issues. Thus, through educating people about 
the world around them and the people that surround them would 
be a great job to the community. People learn things from wherever 
they want, what is to be done is to make sure the knowledge they 
acquired is beneficial and not a misleading knowledge. “Let’s educate 
people around us” one of the participants said.

Q2. Other applicable solutions
As everyone has his own method or technique of solving problems, 

some of the participants thought the recommendation below can be 
applicable as solutions to the problems or challenges faced by the 
African students in Adana.

1. Make them our friend and learn their cultures
2. Learn more about other country before they can ask you
3. We should learn to ignore the excesses of people while being 

reasonably tolerant.
4. Just through education and sensitization is the only way to cure 

their ignorance.
5. Teaching living manners
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6. Wrong information about Africa is passed on daily bases to the 
Turkish people on media, such as there is no food in African continent 
and there are no good cities and many more, all the lies on media 
should come to an end.

7. acceptance of cultural differences.
8. Don’t west your time to someone who doesn’t have any grades as 

you are there on street. Must keep up our vision, passion and dignity. 
We are here for purposes.

9. Patience. The country has a population of more than 80 million 
people and it is rare that you will meet all the downgrades at the same 
time. Majority are welcoming, loving and sympathise with ‘guests’.

Conclusion
By the use of two different data collection tools we are able to 

determine the problems/challenges faced by the African students 
living in Adana. And we are able to answer the research questions.

The data shows that the African students face problems/challenges 
during their stay in Adana. Among these problems some are financial, 
cultural, social related and language related problem. Indeed, 
according to the overall data obtained, social related problems seems 
to be dominant due to the daily interaction between the African 
students and the Turkish people. As we are living in city where there 
are cultural jams we must face some problems, especially social ones.

Based on the data obtained from the participants, it might be 
concluded that self-development of the Africans, Educating the 
citizens about other people from different culture and about 
geography, being patience and tolerant toward peoples’ action, and 
organizing cultural activities where people from different cultural 
background present their cultural welfare will play a vital role in 
eliminating the problems or the challenges faced by the African 
students and the international in general.

We can educate our people to kill the prejudice that is sheltered so 
profound in their heart, and to help them upgrade their mindset.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ  ÜNİVERSİTE  YAŞAMINA UYUM 
DÜZEYLERİ

Özlem Ulaş1- Özlem Baydaş2 - Abdullah Demi3

Özet
Farklı bir ülkede ve farklı bir üniversitede öğrenim süreci yalnızlık, 

uyum problemleri, kültürel şok, psikolojik sorunlar ve okul terki gibi 
problemleri beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin 
sosyo-demografik ihtiyaçlarının yanında psikolojik ihtiyaçlarından 
biri olan uyum düzeylerinin belirlenmesinin, üniversitelerin 
uluslararası öğrenci çekim kalitesini artırmada uzun süreli politi 
kalar oluşturmasına kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Buradan 
hareketle çalışmada uluslararası öğrencilerin üniversite ortamına 
uyum düzeylerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmada 
betimsel araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 
Giresun Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1100 uluslararası 
öğrenci arasından 76 öğrenci oluşturmaktadır. Üniversite Yaşamı 
Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
betimsel istatistiki yöntemler kullanılmıştır. Öğrencilerin üniversite 
yaşamına uyum süreçlerinde en yüksek uyum düzeyi öğrencilerin 
kişisel uyumlarında görülmektedir. En düşük uyum düzeyi ise 
duygusal uyumda gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yaşamına Uyum, Uluslararası 
Öğrenci

Abstract
Being educated in a foreign country can lead to some problems 

including loneliness, adaptation problems, cultural shock, 
psychological problems, and drop out from school. For this reason, 
determining adaptation levels of students which is one of their 
psychological needs besides sociodemographic needs as well 
as solution proposals to determine the longterm policy in order 

[1] Giresun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Anabilimdalı ozlemulasss@gmail.com
[2] Giresun Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Anabilimdalı , 
ozlembaydas@hotmail.com
[3] Giresun Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Anabilimdalı, 
ademir28@gmail.com
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to enhance the potentials of the universities for the number of 
international students. From this point, this study aims to determine 
the adaptation levels of international students to the university. This 
study is a type of descriptive research design. The participants include 
76 international students of 1100 in total, in Giresun University. The 
University Life Scale was used in data collection. Data was analyzed 
based on descriptive statistics. The findings indicated that the highest 
level in the adaptation process of international students occurred in 
their individual adaptation, while the lowest in emotional adaptation.

Keywords: Adaptation to University Life, İnternational Student
Giriş
Küreselleşen dünyada eğitim göçlerinin oldukça yaygınlaştığı ve 

bunun ülkeler tarafından teşvik edilmeye başlandığı görülmektedir. 
Türkiye de, eğitimin uluslararasılaşması yönünde bir politika izleyen 
bir ülkedir. Özellikle Yükseköğretim Kurumu’nun uluslararasılaşma 
kapsamında çalışmalarını hızlandırmak için son yıllarda 
gerçekleştirdiği yükseköğretim kurumlarında Bologna hizmetleri 
buna örnek olarak gösterilebilir. Benzer şekilde Erasmus gibi öğrenci 
hareketliliği programlarının uluslararası çalışmaları kapsamında 
öğrencilerin kendi ülke ve öğrenim gördükleri üniversitelerden 
farklı bir ülkede bulunan üniversite veya kurumlarda kısa süreli 
de olsa eğitim alma gibi hedefleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda 
Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) istatistikleri incelen- 
diğinde 1970’li yıllarda 800 bin civarında olan uluslararası öğrenci 
sayısının, 2013 yılında 4 milyona ulaştığı görülmektedir. Bu sayının 
2020 yılında 8 milyona çıkması beklenmektedir (OECD, 2015). 
Görüldüğü üzere küreselleşme gibi uluslararası düzeyde devletleri 
ve dolayısıyla bireyleri etkileyebilecek etkenlerin artık devlet 
sınırlarını kaldırdığı ve farklı kültürlerin birbiri ile etkileşim içerisine 
girmesinin söz konusu olduğu bir ortam yarattığı söylenebilir. Bu 
durumda farklı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerde nicelik olarak 
bir artışı da beraberinde getirmektedir. Bu artışla birlikte uluslararası 
öğrencilerin uyum düzeylerinin belirlenmesi ve olası çözümlerin 
üretilmesi günümüzde dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlgili literatür incelendiğinde uluslararası üniversite öğrencilerinin 
memleketini özlemek, problemlerin artması, dil farklılığı, ailenin 
endişesi, maddi sorunlar ve kültür şoku (Keele, 2016) gibi konula ile 
kaliteli bir eğitim almak, kampüs güvenliğinin olması, eğitim almak 
için geldiklerinde havaalanında daha önce iletişim kurdukları ve 
gidecekleri üniversite ile ilgili olduğu belli olan bir kişi tarafından 
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karşılanmak, gidecekleri üniversitenin kendilerine kalacak yer, 
yanlarında getirmeleri gereken şeyler, üniversite harç ücretleri, 
uçuş olanakları gibi konularla bilgi vermiş olması hatta bu konuda 
bir tanıtıcı materyal hazırlamış olmaları, gittikleri üniversite ve ülke 
ile ilgili yasal konular hakkında ayrıntılı bilgilendirilme, çevrimiçi 
forumlar kurularak öğrencilerin sorunlarını/ihtiyaçlarını diğer 
öğrencilerle tartışabilmeleri imkânı verilmesi, üniversitedeki eğlence 
ve kulüp imkânları hakkında bilgilendirilmek, kampüste iş imkânları 
hakkında bilgilendirilmek, kültürlerle ilgili bilgi ve hoşgörü sahibi bir 
üniversite ortamı, uluslararası öğrenci ofisinin her konuda iletişime 
ve yardıma açık görünmesi (Bista ve Foster, 2011) gibi konularda 
sorunlar yaşadıkları bulunmuştur. Yine uluslararası öğrencilerin 
öğretim üyeleriyle ve idari personelle iletişim kurmak, kültürel 
ve sosyal olarak dışlanmak, farklı bir kültürün düşünce yapısını 
anlayabilmek gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışmak (Wu, 
Garza ve Guzman, 2015), okul stresi, özerklik ihtiyacı, ekonomik 
bağımlılık, kimlik karmaşası, dil problemi, kültürel şok, farklı sosyal 
norm ve değerlere alışamama, eğitim sistemindeki farklılıklar, 
yalnızlık, memleket özlemi, sosyal desteğin azalması (Pedersen 
1991) gibi konularda sorunlar yaşadıkları görülmektedir.

Güçlü (1996), tarafından yapılan çalışmada Amerika’da öğrenim 
gören 90 farklı ülkeden 500 lisansüstü öğrencinin, on bir problem 
alanındaki uyum problemlerinin karşılaştırılması sonucunda, 
lisansüstü eğitim yapan yabancı öğrencilerin algıladıkları problemler 
en fazla ‘İngilizce’ ve ‘mali yardım’ alanları olarak tespit edilmiştir. 
Ayrıca, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sağlık hizmetleri 
ve akademik kayıtlar ile ilgili daha fazla zorlandıkları; Avrupa’dan 
gelen öğrencilerin diğer kıtalardan gelen öğrencilere göre daha 
fazla zorlandıkları; beşeri bilimlerde eğitim gören öğrencilerin 
diğer alanlarda eğitim gören öğrencilere göre daha fazla problem 
yaşadıkları tespit edilmiştir. Buna ek olarak mastır öğrencilerinin, 
‹Kabul-Kayıt›, ‹Akademik Kayıtlar›, ‹Sosyal-Kişisel›, ‹Yaşama-
Yiyecek› ve ‹İngilizce’ alanlarında doktora öğrencilerinden  daha  
fazla problemleri olduğu tespit edilmiştir. İngilizce yeterlik puanı 
yüksek olan öğrencilerin, düşük olanlardan daha az problemi olduğu 
elde edilen sonuçlardan bir diğeridir. Yeh ve Inose (2003), 356 
uluslararası öğrenci ile gerçekleştirdikleri çalışmada dilde akıcılık, 
sosyal destek memnuniyeti, sosyal bağlanabilirlik faktörlerinin 
kültürleşme stresinin yordayıcıları olarak tespit edilmiştir. 

Türkiye’de uluslararası öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve 
ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, ülkedeki en 
çok uluslararası öğrenci oranına sahip olan Türk cumhuriyetlerinden 
gelen öğrencilerle ilgili çalışmaların ön plana çıktığı söylenebilir. 
Güçlü (1996), tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de öğrenim gören 
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uluslararası öğrencilerin İngilizce ve mali yardım alanlarında en fazla 
problem algıladıkları, bunu sağlık hizmetleri, akademik problemler, 
sosyal-ilişkisel problemler, yalnızlık olarak ifade edilmiştir. Akdağ 
(2014), Türkiye bursları kapsamında Türkiye’ye gelen yükseköğrenim 
öğrencilerinin sorunlarını araştırdığı çalışmasında; akademik olarak 
Türkiye’deki eğitim sistemine alışmakta zorlanmak, TÖMER’de 
öğretilen Türkçe’nin yetersizliği, ekonomik olarak ailelerinin 
yanına gidebilecek parayı bulamamak, geziler düzenleyecek parayı 
bulamamak, sosyo-kültürel olarak ise ülkeye geldiklerince yeterince 
iyi karşılanamamak, yalnızlık hissetmek, ikamet izni işlemlerinin 
uzun sürmesi, inançlarını özgürce yaşayamamak olarak belirtmiştir.

Yapılan birçok araştırma uluslararası üniversite öğrencilerinin 
ihtiyaçlarının sadece sosyo-ekonomik (barınma, burs, ulaşım vb.) 
ihtiyaçlarla sınırlı olmadığını, bu doğrultuda uyum sorunlarının 
da belirlenmesinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İlgili 
literatür incelendiğinde farklı bir ülkede ve farklı bir üniversitede 
öğrenim sürecinin yalnızlık, uyum problemleri, kültürel şok, 
psikolojik sorunlar ve okul terki gibi problemleri beraberinde 
getirebildiğini göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin sosyo-
demografik ihtiyaçlarının yanında psikolojik ihtiyaçlarından 
biri olan uyum düzeylerinin belirlenmesinin, henüz eğitim süre 
cinde olan öğrencilerin verimliliğini artırmaya yönelik çözüm 
önerileriyle birlikte, üniversitelerin uluslararası öğrenci çekim 
kalitesini artırmada uzun süreli politikalar oluşturmasına kaynaklık 
edeceği düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın 
temel amacı, Giresun Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 
uluslararası öğrencilerin uyum düzeylerinin belirlenmesidir. 
Uluslararası öğrencilerin uyum düzeylerinin belirlenip, bu yönde 
destekleyici, geliştirici ve çare bulucu politikaların geliştirilmesi ve 
birey bazında etkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 
öğrencilerin uyum düzeylerinin belirlenmesi önleyici çalışmaların 
da gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır.

Yöntem
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel desen 

kullanılmıştır. Betimsel desen, problemin var olan durumunu ortaya 
koymaya yönelik oluşturulan tasarımlardır. Bu yöntemlerin en temel 
özelliği, mevcut hâlihazır durumu kendi koşulları içerisinde olduğu 
gibi çalışmaktır. Bu kapsamda çalışmada uluslararası öğrencilerin 
üniversite uyum düzeylerini değerlendirmek amacıyla betimsel 
desenden yararlanılmıştır.

Katılımcılar
Çalışmanın örneklemini Giresun Üniversitesinde öğrenim görmekte 
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olan 1100 uluslararası öğrenci arasından 76 öğrenci oluşturmaktadır. 
Öğrenciler Afrika, Asya kıtalarında yer alan 35 ülkeden gelerek 
Giresun Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan fakültelerin farklı 
düzeylerinde öğrenim görmektedirler.  Katılımcıların

%72,4’ü erkek, %27,6’sı  kadındır.  Öğrencilerin  not  ortalamaları  
sıklıkla  2,50 ile 3,00 arasında değişmektedir. Yaşadıkları ülkelerde 
%48,7 oranında illerde  yaşamaktadırlar.  Afganistan  kökenli  
öğrencilerin  oranı  ise %21,1’dir.
Cinsiyet f % Bölümler f % Ailelerin Yaşadığı 

Ülke
f %

Erkek 55 72,4 İnşaat Müh. 9 11,8 Afganistan 16 21,1
Kadın 21 27,6 Enerji Sistemleri 

Müh.
8 10,5 Azerbaycan 15 19,7

Sınıf Düzeyi Uluslararası İlş. 8 10,5 Türkmenistan 14 18,4
1.Sınıf 28 36,8 İktisat 8 10,5 Kazakistan 10 13,2
2. Sınıf 26 34,2 Hemşirelik 7 9,2 Afrika Ülkele. 9 11,8

3.Sınıf 9 11,8 Ebelik 7 9,2 Suudi Arabis. 4 5,3
4.Sınıf 13 17,1 TÖMER 4 5,3 Bangladeş 3 3,9
Not Ortalamaları Tıp 3 3,9 Kırgızistan 2 2,6
1,00-1,50 2 2,6 İşleetme 3 3,9 Rusya 2 2,6
1,50-2,00 7 9,2 BESYO 3 3,9 Mısır 1 1,3
2,00-2,50 11 14,5 Sınıf Öğr. 3 3,9 Burs Alma Durumu
2,50-3,00 20 26,3 Turizm İşl. ve 

Otelcilik
2 2,6 Hayır 68 89,5

3,00-3,50 7 9,2 Psikolojik Danş. 
ve Reh.

2 2,6 Evet 8 10,5

Ailelerin 
yaşadığı bölge

Elek. Eletronik 
Müh.

2 2,6 Eğitim Memnuni-
yeti

İl 37 48,7 Kamu Yön. 2 2,6 Memnunum 39 51,3
İlçe 24 31,6 İlk ve Acil Yar. 1 1,3 Kısmen Memnun 35 46,1
Kırsal 15 19,7 Tıbbi Lab. Tek. 

İslami İlimler
1 1,3 Memnun Değilim 2 2,6

Mesleki yeterlik 
düzeyi

Fen Bilim. Öğr. 1 1,3 Barınma Durumu

Yeterli 40 52,6 İlköğretim Mat. 
Öğret.

1 1,3 Evde Arkadaşımla 50 65,8

Kısmen Yeterli 36 47,4 1 1,3 Özel bir yurt 21 27,6
Ailemle 3 3,9
Devlet Yurdu 2 2,6

Tablo 1. Uluslararası öğrencilerin demografik bilgileri

Öğrencilerin önemli bir kısmı burs almamaktadır. Buna göre detaylı 
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bilgi Tablo 1’de sunulmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama aracı olarak 48 maddeden oluşan Üniversite 

Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ) kullanılmıştır. Ölçek Aladağ, Kağnıcı, Tuna ve 
Tezer (2003) tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin 
genel olarak üniversite yaşamına uyum düzeylerini ölçmek amacıyla 
geliştirilmiştir (17 olumlu, 31 olumsuz madde). Ölçekteki her bir 
madde “bana hiç uygun değil” ile “bana tamamen uygun (7)” arasında 
derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 48, en 
yüksek puan 336’dır. Ölçek, üniversite ortamına uyumu (12 madde, 
α=.77), duygusal uyumu (9 madde, α=.72), kişisel uyumu (7 madde, 
α=.70), karşı cinsle ilişkileri (7 madde, α=.71), akademik uyumu (7 
madde, α=.67) ve sosyal uyumu (6 madde, α=.59) ölçmek üzere altı 
alt faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayı ise .91 bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında 
elde edilen veriler üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı ise .90 olarak belirlenmiştir.

Verilerin analizi
Çalışmada Anket aracılığıyla toplanan nicel veriler, SPSS 18 

istatistik programına aktarılmıştır. Ters veriler çevrilmiştir. Betimsel 
istatistik yöntemler doğrultusunda uluslararası öğrencilerin 
üniversite yaşamına uyum faktörlerine yönelik frekans, ortalama, 
standart sapma ve yüzde değerleri belirlenmiştir.

Bulgular
Çalışmada uluslararası öğrencilerin üniversite yaşamına uyum 

süreçlerinde en yüksek uyum düzeyi öğrencilerin sosyal uyumlarında 
görülmektedir ( X =5,18). Öğrencilerin kişisel uyumu ( X = 5,11), karşı 
cinsle ilişkileri ( X =4,72, SS=1,15) ve üniversite ortamına uyumu ( X 
=4,67) orta düzeydedir. En düşük uyum düzeyi

En küçük değer En büyük değer X SS

Sosyal uyum 12 42 5,18 1,23

Kişisel uyumu 13 49 5,11 1,36
Karşı cinsle ilişkileri 13 49 4,72 1,15
Üniversite ortamına uyumu 24 84 4,67 1,00
Akademik uyumu 7 49 4,55 1,32
Duygusal uyumu 15 61 4,36 1,17
Genel 4,77 1,20

Tablo 2. Uluslararası öğrencilerin üniversite ortamına uyum düzeyleri

ise akademik ( X =4,55) ve sosyal uyum ( X =4,36) süreçlerinde 
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gerçekleşmektedir. Buna göre detaylı bilgi Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tartışma
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Giresun 

Üniversitesi’nin farklı fakülte ve bölümlerinde öğrenim görmekte 
olan uluslararası öğrencilerin uyum düzeyleri arasında en düşük 
ortalamanın duygusal uyuma ait olduğu görülmektedir. Yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, yalnızlık çekme, duygusal sıkıntı ve 
stres yaşama gibi duygusal problemlerin uluslararası öğrenciler 
arasında görülebileceği yönünde çalışma sonuçlarının olduğu 
söylenebilir. Yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürmek amacıyla 
gelen uluslararası öğrenciler genel olarak, sorunlarını ilgili kişilere 
yeterince duyurmayabilmektedirler. Öğrenciler sportif ve kültürel 
faaliyetlere katılımda, yarışma ve toplantılarda aktif görev almada 
diğer öğrencilere oranla, daha sınırlı imkânlara sahip görünmek 
tedirler. Ayrıca, üniversitelerde ve diğer ilgili kurumlarda rehberlik 
hizmetleri yetersiz kalmaktadır. MEB, üniversiteler, TÖMER ve 
öğrenci yurtlarında uluslararası öğrenciler ile ilgili kararların 
alınmasında öğrencilerin görüşü çok sınırlı düzeyde alınabilmekte 
ve bilgilendirme hizmetleri yeterince yapılamamaktadır (Can, 1996; 
MEB, 2011). Dolayısıyla öğrenciler her ne kadar akademik ortama, 
arkadaş ilişkilerine, üniversite ortamına uyum düzeyinde nispeten 
daha iyi ortalamalara sahip olsalar da duygusal düzeyde uyumlarını 
artırabilecek etkinliklerin sınırlı olması duygusal uyum sorununu 
da beraberinde getirmektedir. Buradan hareketle alan çalışanları, 
üniversite yönetim kadrosunda bulunan ilgili bireylere duygusal 
uyum başta olmak üzere üniversite bünyesinde uyum düzeylerini 
arttırıcı çalışmalar planlanmasında öncü rolü üstlenmeleri 
önerilebilir. Bununla birlikte uluslararası öğrencilerin uyum 
düzeylerinin yanında farklı psikolojik ihtiyaçlarının da belirlenmesi 
bu alanda çalışmalar yapan araştırmacılara öneri olarak sunulabilinir. 
Son olarak bu çalışmada Giresun Üniversitesi’nde öğrenim gören 
uluslararası öğrencilerin uyum düzeyleri incelenmiştir. Farklı 
çalışmalar ile diğer üniversitelerde de bu çalışma tekrarlanabilir ya 
da ülke çapında uluslararası öğrencilerin uyum düzeyleri ile birlikte 
sorun ve ihtiyaçları belirlenebilir.
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GLOBAL HIGHER EDUCATION AS A REFLECTION OF 
INTERNATIONAL RELATIONS-INTERNATIONAL 

STUDENT MIGRATION IN TURKEY

Abdulvehab Ejupi1

Introduction
Global student mobility is an important phenomenon that includes 

several aspects such as “brain drain”, attracting qualified working 
force or also increasing revenues due to the fees and expenditures 
of foreign students while their studies. Besides clear economic 
advantages, there may be also political and social impacts of having 
international students. Today the students are more mobile than 
before and studying abroad became the usual phenomena especially 
within the European continent due to different programs such as 
Erasmus.

Meantime, Turkey is still one of the main student sending countries. 
According to the statistics provided by OECD in 2010 Turkey was 
ranked as 5th having the highest number of students studying abroad 
after China, India, South Korea and Germany.2 Interestingly, there 
are more Turkish students in USA than any other European country.3 
Parallelly to that, Turkey tries to be one of the actors in hosting 
international students since 1990-s. Unfortunately, the country was 
not very successful in attracting international students as between 
2000 to 2009 the number of international students has risen only 
from 17,654 to 21,898.4 The main growth comes to post 2010 period 
as today the number of international students is more than 40,000.5

The objective of this paper is to understand the reasons of choosing 
Turkey for the tertiary education and higher education experience 
by international students. At the beginning it presents the theories 
of student mobility followed by the short literature review and 

[1] MA Student at Istanbul University
[2] Özoğlu ve diğerleri, Küresel Eğilimler Işığında Türkieye’de Uluslararası öğrenciler, (Ankara: 
SETA,2012) 18.
[3] Sonja Sobota, “Turkey sends more students to U.S than other European countries”, Alliance for
International Education and Cultural Exchange, (2013) http://www.alliance-exchange.org/policy-
monitor/04/11/2013/turkey-sends-more-students-us-othereuropean-countries.
[4] Özoğlu ve diğerleri, Küresel Eğilimler Işığında Türkieye’de Uluslararası öğrenciler, 20.
[5] Kezban Karaboğa, “44 bin yabancı üniversiteliden 1.8 milyar dollar eğitim geliri”, Sabah, 17 
Kasım.
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methodology. Then to this research paper are includes the questions, 
the summery results and the analyses of the results of a survey which 
I conducted with International Students in Istanbul under the title: 
Higher Education Experience of Foreign Students in Turkey:

The paper also aims to highlight the institutional and social 
prepareness of Turkey in attracting international students.

Background of Student Migration to Turkey
Even though, Turkey cannot be classified as traditionally student 

receiving country, it is also important to underline the fact that 
attracting international students already started in 90s by the 
promotion of the program entitled “Büyük Öğrenci Projesi” (Grand 
Students’ Project). The project supervised by the Ministry of Education 
was focused on attracting mainly the students from Central Asian and 
neighbouring countries (Caucasus, Balkans). Turkey rapidly became 
one of the most important countries hosting Central Asian students 
along with Russian and European universities which positively 
affected relations between Turkey and Central Asian countries. This 
policy did not only helped only grant receivers

- Central Asian students, but also provided Turkey an important 
political asset within the region. The “Grand Students Project” was 
officially terminated by 2010. However, in reality the newly established 
Prime Ministry of Turks Abroad and Relative Communities has 
taken the primary role in the continuity of attra- cting international 
students. That showes Turkeys growing ambitions in foreign policy 
and willingness to take part in attracting the students from other 
parts of the worldbeing more active worldwide. However, we should 
also note that Turkey’s attracting students from Central Asian and 
especially African students unlike many other student receiving 
countries strongly depends on the non-state actors. Turkish state 
is still unable to work solely in the area of attracting interna- tional 
students due to the non-prepareness of many universities, but also 
due to the Turkish society which is still unprepared in integrating the 
foreigners. Several researchers has already shown that the non-state 
actors contribute to Turkey’s Soft Power in different parts of Africa 
and attract lions’ share of international students in Turkey.6

[6] Gabrielle Angey, “L’ouverture turque à l’Afrique: une évolution de la politique étrangère turque?”, 
Observatoire de la Vie Politique Turque, 11 Mart 2013 http://www.ifea-istanbul.net/images/stories/ 
OVIPOT/memoiresovipot/2009_Gabrielle_Angey_ouverture_turque_Afrique.pdf; Mehmet Özkan, 
“Turkey’s ‘New’ Engagements in Africa and Asia: Scope, Content and Implications”, Perceptions, Vol. 
16, No3, (2011): 115-137. http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/MehmetOzkan.pdf.
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Literature and Theorethical Framework
There is a rising literature on international students in Turkey 

since 2000s. However, that literature includes mainly students 
coming from Central Asia and Turkic speaking countries. The 
reason for that lies on the “Büyük Öğrenci Projesi” (Grand Student 
Project) financed by the Ministry of Education of Turkey. The papers 
and dissertations discuss different topics and problems related to 
international students. For example, Gözde Ergin and Fahri Türk 
write about the Central Asian students in Turkey in the framework 
of Turkey Central Asia relations and stress the role of NGO’s Central 
Asian region.7 7 Mehmet Tok and Yiğin Musa discusss about the 
reasons and motivations of learning Turkish as a foreign language 
by international students.8 Alper Kesten, Kasım Kiroğlu and Cevat 
Elma coin the language and education problems of International 
students in Turkey. They found out that education problems of 
international students are not only based on language, but they also 
stress the problems related to the lecturer-student relations, as well 
as the absence of peer relations between international and domestic 
students in Turkey.9

However, it is important to underline that original contributions 
are provided by international and local students themselves. More 
interestingly, they found out different results and proved that 
academic results are not only based on lingusitic problems. Fatma 
Açık defended her master thesis already in 1996 on Uzbek students 
in Turkey. She questioned 251 Uzbek students and underlined many 
difficulties faced by the students. Perman Annaberdiyev in 2007 
completed Master thesis about the adaptation process of students 
from Turkic republics.10

More recently, Özoğlu, Gür and Coşkun from SETA contributed an 
important research summing up previous literature and increasing 
the awareness of research institutes on this topic.11 They stress the 
importance International Students Offices, the need for in or out of 
campus working opportunities for international students but also 
followup of the students after the completion of their studies. A 

[7] 7 Gözde Ergin ve Fahri Türk, “Türkiye’de öğrenim gören Orta Asyalı öğrenciler”, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 1 (2010):35-41.
[8] Mehmet Tok ve Musa Yığın, “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine 
İlişkin Bir Durum Çalışması”, Journal of Language and Literature Education, Vol. 8 (2013): 132-147.
[9] Alper Kesten, Kasim Kiroğlu, Cevat Elma, “Language and Education Problems of International 
Students in Turkey”, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.24, (2010): 68-85.
[10] Perman Allaberdiyev, Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye`ye Yüksek Öğrenim Görmeye Gelen 
Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2007.
[11] Murat Özoğlu, Bekir Gür,ve İpek Coşgun, Küresel Eğilimler Işığında Türkieye’de Uluslararası 
öğrenciler, Ankara: SETA, 2012.
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very important problem the recognition of Turkish diploma in other 
countries is also underlined as a key for attracting international 
students.

There is, however, quite complex theorethical background related 
to the student mobility. It is studied under different angles such 
as politics, sociology or management of higher education, but very 
often usually considered under the framework of the “brain drain”. 
However, the studies show that the same phenomena was started 
as a “brain drain”, later moved to the “brain gain” and finished by 
being a “brain circulation”. Should we still connect student mobility 
as a “brain” or move towards other concepts and define it as a part of 
migration project?

Basak Bilecen illustrates three different visions of student 
mobility:12

1. As a potential of highly skilled migrant from the perspective of 
the receiving state, and having more focus on structural changes on 
economies;

2. As a product of internationalization of higher education where 
students beco- me part economic policies of the receiving states

3. Also a mobility under the youth mobility culture which includes 
modern consumption - education, where student become an actor 
rather than the follower.

Celestine Blaud puts student mobility under Lees “pull” and “push” 
paradigm and tries to explain all student mobilities under the same 
theorethical framework. The problem is that he considers student 
mobility as a student migration, and gives the examples of the African 
student in Canada. However, other theories  of migration such as 
human capital accumulation and especially the theory of cumulative 
causation are also increasingly popular in explaining international 
student mobility.13

The difficulty of conceptualization is also related to the field(s), 
because student mobility and migration may have more than one 
facet and therefore every case or fieldwork may not suit to the 
same theory. We can easily define migration types such as refugees, 
economic, political and others indicating the reasons behind them, 
but we have more complex and changing picture regarding the 

[12] Başak Bilecen, “Lost in Status? Temporary, Permanent, Potential, Highly Skilled: The 
International Student Mobility”, COMCAD Working Paper, No.63, (2010).
[13] Massey, Douglas, Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouchi Ali, Pellegrino Adela, Taylor J. 
Edward, “Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development 
Review, Vol. 19, No. 3 (1993) 431-466
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students. The terms as mobility and migration are also used to define 
the action to study abroad. Here Borgogno identifies for example, 
international students in France as EU and non EU student and 
showing two difference paths related to their study perspectives.14

Changing Picture of International Student Recruitment
USA is the leading country in attracting international students. 

However, other European countries such as UK, France or Germany 
and smaller countries such as Sweden or Denmark has shown an 
increase in receiving international students. In fact, international 
student mobility is in contant rise overall in the world. However, 
according to predictions an important share of the rise will come to 
Asian and African continent in the future.15 There is alo the rise of 
“emerging student receiver countries” or “new players” along with 
“traditional student receiver countries”.

We decided to define Turkey as a “second-choice country”16 for 
studies along with other countries (including European) not offreing 
the all courses in English. We consider that language is one of the key 
factors in attarcting international students. USA, UK, Australia and 
Canada will remain as key players in international higher education 
not only due to their academic offers, but also due to the English.

The research conducted by IIP among Vietnamese and Indian 
students show that students choose mostly USA as a preferred 
(firstchoice) destinations and UK, Australia, Canada follow them and 
other countries and continents remain less attractive (secondchoice) 
country.17

According to another research18, even though traditional student 
destination will remain in the recent future, two main criteries will 
affect the destination tudents within very increased competition 
environment for international students. One of them is the shift of the 
global economy towards the east, the second is the regionalization of 
the student mobility.19

Turkey was qualified among the Top Four Emerging Markets for 

[14] Victor Borgogno and Streiff-Fenart, “L’accueil des étudiants étrangers en France: évolution des 
politiques et des representations”, Les cahiers du SOLIIS - NTS, Vol. 2-3 (1997): 73-88.
[15] OECD, Education at a glance - 2013, (Paris: 2013), 213 http://www.oecd.org/edu/eag2013%20
(eng)-- FINAL%2020%20June%202013.pdf.
[16] IIE Briefing Paper, Attitudes and Perceptions of Prospective International Students from 
Vietnam, (New York: 2010) 4.
[17] IIE Briefing Paper, Attitudes and Perceptions of Prospective International Students from India, 
(NewYork: 2010) 3.
[18] 1 Rosa Becker ve Renze Kolster, International Student Recruitment: policies and developments 
in selected countries, (Netherlands: NUFFIC, 2012),85. http://www.nuffic.nl/en/library/international-
student-recruitment. pdf.
[19] Rosa Becker ve Renze Kolster, International Student Recruitment, 86.
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International Students Recruitment by World Education Services 
(WES) in 2012.20 However, like China it is also becoming an important 
destination countries for international students. As a proof, it is 
important to state the establishment of TUPA (Turkish Universities 
Promotion Agency) which makes promotion of the “Study in Turkey” 
and gives information for the interested students.21

Who are International Students in Turkey?
The number of international students reached 55,100 in 2014 

according to the statsitics of the Higher Education Council of Turkey 
(YÖK). However, the origin of the students shows clear advantage 
of the neighbouring or historically close countries. It worths to 
underline that there is also the stable growth of international 
students from almost all geographies showing that Turkey is not 
becoming attractive to some countries, but to all. TUPA distinguishes 
priority countries where besides neighbouring (Bulgaria, Romania, 
Iran, Iraq) or Turkic speaking countries, several African countries 
are underlined.22

Azerbaijan, Turkmenistan, Turkish Republic of Northern Cyprus 
(KKTC), Germany, Greece, Iran, Afghanistan and Bulgaria have more 
than 1000 students enrolled in Turkish universities. Due to the crisis 
in Syria the number of Syrian students may grow very rapidly in the 
next coming years and overpass other countries. The countries such 
as Nigeria or Somalia started to provide more and more students 
to Turkey and overpassed the countries such as Bosnia and Herzo 
govina or Uzbekistan.

Methodology, Data and Analysis
This paper includes the questions, the summery results and the 

analyses of the results of a survey which I conducted here in Istanbul 
under the title: Higher Education Experience of Foreign Students in 
Turkey:

The survey was conducted on May 10th 2016 and was designed as 
an online survey, 59 respondent gave full answers to 22 questions 
designed to fulfill the aim of the questioner. The survey aimed mainly 
to scale the satisfaction of higher education foreign students in 
Turkey and indicate their concerns and problems, and its questions 
were designed accordingly.

[20] Rahul Chodra ve Yoko Kono, “Beyond More of the Same: The Top Four Emerging Markets for 
International Student Recruitment”, World Education Services, 2012
[21] http://www.studyinturkey.com
[22] TUPA,studyinTurkeyTurları,(Istanbul: 2013), 8. http://www.studyinturkey.com/Study_in_
Turkey_Turlari.pdf.
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The answers of the respondents came like this: (*the survey 
form is attached in a separate document)

Most of the respondents were males, only 28.8% of them were 
females.

Most of the respondents were at the ages between 25 – 35 years old, 
in a percen- tage of 69.5%.

44 of the respondents which make the percentage of 74.6% Master 
students, none were post- Doctoral students.
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What is your Marital Status?

          
Most of the students were single, though not little number of them 

were married (22%).
Have you studied in a foreing country before?

Most of the students (69.5%) were new to experience to study in a 
foreign country.

When didyou start your study in Turkey?

According to this question, most of the students surveyed started 
their study in Turkey only over than a year ago, and when we connect 
this to the following question: ↓
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In which language are you studying?

Which indicates that most of the students study in Turkish language 
(74.6%), and although most of them as the following question’s 

results indicate, although (85.5%) of them said they are either good, 
kinda good or very good at the langu- age they are studying at:

In which language are you studying?

The language matter might tell why the answers of the following 
question were in this way: ↓

A large number of the respondents (44% and 35.6%) said that of 
the things that take most of their studying efforts are understanding 
given materials and translating it.

At the same time, more than half of the students, 59.3% of the 
students agreed that the language is an educational barrier for them.
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How much do you agree with the following sentence: "for me. 
The studying language is an educational barrier"

Never the less, the respondents who according to the following 
question answe- red that most of them (95%) have full scholarship 
in turkey,

Do you have a scholarship in Turkey?

How reasonable do you find the educational requirements in 
Turkey?

Said also that they find the educational requirements in Turkey 
either neutral (42.4%) or reasonable (32.2%)
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Also, most of the respondents said they would likely or very likely 
advice a friend to study in Turkey: (13.6% very likely and 30.5% 
likely).

Most of the respondents answer to their satisfaction about their 
educational ex- perience was Neutral in a percentage of 40.7%, while 
45.8% of the respondents answer ranged between very satisfied and 
satisfied.

How satisfied are you with the availability of resources for 
conducting researches at your university?

Also 45.8% of the respondents said that more than satisfied with 
the availability of resources for conducting a research at their 
universities.
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How much do you benefit from the educational facilities in 
Turkey? (Libraries, laboratories, bookstores, cinemas, etc...)

he highest percentage of the surveyed students said that they 
sometimes benefit from the educational facilities in Turkey ( 42.4%) 
while 47.4% said that they benefit from it regularly.

How frequent do you attend your classes?

This question showed that most of the students surveyed (79.7%) 
frequently at- tend their classes,

How good do you understand the seminars and lectures you 
attend at university?

And although of the language difficulty as shown previously, most 
of them 61% said that they understand the lectures they attend.
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How satisfied are you with the availability of resources for 
conducting researches at your university?

Also 45.8% of the respondents said that more than satisfied with 
the availability of resources for conducting a research at their 
universities.

Do your professors or classmates help you understand the 
lectures and seminars you take?

Accordingly, Most of the students said that they receive help from 
time to time (64.4%).

23.7% said that they receive help every time.
Do you regret choosing Turkey for achieving your higher 

education?

While a large percent of the questioned said that they are satisfied 
with their experience (40.7% said that they are satisfied), 37.3% 
of them said they sometimes regret choosing Turkey to achieve 
their higher education. 23.7% answered with not at all, and 27.1% 
answered with no.
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Did you experience any discrimination or different treatment 
from your professors due to your: race/ethnicity/color/

religion/nationality?

Anyhow, not a few number of the respondents said that either 
often, very often or from time to time experienced discrimination or 
different treatment from their professors dueto their: race, ethnicity, 
color, religion or nationality(28.8%). While 71.2% of them said they 
never experienced such treatment.

Concluding Remarks
International students concern has different dimensions. First of all, 

there is an increasing need for Turkish Language courses supported 
by the universities. It is also very important to propose these courses 
in different levels and possibly for lower prices. These courses should 
be easily arranged so that students could follow them from different 
levels. From the other side, more “English speaking atmosphere” at 
Turkish universities is a need. The Orientation Programs prepared 
in English are very important too. The information packages related 
to  the university, English speaking personnel working at university 
administration, facilities at the accountancy or flexible and English 
speaking faculty secretariats are very important issues to resolve. 
Another important point for the students is the absence of socail 
and cultural activities at the universities for international students. 
They feel very excluded and seem to remain with other international 
students and do not sufficently integrate Turkish society. The 
cultural days, or other similar activities could attract international 
students. Moreover, international student would like to get more 
social advantages. These include primarily health service, and after 
that cheaper transportation and lodging facilities. Besides that, the 
possibilities of scholarships are one of the main suggestions. Turkish 
government may also propose the scholarship which includes partly 
scholarships (i.e. lodging, health insurance) which may play an 
important role in attarcting international students. Last, but not least, 
the procedures related to the student stay permits should be better 
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organized. The personnel speaking at least some English would be 
able to serve and comunicate correctly with international students. 
Even though, the changes related to the stay permit of international 
students have been introduced and the responsibility is transfered to 
the Directorate General of Migration Management, many problems 
and organizational issues have repeatedly been underlined by 
international students. Turkeys EU Accession Negotiations have 
entirely positive impact for the internationalization of Higher 
Education in Turkey, but also opens great possibilities for Turkish 
universities (both public and private) and Turkey in general to get 
the concrete advantage of that. Parallelly to its current advantages 
in the sector of tourism, Higher Education sector may also have 
the very similar advantages due to the flexibility and geographical 
situation. However, Turkey should understand that only strong EU 
commitment may have further positive development in attracting 
international students.
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TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN EVLİ ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK PROBLEMLERİ

Abror Masharipov1

Özet
Türkiye’de her sene sayısı gittikçe artan uluslararası öğrenciler 

arasında evli ve çocuk sahibi olanları da bulunmaktadır. Bunlar, 
genelde yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan 
öğrencilerdir. Bu öğrenciler, diğer öğrencilere nazaran sosyo-
ekonomik problemlerle daha çok karşılaşmaktadırlar, çünkü bir 
taraftan aile geçimini sağlayabilmek, diğer taraftan da eğitim hayatını 
sürdürmek zorundadırlar. Böyle bir durum onların eğitim hayatını 
ve akademik faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören evli uluslararası 
öğrencilerin sosyo-ekonomik sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara 
çözüm önerileri aramaktır. Anket yönteminden yararlanarak yapılan 
bu çalışmada evli uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik sorunları 
ekonomik, psikolojik, akademik ve sosyal sorunlar başlıkları altında 
araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Evli 
Öğrenciler, Sosyo-Ekonomik Problemler

Abstract
The number of international students in Turkey is increasing 

every year, there are married ones and students who have children 
among them. Most of them study in master’s and doctoral programs. 
These students are faced with socio-economic problems more than 
other students because they have to earn a living and continue their 
educational life similtaneously. Such a situation can influence their 
educational life and academic activities by negative way.

The aim of this study is to determine the socio-economic problems 
of married international students studying in Turkey and to seek 
solutions to these problems. In this study, which is made by using 
the questionnaire method, the socio-economic problems of married 

[1] Ege Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 
gazetteci@gmail.com



66

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

international students were investigated under the categories of 
economic, psychological, academic and social problems.

Keywords: Turkey, İnternational Students, Married Students, Socio-
Economic Problems

Giriş
Son yıllarda küreselleşme sebebiyle birçok alanda olduğu gibi 

uluslararası eğitim pazarında da hızlı değişimler gerçekleşmekte, 
uluslararası öğrenci dolaşımı artmaktadır. Tahminlere göre, 2025 
yılında dünyada uluslararası öğrenci sayısı 7,2 milyona ulaşacaktır 
(Boehm, Davis, Meares, Pearse, 2002: 3). Uluslararası öğrenci 
dolaşımını bir ekonomik sektör olarak gören ülkeler bu öğrencileri 
kendi- lerine çekebilmek için eğitim sistemlerinde yenilikler 
oluşturmakta, uluslararası eğitim pazarında kendi paylarını almaya 
çalışmaktadır.

Aynı zamanda uluslararası öğrencilerin eğitim için ülke seçimini 
etkileyen birçok faktör bulunmaktadır, örneğin:

– Gidecekleri ülkenin refah ve güvenlik seviyesi;
– Eğitim süresince yapacakları harcamanın miktarı;
– Burs ve barınma olanakları; mezun olunca iş bulmada kolaylık;
– Gidecekleri ülkenin dilini bilmeleri;
– Tarihi, kültürel ve siyasi bağlar;
– Eğitim sunan ülkenin eğitim sisteminin kalitesi ve bilinirliği;
– Üniversitelerin uluslararasılaşma düzeyi (uluslararası 

öğrenci ve çalışan sayısı, yabancı dilde açılan program sayısı ve 
çeşitliliği, araştırma olanakları vs.) (Türkiye’de yükseköğretim ve 
uluslararasılaşma, 2016:13).

Hem Asya hem de Avrupa toprağında bulunan Türkiye’nin 
yükseköğretimde bir destinasyon haline gelmeye başladığı 
söylenebilir. Özellikle 2008’den sonra Türkiye’deki uluslararası 
öğrenci sayısı artmaya başlamıştır. YÖK tarafından 2016 yılında 
yapılan Türkiye Yükseköğretim Sistemi ile ilgili çalışmaya göre, 
2014- 2015 eğitim öğretim yılı itibari ile Türkiye’deki üniversitelerde 
bulunan uluslararası öğrenci sayısını 72.178’dir (Türkiye’de 
yükseköğretim ve uluslararasılaşma, 2016:14).

Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısının artması sürecinde 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) önemli rol 
oynamaktadır. YTB’nin başlattığı burs programı sayesinde dünyanın 
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çeşitli ülkelerinden binlerce öğrence Türkiye üniversitelerinde 
öğrenim görme şansını kazanmıştır. Bunun dışında Mevlana ve 
Erasmus Programları, TÜBİTAK ve çeşitli devlet kurumları, özel 
üniversitelerin programları da uluslararası öğrencilerin Türkiye’de 
eğitim almalarına katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenciler arasında evli olanlar 
kendilerine özgü özellikleri ile ayrı bir grubu oluşturmaktadır. Aynı 
anda hem aile hem de okul sorumluluğunu üstlenen bu öğrenciler 
sosyo-ekonomik sorunları diğer öğrencilere nazaran daha ağır 
yaşamaktadırlar. Eşi ve çocuklarını Türkiye’ye getiren öğrenciler 
ikamet izni alma, barınma ve sağlık hizmetlerinden faydalanma 
konularında ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Ailesini ülkesinde 
bırakan öğrenciler ise onlara maddi destek vermeye çalışmakla 
beraber aile özlemini derinden hissetmektedirler.

Bu çalışmanın amacı Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören 
evli uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik sorunlarını tespit 
etmektir. Bu sorunları çözmeye yönelik çalışmalar evli öğrencilerin 
eğitim hayatlarını daha başarılı bir şekilde geçirmelerine yardımcı 
olacaktır.

Anket yoluyla gerçekleştirilen bu çalışmada amaca ulaşmak 
için katılımcılara yapılandırılmış ve yapılandırılmamış sorular 
verilmiştir. Anket ve elde edilen verilerin analizi Google Docs’ta 
çevrimiçi yapılmıştır.

Çalışmanın temel hipotezi şu şekildedir: “Evli uluslararası 
öğrencilerin sosyo-ekonomik sorunları vardır.” Bu bağlamda 
çalışmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

H1: Evli uluslararası öğrencilerin barınmayla ilgili sorunları var. 
H2: Evli uluslararası öğrenciler ciddi maddi sıkıntılar çekmektedir.

H3: Evli uluslararası öğrencilerin çektiği maddi sıkıntılar eğitim 
hayatlarını ve psikolojisini olumsuz etkilemektedir.

H4: Maddi sıkıntılar evli uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki 
hayatında en büyük stres kaynağıdır.

H5: Uluslararası öğrenciler (onların eşleri, çocukları) sosyal 
yaşamda sorunlarla karşılaşmakta.

Araştırmanın ilk bölümünde evli uluslararası öğrencilerin 
sorunlarını inceleyen çalışmalarla ilgili literatür taramasından 
bahsedilmektedir. İkinci bölümde ise evli uluslararası öğrencilerin 
sorunlarıyla ilgili yapılmış araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. 
Sonuç bölümünde elde edilen bulgular değerlendirilmiş, tespit edilen 
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sorunların çözümü için öneriler üretilmiştir.
Evli Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları 

Üzerine Literatür Özeti
Literatürde uluslararası öğrencilerin çeşitli sorunlarını irdeleyen 

pek çok çalışma bulunmaktadır, ancak Türkçe ve Rusça literatür 
taramasında evli uluslararası öğrenci kesimiyle ilişkin çalışmalara 
rastlanmamıştır. Mevcut çalışmalar ise evli olan yerli öğrencileri 
kapsamaktadır. Örneğin, Fışıloğlu (1992) lisansüstü öğrencilerin 
evlilik uyumunu araştırmış ve bunun için State University of New 
York at Buffalo’da öğrenim gören 70 Amerikalı evli lisansüstü 
öğrencileri ile yapılan araştırmadan faydalanmıştır.

Avdeyeva’nın çalışmasında (2008) ise her iki eşin de öğrenci 
olduğu ailelerin psikolojik sorunları araştırılmıştır. Çalışmaya 
göre, “öğrenci aile”ler genelde daha çok maddi sıkıntı yaşamamak 
ve harcamaları azaltmak için ailenin yani anne babanın yanında 
kalmayı tercih etmektedir. Rusya’daki bazı üniversiteler “öğrenci 
aile”ler için yurt tahsis etmektedir. Eğer bu konuya Türkiye’deki 
uluslararası öğrenciler açısından bakacak olursak, belli ki bu 
öğrenciler anne babanın yanında kalmak gibi bir şansa sahip değiller. 
Üstelik Türkiye’de evli öğrencilerin kalabilecekleri bir yurt da 
bulunmamaktadır.

Stelmah’ın çalışmasında (2016) Rusya’da devletin genç ailelere 
yönelik politikasında öğrenci ailelere ne kadar önem verildiğinden 
söz edilmektedir. Belirtildiği üzere, Rusya yasaları ve normatif 
belgelerinde, sosyal programlarında “öğrenci aile” tanımı 
bulunmamaktadır ve bu yüzden evli öğrencilerin sorunlarının çözü- 
mü yeterince etkili olmamaktadır. Stelmah, yeni evlenen çiftlere 
devlet tarafından destek verilmesi toplumda aile prestijinin daha da 
yükselmesini sağlayacağını vurgulamaktadır.

Pahomova (2011), üniversite öğrencisiyken evlenen çiftler ne 
tür sorunlarla karşılaşacağını araştırmıştır. Pahomova’ya göre, bu 
öğrencilerin başat sorunları ev geçindirme konusunda tecrübesiz 
olmaları, maddi gelir Kaynakçaının ve kendi evlerinin olmaması, yeni 
akrabalar ile iletişim kurmanın zorlukları, maddi konuda ebeveynlere 
bağlı olmak, evliliğin ilk senesidir (yeni kurallar, kısıtlamalar, vs.).

Evli Uluslararası Öğrencilerin Sorunları
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören evli 

uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ekonomik, psikolojik, 
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akademik ve sosyal sorunlar başlıkları altında araştırılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nicel yöntem olarak anketten yararlanılmıştır. 

Katılımcılara çevrimiçi ortamda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
olmak üzere toplam 37 soru verilmiştir.

Türkiye’de Okuyan Evli Uluslararası Öğrencilerin 
Karşılaştıkları Sorunlar: Anket Sonuçları

İnternette yapılan bu ankete Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde 
öğrenim gören toplam 40 uluslararası öğrenci katılmıştır.

Demografik bilgiler, Öğrenim programı
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, ankete katılan öğrencilerin 

%90’nını erkek, %10’unu bayan öğrenciler oluşturmaktadır. 
Katılımcıların en genci 20, en büyüğü 39 yaşındadır (Tablo 2). 
Katılımcıların ortalama yaşı 31’dir (%17,9).

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyete Göre Ayrımı

Yüzde 
(%)

Yaş

20-25 7,7
26-30 33,3
31-35 51,3
36-40 7,7
Toplam 100

Tablo 2: Katılımcıların Yaşa Göre Ayrımı

Ankete katılanlar 16 ülkeden gelen öğrencilerdir. Tablo 3’te 
görüldüğü gibi anke- te en çok Özbekistanlı öğrenciler katılmıştır.
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Ülke Katılımcı sa-
yısı

Afganistan 1

Azerbaycan 3

Bangladeş 5

Benin 1
Bulgaristan 4
Burundi 1

Endonezya 1
Fildişi sahili 1

Filistin 2

Irak 3
Kazakistan 1
Kosova 2
Makedonya 1
Senegal 1
Sudan 1
Özbekistan 12

Toplam 40

Tablo 3: Katılımcıların Geldikleri Ülkeler

Katılımcıların %57’5’i doktora, %27,5’i yüksek lisans, %12,5’i 
lisans öğrencileridir. %2,5’i ise Türkçe hazırlıkta okumaktadır.

Tablo 4: Katılımcıların Bulundukları Öğrenim Programı
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Katılımcıların %85’i Türkiye’de burs alarak, %15’i ise kendi 
imkânlarıyla okumaktadır.

Tablo 5: Burslu ve burssuz öğrenciler

Katılımcılar genelde kültürel, dinsel ve dilsel bağdan dolayı, bunun 
dışında kaliteli eğitim ve burs olanakları sebebiyle okumak için 
Türkiye’yi seçtiklerini ifade etmişlerdir.

“Türkiye’de aileniz (eşiniz, varsa çocuklarınız) ile mi yaşıyorsunuz?” 
sorusuna katılımcıların %80’i Evet, %20’si Hayır diye cevap vermiştir.

Tablo 6: Türkiye’de ailesi ile yaşayan ve yaşamayan öğrenciler

Ailedeki çocuk sayısıyla ilgili soruyu 39 katılımcı cevaplamıştır. 
Cevaplara göre 9 öğrencinin 1 tane, 13 öğrencinin 2 tane, 4 öğrencinin 
3 tane çocuğu vardır. 13 öğrenci çocuk sahibi olmadığını belirtmiştir.

“Ailenizi (eşinizi, varsa çocuklarınızı) Türkiye’ye getirmemeye 
karar verdiyseniz bunun sebebi nedir?” sorusuna katılımcıların 
%58,3’ü Maddi durumdan dolayı diye cevap vermiştir. %12,5’i ise 
buna Türkiye’de güvenlikle ilgili durumu sebep olarak göstermiştir.
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Barınma ve Barınma İle İlgili Sorunlar
Katılımcıların %80’i kiralık evde, %15’i devlet yurdunda, %2,5’i 

özel yurtta,%2,5’i diğer yerde kalmaktadır. Öğrencilerin ev kirası için 
ödedikleri ücret 420 TL ile 1250 TL arasında farklılık göstermektedir.

Tablo 7: Katılımcıların kaldıkları yerlerle ilgili bilgi

Katılımcıların %52,9’u kiralık ev için gerekli eşyaları arkadaşları 
ve tanıdıklarının yardımıyla tedarik ettiğini, %20,6’ı satın aldığını 
belirtmiştir. %20,6’ı gerekli eşyaların çoğunu tedarik edememiştir 
ve bu yüzden zorluk çekmektedir. %5,9’u eşyalı ev tutmuştur.

Tablo 8: Katılımcıların kiralık ev için gerekli eşyaları nasıl tedarik ettikleri 
ile ilgili bilgi

Katılımcıların %68,6’sı kiralık evdeki oda sayısı ailesi ile yaşamak 
için yetersiz olduğunu, %31,4’ü yeterli olduğunu ifade etmiştir.

Sağlık Sigortası
Öğrencilerin %75’i devlet sağlık sigortasından, %25’i özel sağlık 

sigortasından faydalanmaktadır.
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Tablo 9: Katılımcıların faydalandığı sağlık sigortası türü

Öğrencilerin eşi ve çocukları genelde (%80) özel sağlık sigortasından, 
az kısmı (%20) devlet sağlık sigortasından faydalanmaktadır.

Tablo 10: Öğrencilerin eşi ve çocuklarının faydalandığı sağlık sigortası türü

Katılımcıların %66,7’si ailesi için yaptırdığı sağlık sigortasının 
ucuz olduğunu ama işe yaramadığını, %21,2’si ucuz olduğunu ve işe 
yaradığını belirtmiştir. %12,1’i sağlık sigortasının pahalı olduğunu 
ve ödeme sıkıntısı yaşadığını söylemiştir. “Lazım olduğunda siz ve 
aileniz tedavi imkânı bulabiliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 
%48,6 Bazen, %14,3’ü Her zaman diye cevap vermiştir. %37’1’i 
kendisi tedavi olabildiğini ama ailesi böyle bir imkâna sahip 
olmadığını vurgulamıştır.

Maddi Gelir Durumu, Maddi Durumun Öğrencinin Hayatına 
Etkisi

Katılımcıların aylık toplam maddi geliri 500 TL ile 2500 TL arasında 
farklılık göstermektedir. “Aylık toplam geliriniz geçinmeniz için 
yeterli oluyor mu?” sorusuna katılımcıların %80’i Evet, %20’si Hayır 
diye yanıtlamıştır.
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Tablo 11: Öğrencilerin maddi sıkıntıları giderebilmek için hangi yollara 
başvurduğu gösterilmiştir

Katılımcıların %79,5’i şu anki maddi durumu eğitim almasını ve 
akademik başarılarını olumsuz etkilediğini, %20,5’i etkilemediğini 
ifade etmiştir. Katılımcıların %46,2’si maddi sıkıntılardan dolayı 
Türkiye’deki eğitimini uzatmak zorunda kalmıştır.

“Maddi sıkıntılardan dolayı psikolojik sorunlar yaşadınız mı / 
yaşıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %52,5’i Bazen, %35’i 
Evet, %12,5’i Hayır diye cevap vermiştir.

“Maddi sıkıntılar evlilik hayatınızı olumsuz etkiledi mi / etkiliyor 
mu?” sorusuna katılımcıların %37,5’i Hayır, %35’i Bazen, %27,5’i 
Evet diye cevap vermiştir.

Tablo 12: Maddi sıkıntılar evlilik hayatınızı olumsuz etkiliyor mu?

Katılımcıların %82,5’i Türkiye’de kendisi için en büyük stres kaynağı 
maddi sıkıntılar olduğunu belirtmiştir. %12,5’i eğitim hayatındaki 
sorunları, %5’i Türkiye’deki yaşam tarzına uyum sağlayamadığını en 
büyük stres kaynağı olarak göstermiştir.
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Tablo 13: Öğrencilerin en büyük stres Kaynakçaı

Sosyal Hayat: Uyum, Dil ve İletişim Sorunları
Katılımcıların %75’i Türkiye’de günlük yaşamda iletişim konusunda 

insanlarla sıkıntı çekmediğini; %17,5’i kendisinin sıkıntı çekmediğini 
ama ailesinin sıkıntı çektiğini; %2,5’i sürekli sıkıntı çektiğini 
belirtmiştir. %5’inin ailesi hiç Türkçe bilmiyor, bu ise onların yerli 
insanlarla iletişim kurmada kopukluk yaşadığını göstermektedir.

“Siz (yanınızda ise aileniz) Türk örf adetleri, geleneklerini 
anlamada zorluk çekiyor musunuz?” sorusuna cevaplar Tablo 14’de 
gösterilmiştir:

Katılımcıların %84,6’si Türkiye’de insanların yabancılara yönelik 
ilişkisini genel anlamda olumlu, %15,4’ü olumsuz değerlendiriyor.

İkamet İzni Alma
Katılımcılar eşi ve çocukları için Türkiye’de ikamet izni almada bir 

sürü sorunlarla karşılaştıklarını, örneğin, bu süreçte bürokrasinin 
fazla olduğunu, Göç İdaresi memurlarının ilgisiz olduğunu ve görevini 
düzgün yapmadığını, her sene kuralların değiştiğini belirtmiştir.

“Aileniz (eşiniz, varsa çocuklarınız) için Türkiye’de oturma 
izni almak için yaptığınız ödemeler yüksek olduğunu düşünüyor 
musunuz?” sorusuna katılımcıların %86,1’i Evet, %13’9’u Hayır diye 
cevap vermiştir.
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Tablo 15: Oturma izni almak için yapılan ödemeler yüksek mi?

Sonuç ve Öneriler
Bu kısımda araştırma sonucunda elde edilen bulgular belirlendikten 

sonra bu bulgulardan yola çıkarak öneriler üretilecektir.
IV. I. Araştırmada elde edilen bulguların özetleri aşağıda 

sıralanmıştır.
Demografik Bulgular
Türkiye’deki evli uluslararası öğrencilerin büyük kısmı 30 yaşını 

geçmiş olanlar ve doktora eğitimi alan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin 
büyük kısmı Türkiye’de ailesi yani eşi (ve çocukları) ile yaşamaktadır.

Evli uluslararası Öğrenciler Ciddi Maddi Sıkıntılar 
Yaşamaktadır

Ankete katılan uluslararası öğrencilerin büyük kısmı onlar için 
Türkiye’de en büyük stres kaynağı maddi sıkıntılar olduğunu 
belirtmiştir. Ev kirası, sağlık sigortası, oturma izni almak için yapılan 
ödemeler öğrenciye büyük yük oluşturmaktadır. Bunun dışında 
çocuğu okula giden öğrenciler okul masrafları için de harcamalar 
yapmaktadır.

Böylelikle, evli uluslararası öğrencilerin ekonomik sıkıntılar 
yaşadığına ait hipotez doğrulanmıştır.

Evli Uluslararası Öğrenciler Psikolojik Sorunlar Yaşamaktadır
Bulgular, evli öğrencilerin maddi sıkıntılardan kaynaklanan 

psikolojik sorunlar yaşadığını işaret etmektedir. Üstelik bu sorunlar 
öğrencilerin evlilik hayatını da olumsuz etkilemektedir. 

Evli uluslararası öğrencilerin psikolojik sorunlar yaşadığı hipotezi 
doğrulanmıştır.
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Maddi Sıkıntılar Evli Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Hayatını 
Olumsuz Etkilemektedir

Ankete katılan öğrencilerin büyük kısmı maddi sıkıntılardan dolayı 
eğitim hayatında ve akademik faaliyetlerde zorluklar yaşadığını 
ifade etmiştir. Bunun dışında katılımcıların yaklaşık yarısı maddi 
sıkıntılardan dolayı Türkiye’deki eğitim süresini uzatmak zorunda 
kalmıştır.

Maddi sıkıntılar evli uluslararası öğrencilerin eğitim hayatını 
olumsuz etkilediği hipotezi doğrulanmıştır.

Evli uluslararası öğrencilerin sosyal sorunları var: Ankete 
katılan öğrenciler günlük hayatta diğer insanlarla iletişimde sorun 
yaşamadığını, yerli insanların yabancılara yönelik tavrının genelde 
olumlu olduğunu, Türk gelenekleri ve adetleri anlamada genelde 
zorluk çekmediğini belirtmiştir. Ama bazı öğrencilerin aileleri Türkçe 
bilmedikleri için dil ve iletişim sorunu yaşamaktadır.

Evli uluslararası öğrencilerin (onların eşlerinin, çocuklarının) 
sosyal sorunlar yaşadığı tam olarak doğrulanmamıştır.

IV. II. Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki 
öneriler sunulabilir:

Ekonomik Sorunlarla İlgili
Evli uluslararası öğrenciler için burs miktarı arttırılmasa bile 

barınma ve sağlık sigortası konusunda destek verilmesi bu 
öğrencilerin omuzlarına düşen ekonomik yükün hafifletilmesine yol 
açacaktır. Diğer ülkeler (örneğin, Rusya) tecrübesinden yola çıkarak 
evli öğrencilere özel yurtların açılması bu öğrencileri ev kirası 
ödeme sorunundan kurtaracaktır. Bu yurtlarda yerli evli çiftlerin de 
bulunması kültür ve bilgi alışverişi açısından verimli olacaktır.

Uluslararası öğrencinin maddi sıkıntılarının azalması aynı zamanda 
eğitim hayatına ve özel hayatına olumlu etki edecektir.

Sosyal Durumla İlgili
Uluslararası öğrenciler genelde sosyal hayatta, dil ve iletişim 

konusunda sorunlar yaşamasa da bazılarının eşleri ve çocukları 
Türkçe bilmedikleri için Türkiye’deki hayattan kopuk kalmaktadırlar. 
Dolayısıyla, Türk yaşam tarzına uyum sağlayamıyorlar, Türk 
kültürünü ve geleneklerini anlayamıyorlar. Onlar için de Türkçe 
kurslarının açılması, oryantasyon programlarının gerçekleştirilmesi 
soruna çözüm getirebilir.
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THE ADAPTING ISSUES OF AFGHAN STUDENTS IN HIGHER 
EDUCATION: A SURVEY ON UNIVERSITIES OF TURKEY

Ahmad Jawid Abdul Khaliq1 - Mirwais Azami2 - 
Abdullah Soysal3

Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin çeşitli illerindeki farklı 

üniversitelerin çeşitli fakülte ve bölümlerinde yükseköğrenim 
gören Afgan uyruklu öğrencilerin, yaşadıkları uyum sorunlarını 
inceleyerek çözüm önerilerinde bulunmaktır. Türkiye’deki Afgan 
uyruklu öğrencilerle 2017 yılı Ağustos ayında internet üzerinden 
yapılan ankette 60 adet farklı soru sorulmuştur. Elde edilen verilerin 
analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Versiyon 
21.0 programı kullanılmış olup, araştırma bulguları doğrultusunda, 
verilerin analizinde parametrik ve parametrik olmayan analiz 
teknikleri uygulanmıştır. Anket çalışması 49 üniversitenin, 12 
farklı fakültesinden 161 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştır. 
Bu öğrencilerin %39.1’i Türkiye Burslarından (YTB), %26.7’si 
Afganistan Bursundan yararlanmakta olup %34.2’si ise kendi 
imkânlarıyla öğrenim görmektedir.

Afganistan’dan öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrencilerin 
birçoğu- nun ailesinin ekonomik ve eğitim seviyeleri yüksektir. Bu 
öğrencilerin birçoğu burs imkânlarından yararlanmakta ve yurtlarda 
ikamet etmektedirler. Öğrenciler Türkiye’de eğitim görmekten 
memnun olup gerek yurtlardaki diğer öğrenciler gerekse Türk 
vatandaşları ile kişilerarası iletişim ve kültürel uyum konularında 
herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Afgan Uyruklu Öğrenciler, Uyum Sorunları, 
Yükseköğrenim, Türkiye
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Abstract
The aim of the study is to propose solution by examining the 

adaptation problems experienced by the Afghan students who are 
studying in different faculties and departments of various universities 
of Turkey. The survey based on the primary data collected by online 
sampling method and 60 different questions from Afghan students 
studying in Turkey by August 2017. In the analysis of the obtained 
data, SPSS version 21.0 program was used and parametric and 
nonparametric analysis techniques applied in the direction of research 
findings. The survey has been done in 49 various universities, 12 
different faculties, and 161 students. Among the participants 39.1% 
had scholarship from the Turkish government (YTB), 26.7% were 
supported by Afghanistan government, and 34.2% were studying by 
their own financial possibilities.

All of the students came from Afghanistan for education purposes. 
Their parents’ economic and educational levels are good; nearly all 
of them are well educated people. Most of the students are living 
in dormitories and they are happy to study in Turkey. They don’t 
have any problems about interpersonal relationships and cultural 
adaptation with other students in dormitories, as well as with people 
in Turkey.

Keywords: Afghan Students, Adaptation Issues, High Education, 
Turkey

Introduction
International student mobility has expanded at a rapid rate since the 

turn of the twenty-first century (Yu & Wright, 2016). Turkey is one of 
the most attractive countries to study for the international students in 
the region and had around 31,000 international students in 2002, after 
15 years it reached to 106,918. The Turkish government is targeting 
to reach 200,000 international student by 2020 (Anonymous, 2014). 
During the years of 2016/2017 the number of international students 
studying in Turkey universities increased by 26.8% and reached 
106918 (71143 Male & 35775 Female) According to statistics, most 
international students in Turkey come from Syria (15042 or 13.9%), 
followed by Azerbaijan (14878 or 13.7%), Turkmenistan rank third 
(10418 or 9.6%), the top-five is closed by repre- sentatives from Iran 
(6099 or 5.6%) and Afghanistan (5251 or 4.8%). The top-ten also 
includes Iraq, Germany, Greece, Kirgistan, and representatives of 
Bulgaria (YÖK, 2017).

The higher education institutions of various countries have perceived 
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the importance of international student recruitment, have studied 
the problems these students encounter when they study abroad, and 
have searched for methods and strategies to assist them in adapting 
to local culture and lifestyles. As current studies on international 
students have mainly focused on life adjustment, this study focused on 
the conformance issue of cross-cultural adaptation (Huang & Chang, 
2011).

International students can bring huge economic benefits to local 
regions and create business and trade opportunities (Adams et al. 
2012). In addition, international student recruitment can further 
increase cultural exchanges, as well as stimulate and promote 
international interaction and reciprocity. Therefore, the higher 
education institutions and scholars in Turkey both have perceived the 
importance of international student recruitment, and have studied 
the problems and challenge that are encountered by these students 
studying in Turkey. In addition, they have sought methods to assist 
international students in adapting to local culture and lifestyles, which 
are also beneficial to international students’ learning. Therefore, this 
study aimed to investigate international students’ cross-cultural 
adaptation (Özçetin, 2013). Afghan International students face 
certain problems, complicat- ing adaptation to a new lifestyle, to the 
educational environment of the Turkey university, to a completely 
new social and cultural environment. Every year more and more 
foreign students come to Turkey to get higher education, and every 
Afghan student goes through an objective process of adaptation to 
university life (Kazakov & Baklashova, 2016).

Turkish language learning and cultural learning mutually support 
each other. Under the premise of language teaching, the purpose of 
cultural teaching is to increase the learners’ understanding of the 
target language and to reduce cross-cultural conflicts in language 
and life (Chang, 2007).

Material and Methods
The main resources of this study were obtained from questionnaires 

conducted by online internet with Afghan students. The target of 
population to which the results of this study generally apply is all 
Afghan students are studying universities in the Turkey.

This survey was performed to investigate the conformance issues 
of Afghan students in higher education. For this purpose, 161 Afghan 
students from 49 various university and 12 different faculty are 
studying in Turkey was interviewed. The sampling data made of 5% 
errors and confidence intervals have been taken, the data from 161 



82

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Afghan students are studying universities were collected through 
online internet and analyze by using parametric and nonparametric 
tests. The data collection survey was developed which considered 
explanatory variables used in the study included questions about 
socio-demographic such as age, gender, marital status, living time (in 
years), higher education programs, year of study (class), scholarship 
statues, accommodation (staying places), social and cultural events 
participation, watching turkish television channels, participation in 
sports activities, satisfy living in the city and reason not satisfying 
live in the city of the afghan students.

Analysis of the data was mostly inductive. Descriptive statistics 
including frequency, percentages, and chisquare test was used as the 
nonparametric statistical methods through SPSS 21 program. The 
data were evaluated using mean of Likert-type questions (5 Likert 
Scale). To construct the dependent variable of the study, 161 Afghan 
students are Studying universities were determined.

Results and Discussion
This section expresses the descriptive statistics of respondents 

such as age, gender, marital status, living time (in years), type of 
programs, year of study (class), scholarship status, accommodation 
(staying places), social and cultural events participation, watching 
Turk television channels, satisfy living in the city and reason not 
satisfying living in the city of the Afghan students. The explanatory 
variables and their definitions along with frequency and percent are 
shown in Tables 1. Among the total of 161 students participating in 
this research, 12.4% (n = 20) were female and 87.6% (n = 141) were 
male. The participants were divided into different departments, 
faculties, and universities. The age of re- spondents have divided 3 
groups; the first group respondents are 18-25 years old, the second 
group is between 26-30 years old, and the third group is above 31 
years. The percentage of the first group respondents is 68.3% (n = 
110), second age group is 28.9% (n = 48), and third group is 1.9% (n = 
3) determined. The influence of marital status which was participated 
in the survey was analyzed with the highest level 89.4% (n = 144) 
were single and 10.6% (n = 17) were married. In terms of living time 
(in years) of respondents, who were participated in the survey, 7.5% 
(n = 12) were less than one year, 44.1% (n = 71) 1-3 years, 47.2% 
(n = 76) 4-6 years and 1.2 % (n = 2) were more than 7 years living 
in Turkey. In conditions of the type of programs, the students were 
participated in the research, 73.3% (n=118) were undergraduate, 
23.6 % (n=38) were master, 2.5% (n=4) were doctorate and 0.6% 
(n=1) were associate. In terms of year of study (class) of respondents, 
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who were participated in the survey, 9 students and compared with 
5.6 % was studying Turkish language, 17 students and compared 
with 10.6 % was in the first class, 59 students and compared with 
36.6 % was  in the second class, 33 students and compared with 
20.5 % was in the 3th class and 43 students and compared with 
26.7 % was in the 4th class of university. Regarding the scholarship 
status of respondents, who were participated in the research, 34.2% 
(n=55) were studying by own facility, 39.1% (n=63) were sup- 
porting through Turkey scholarship (YTB) and 26.7% (n=43) were 
supporting by Afghanistan government. The term of accommodation 
(staying places) of respondents, who were participated in the survey, 
60.2% (n=97) students were living in government dormitory (KYK), 
9.3% (n=15) students were living in private dormitory and 30.4% 
(n=49) students were living in the home. About the social and 
cultural events participation of respondents, who were participated 
in the study, 24.2% (n=39) students were frequently , 34.2% (n=55) 
students were adequate, 29.8% (n=48) students were very rare and 
11.8% (n=19) students were participting in the events. In conditions 
of the watching Turk television channels of respondents, who were 
participated in the research, 57.8% (n=93) students were watching 
and 42.2% (n=68) students were not watching Turk television. The 
influence of satisfy living in the city the students who participated 
in the study, 67.9% (n = 46.6) were satisfied and 39.1% (n = 63) 
were answer not bad and 14.3% (n = 23) are not satisfied. About the 
reason not satisfying live in the city the students who participated in 
the study, that 6,2% (n = 10) were inad- equate transportation, 6,2% 
(n = 10) were city is expensive, 5.6% (n=9) were human relations 
are not good, 2.5% (n = 4) were insufficient social-cultural facilities, 
3,7% (n = 6) were did not like this city, 2.5% (n = 4) were education  
is not good and 6.2% (n = 10) were other reason not satisfying live 
in the city. The condition of the lecture success who respondent in 
the study, that 46.6% (n= 75) were Successful, 51.6% (n = 83) were 
Intermediate and 1.9% (n=3) were Unsuccessful (Tables 1).

According to the results obtained, those afghan students faced 
various problems in Turkey as; they had economical problems, 
the high fees of (university, Turkish language (Tömer), dormitory, 
transportation, insurance, residence permit, price of airplane ticket 
and entrance fees to the universities), unable to adapt to the language 
courses and education system, cultural differences, friendship 
relationships, uncomfortable the behaviors of the consulate staff and 
the most difficult issues are visa process were determined.
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Variables Groups Frequency Percent 
(%)

Gender
Male 141 87.6
Female 20 12.4

Age (in years)

18-25 110 68.3
26-30 48 29.8
≥31 3 1.9

Marital Status
Single 144 89.4
Married 17 10.6

Living time (in years)

≤1 12 7.5
1-3 71 44.1
4-6 76 47.2
≥7 2 1.2

Type of Programs

Associate 1 0.6
Undergraduate 118 73.3
Master 38 23.6
Doctorate (Ph.d) 4 2.5

Year of study (Class)

Tömer (Turkish Language) 9 5.6
1st 17 10.6
2nd 59 36.6

3rd 33 20.5
≥4th 43 26.7

Scholarship Statues

Own facility 55 34.2
Turkey 63 39.1
Afghanistan Government 43 26.7

Accommodation (Staying Pla-
ces)

Government dormitory 
(KYK) 97 60.2

Private dormitory 15 9.3
Home 49 30.4

Social and Cultural Events Par- 
ticipation

Frequently 39 24.2
Adequate 55 34.2
Very rare 48 29.8
Insufficient 19 11.8

Watching Turk Television 
Chan- nels

Yes 93 57.8
No 68 42.2
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Satisfy living in the city

Yes 75 46.6
Not bad 63 39.1
No 23 14.3

Variables Groups Frequency Percent 
(%)

Reason not satisfying live in 
the city

Inadequate transportation 10 6.2
City is expensive 10 6.2
Human relations are 
not good 9 5.6

Insufficient social-cultural 
facilities 4 2.5

did not like this city 6 3.7
Education is not good 4 2.5
Other 10 6.2

Problems in their Country for 
the Process of ducational

Visa and Flight ticket 26 16.1
Not face to any problem 135 83.9

Lecture Success

Successful 75 46.6
Intermediate 83 51.6
Unsuccessful 3 1.9

Table 1. Definitions and descriptive statistics of explanatory variables

A chi-square test of independence was performed to examine the 
relation between genders (Male & Female) with student’s scholarship 
status, Source of Students receive Scholarships, Foreign Students 
Expectations from Turkish Students and Stating Conditions with 
Adoption Society; the result showed that 4 variables were statistically 
significant at the 0.05 of probability, student’s scholarship status, 
source of students receive scholarships, foreign students expectations 
from Turkish students and stating conditions with adoption society.

The results show relation between genders (Male & Female) with 
student’s schol- arship status was statistically significant, (X2= 9.231, 
P=0.002<0.05). It means the number of scholarship for male are 
more than the number of scholarship for female due to the economic 
challenges, religion, sexual factor, cultural and social challenges in 
Afghanistan.

In conditions of the Source of Students receive Scholarships 
are divided 3 groups; the first group students studying by own 
facility (98.2% M & 1.8% F), second group are supporting by 
Turkey Scholarships (79.4% M & 20.6% F) and the third group are 
supporting by the Afghanistan Scholarships (86% M & 14% F). The 



86

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

ChiSquare test results were statistically significant relation between 
the variables, (X2= 9.683, P=0.008<0.05).

The relationship between gender and stating conditions with 
adoption society was found to be (X2=7.632, P=0.022<0.05). It shows 
that difference in opinion in terms of gender with terms of the stating 
conditions with adoption Society were statistically significant.

In the terms of gender with family income conditions, the results 
was(X2=1.995, P=0.369>0.05). It means there were no significant 
relationship between gender of students and family income 
conditions (Tables 2).

Variables Male % Female 
%

Chi- 
Square

P-Va-
lue

Scholarship
Yes 81.7 18.3

9.231 0.002No 98.2 1.8

Source of Students receive Scholarships
Own facility 98.2 1.8

9.683 0.008Turkey Scholarships 79.4 20.6
Afghanistan Scholarships 86 14
Foreign Students Expectations from Turkish Students

Be friends 96.2 3.8

16.821 0.002
Visiting together 92.9 7.1
Share the problems 88.5 11.5
To helped for my lessons 88.4 11.6
Make me uncomfortable enough 64 36
Stating Conditions with Adoption Society

Yeah 70.8 29.2
7.632 0.022sometimes 89.4 10.6

No 93 7
Family Income Conditions
High 75 25

1.995 0.369Middle 91.8 8.2

Low 85.4 14.6
Scholarship Sufficiency

Sufficient 94.1 5.9 0.798
0.671Partially 87.5 12.5

Insufficient 86.3 13.8

Table 2. Chi-square test results gender with variables (%)
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A chi-square test of independence was performed to examine the 
relation be- tween happiness lives in the city with staying satisfied 
conditions. The relation between these variables was statistically 
significant, (X2= 17.959, P=0.001<0.05).

It means the number of satisfied more than the number of Not 
satisfied. İn the terms of participation in sports activities, the 
relationship between happiness lives in the city was statistically 
significant, (X2= 14.168, P=0.007<0.05). While the number of 
students participation in sports activities is more than the not at- 
tendant (Table 3).

Variables Happiness lives in the City
Staying Satisfied 
Conditions

Yes 
%

Not 
bad %

No 
%

Chi- 
Square

P- 
Value

Satisfied 59.3 28.8 11.9
17.959 0.001Medium 40.3 51.4 8.3

Not satisfied 36.7 30 33.3
Participation in Sports Activities

Yes 62.8 25.6 11.6
14.168 0.007Sometimes 37.2 51.2 11.6

No 50 25 25

Table 3. Chi-square test results of happiness form city with satisfied 
and participation sports activities

Conclusion
The results of this study may be taken as a basis for recommendations, 

used in the Turkey higher educational institutions. The study 
has found from Afghani- stan international students‘ voices and 
narratives that Afghnistan students were overall satisfied with their 
learning experiences at the university. These positive experiences 
were related to a large number of factors, such as age, gender, marital 
status, living time (in years), higher education programs, year of 
study (class), scholarship statues, accommodation (staying places), 
social and cultural events participation, watching turkish television 
channels, participation in sports activities, satisfy living in the city, 
lecture success and reason not satisfying live in the city of the afghan 
students. They expressed their concerns in these areas: the high fees 
of (university, Turkish language (Tömer), dormitory, transportation, 
insurance, residence permit, price of airplane ticket and entrance 
fees to the universities), unable to adapt to the language courses 
and education system, cultural differences, friendship relationships, 
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uncomfortable the behaviors of the consulate staff and the most 
difficult issues are visa process. Here Afghan students in higher 
education, respectively 161 students from 49 various university 
and 12 different faculty are studying in Turkey. In conditions of the 
type of programs (including associate, undergraduate, graduate and 
doctoral), the students were participated in the research, 73.3% 
were undergraduate, 23.6 % were master, 2.5% were doctorate 
and 0.6% were associate. The results chi-square test rela- tionship 
between genders (Male & Female) with student’s scholarship status 
was statistically significant, P=0.002<0.05. It means the number of 
scholarships for male are more than the number of scholarship for 
female due to the economic challenges, religion, sexual factor, cultural 
and social challenges in Afghanistan. In the terms of gender with 
family income conditions, the results was P=0.369>0.05. It means 
there were no significant relationship between gender of students 
and family income conditions. According to this research, generally 
social adaptation of the students contributes positively to the social 
adaptations of participation in social, cultural and sportive activities 
and they are satisfied with their education and It is important that 
lecturers and host institutions are professionally responsible to make 
adaptations to help afghanistan students cope with these paradoxes, 
equip them with adequate knowledge of academic discourses, and 
transcend the culturally framed borders and subjectivities.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ: 
SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Ahmet Ayhan Koyuncu1

 Şehadet Güneş2

Özet
Uluslararası öğrenci hareketliliği, eğitimde küreselleşmenin bir 

sonucu olarak gittikçe artan öneme sahip bir olgu haline gelmiştir. 
Türkiye de son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli 
duraklarından birisi olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Türkiye’de 
uluslararası öğrenci sayısının artmasına rağmen, bu konu akademik 
düzeyde yeterince ele alınmamaktadır. Uluslararası öğrencilerin 
eğitim almak amacıyla gittikleri ülkelerin bu meseleye yaklaşımı, 
öğrenciler açısından önemli bir tercih sebebi olmaktadır.

Öğrencilerin bir ülkeyi tercih etmede veya etmemede çeşitli 
etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler kısaca çekici itici etkenler ve 
alıkoyucu etkenler olarak ifade edilmektedir. Ülkedeki çekici ve itici 
etkenleri arttırmak ve alıkoyucu etkenlerin etkisini azaltmak için 
yetkili merciler, bu konularda yapılacak akademik çalışmalara ihtiyaç 
duyacak ve bu çalışmalarda ortaya çıkacak sonuçlara göre süreci 
yeniden gözden geçireceklerdir. Bu türden çalışmalardan bir tanesi 
de uluslararası öğrencilerin yaşam memnuniyeti araştırmalarıdır.

Bu çalışma, Siirt Üniversitesinde kayıtlı uluslararası öğrencilerin 
yaşam memnuniyetini ölçmeyi amaçlamaktadır. Nicel bir alan 
araştırması olarak planlanan araştırmada, öğrencilerin yaşam 
memnuniyetini ölçmeye dönük çeşitli sorular aracılığıyla, yaşadıkları 
kentte, eğitim aldıkları üniversitede, arkadaş ortamında, yeme-içme 
konularında yaşanan sorunları tespit etmek, en çok hangi türden 
sorunlar yaşadıklarını belirlemek ve bu konularda olası çözümlere 
ışık tutmak amaçlanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS 
programı yardımıyla analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Siirt, Uluslararası Öğrenci, Yaşam Memnuniyeti, 
Üniversite, Eğitim

Keywords: Siirt, International Student, Life Satisfaction, University, 
Education.
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Giriş
2010 yılından bu yana uluslararası öğrenci sayısında önemli bir artış 

gösteren Türkiye, uluslararası öğrencilerin önemli duraklarından 
birisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Küreselleşen dünyada 
uluslararası öğrenci hareketliliğinin artması, hem hedef ülkeler 
hem de kaynak ülkeler açısından büyük imkânlar sunmaktadır. Bu 
imkânlar arasında en önde geleni ekonomik imkânlarıdır. Ulus- 
lararası öğrenciler gittikleri ülkeye hem ödedikleri öğrenim ücretleri 
hem de yaşam giderleri olarak ciddi katkı yapmaktadırlar. Ayrıca 
uluslararası öğrencilerin istihdama da katkısı vardır. ABD de bulunan 
800 bin uluslararası öğrenci, yaklaşık 340 bin kişiye istihdam imkânı 
yaratmaktadır. Bu da kabaca her 3 uluslararası öğrenci bir kişiye 
istihdam sağlıyor demektir.

Uluslararası öğrenciler ekonomik katkılar dışında siyasi, kültürel, 
sosyal, beşeri alanlarda da ülkesiyle geldiği ülke arasında köprülerin 
kurulmasına olanak tanıyan ilişkileri de içinde taşıyan daha başka 
birçok fırsat yaratmaktadır. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planına da 
alınan bu önemli konu, bu etkileri dolayısıyla akademik çalışmalara da 
konu olmaya başlamıştır. Son yıllarda uluslararası öğrencilerle ilgili 
akademi camiasında çok sayıda çalışma ortaya konmuştur. Ancak 
Türkiye akademisi bu alanda henüz yeterince çalışma yapmamıştır. 
Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenci sayısı, 2010 yılından 
itibaren önemli  bir artış göstermiş ve 2016 yılında 108 bin öğrenciye 
ulaşmıştır (Gür vd., 2017: 87). Akademik camianın konuya ilgisi ise 
paralel bir gelişme gösterememiştir. Ancak yine de gelişmeler umut 
vaat etmektedir.

Uluslararası öğrencilerin eğitim almak amacıyla gittikleri 
ülkelerdeki memnuniyet düzeyi, sonraki dönemlerde öğrencilerin 
tercihlerini etkilemektedir. Eğitim alma amacıyla gittikleri ülkede 
kültür şoku, uyum problemi vs. sorunlar yaşamaktadırlar. Bu yüzden 
uluslararası öğrenci konusunda öncelikle öğrencilerin yaşadıkları 
problemlere dair çalışmalar yapılmakta ve sorunları aşma, başarı 
düzeylerini ve memnuniyetlerini arttırmaya dönük araştırmalar 
yayınlanmaktadır. Sorunların tespiti, çözümü için en önemli adımdır.

Bu bağlamda bu çalışma, Siirt ili özelinde uluslararası öğrencilerin 
sorunlarını ve yaşam memnuniyetini anlamaya dönük bir 
çalışmadır. Çalışma bir alan araştırmasıdır. Şubat 2017 Nisan 2017 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Siirt 
üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. 
Bu araştırmaya değişim programları çerçevesinde gelen öğrenciler 
dâhil değildir. Kendi imkânları ile Siirt üniversitesinde eğitim gören 
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öğrencileri kapsayan bir çalışmadır. Siirt üniversitesinde YÖK 
verilerine göre 129 uluslararası öğrenci kayıtlı olduğu için tam 
sayım tekniği uygulanmaya çalışılmış ve evrenin tamamına ulaşmak 
hedeflenmiştir. Ancak araştırma sürecinde bir kısmına ulaşılamamış, 
bir kısmı ise cevap vermemiştir. Toplamda 45 erkek 25 kadın olmak 
üzere 70 uluslararası öğrenciye ulaşılabilmiştir. Araştırma 33 
sorudan oluşan bir anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sürecinde 15 öğrenci ile pilot uygulama gerçekleştirilmiş, sorunların 
açık ve sade bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığı test edilmiştir. Daha 
sonra tamamına uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler, 
SPSS 16 programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

Uluslararası Öğrenciler ve Sorunları
Günümüzde yaşanan sosyal hareketlilik, iletişim ve ulaşım 

teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte birçok alanı etkilemeye 
başlamıştır. Etkilene bu alanlardan birisi de eğitim alanıdır. Eğitimin 
uluslararasılaşması olgusu, küreselleşen dünyada uluslararası 
öğrenci olgusunu da beraberinde getirmiştir. Uluslararası öğrenci, 
eğitim almak amacı ile bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye giden 
öğrenciyi ifade etmektedir (OECD, 2013: 314-315). Kökleri 13.yy. 
Fransa’sına kadar giden uluslararası eğitim (Levent ve Karaevli, 
2013: 99), özellikle 1980 sonrasında oldukça yaygın bir duruma 
dönüşmüştür. 1970’li yıllarda 800 bin civarında olan uluslararası 
öğrenci sayısı günümüzde 4,5 milyona ulaşmış ve 2020 için yaklaşık 
olarak 8 milyon civarında olacağı öngörülmektedir (OECD, 2014: 
342; KAM, 2015: 2).3

Hedef ülke olarak tanımlanan, öğrencilerin eğitim almak amacıyla 
geldikleri ülkeler, uluslararası öğrencilerin ekonomik, kültürel, 
siyasi, sosyal, beşeri vs. birçok alanda katkı sağladıkları ülkelerdir. 
Bu sebeple hedef ülkeler, uluslararası öğrencileri kendi ülkelerine 
çekebilmek için çeşitli programlar yapmakta ve teşvik edici 
tedbirler almaktadır. Bu tedbirlerden birisi de öğrencilerin olası 
yaşayabilecekleri sorun alanlarının tespit edilmesi ve bu sorunların 
çözümüne yönelik çalışmalara girişmesidir. Bu tür tedbirler öğrenciler 
için memnuniyet düzeyini arttırıcı çalışmalar olmaktadır. Bu sorun 
alanlarını çok çeşitli olabilmektedir. Dil ve iletişim sorunları, maddi 
sorunlar, psikolojik sorunlar, sosyal sorunlar, akademik sorunlar, 
barınma ve yurt sorunları, rehberlik sorunları, kültürel uyum ve 

[3] Uluslararası Öğrencilere dair detaylı bilgiler, daha önce sunduğum iki bildiride yer aldığı 
için burada özet geçtim. Ayrıntılı bilgi için bkz, Koyuncu, A.A. (2016), Uluslararası Öğrencilerin 
Kalkınmadaki Rolü, Muş Alparaslan Üniversitesi Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 
Bildiri Kitabı, 1, 688-697. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3070777); Koyuncu, A. A. (2016). 
Türkiye nin Uluslararası Öğrenci Poli- tikası. II. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu (Özet 
Bildiri/)(Yayın No:3006893)
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kültürel şok sorunları, sağlık sorunları, bürokratik sorunlar, vb. 
sorun alanları, uluslararası öğrencilerin potansiyel sorun alanlarını 
teşkil etmektedir (Yardımcıoğlu vd., 2017: 210). Bu sorunları genel 
olarak 3 başlık altında ele almak mümkündür. Bu başlıklar akademik 
sorunlar, finansal sorunlar ve sos- yal sorunlardır (Ercan, 2012: 43).

Akademik sorunların başında dil kullanım yetersizliği gelmektedir. 
Dilin yeterli düzeyde öğrenilememesi, derslerdeki başarıyı düşüren 
en önemli etkendir. Dil yetersizliği ise kendisini iki düzeyde ortaya 
çıkarır: birincisi konuşma-dinleme etkinliğinde, ikincisi ise ders 
materyallerinin okunması etkinliğinde. Akademik sorunları etkileyen 
bir başka faktör ise üniversite personelinin ilgili davranması 
meselesidir. Kurumsal işleyişi bilmeyen uluslararası öğrenciler için 
uluslararası öğrenci ofislerinin kurulması ve rehberlik hizmetleri 
vermesi, öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırıcı bir etki yapacak 
ve böylece akademik başarı için sorunlar önemli ölçüde çözülmüş 
olacaktır.

İkinci sorun başlığı olan finansal sorunlar uluslararası öğrencilerin 
temel problemlerinden bir başkasını ifade etmektedir. Eğitim ve 
yaşam giderlerinin karşılanması noktasında bursların durumunun 
iyileştirilmesi ve çalışma imkânlarının önünün açılması, öğrencilerin 
bu sorunlarını iyileştirecektir. Özellikle Türkiye’yi eğitim için tercih 
eden öğrencilerin geldikleri ülkeler göz önüne alındığında, Türkiye, 
geldikleri ülkeye göre yaşam daha pahalıdır. Bu da öğrencilerin 
başarısını etkilemektedir.

Üçüncü olarak ise sosyal problemler başlığı altında barınma, sosyal 
yaşam, kültürel farklılıklar, arkadaşlık ilişkileri, özgüven eksikliği ve 
ayrımcılık gibi temel problemler sayılabilir. Bu sorunlar da iyi bir 
rehberlik sağlanması ile aşılabilecek sorunlardır. Bu ana sorunların 
dışında daha başka pek çok sorun uluslararası öğrenciler meselesi 
ile ilgili olarak ele alınabilir. Bu çalışma, bu sorun alanları üzerine bir 
çalışmadır.
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Araştırmanın Demografik Bulguları

Cinsiyet Frekans Yüzdelik Toplam Yüzdelik Kümülatif 
Yüzdelik

Erkek 45 64,3 64,3 64,3
Kadın 25 35,7 35,7 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Memleketi Frekans Yüzdelik Toplam Yüzdelik Kümülatif 
Yüzdelik

Ürdün 3 4,3 4,3 4,3
Suriye 63 90,0 90,0 94,3
Diğer 4 5,7 5,7 100
Toplam 70 100,0 100,0
Yaşamının Büyük Bölü-
münü Geçirdiği Yer Frekans Yüzdelik Toplam 

Yüzdelik
Kümülatif 
Yüzdelik

Köy 26 37,1 37,1 37,1
Kasaba/küçük Şehir 24 34,3 34,3 71,4
İl Merkezi/Büyük Şehir 20 28,6 28,6 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

İkamet Yeri Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Devlet Yurdu (KYK) 16 22,9 22,9 22,9
Özel Yurt 19 27,1 27,1 50,00
Ev Kiralama 35 50,00 50,00 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Burs Alıyor Musunuz? Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Burs Almıyorum 56 80,0 80,0 80,0
Türkiye’den devlet bur-
su alıyorum 6 8,6 8,6 88,6

YTB’den burs alıyoum 3 4,3 4,3 92,9
Kendi Ülkemden 
Burs Alıyorum 1 1,4 1,4 94,3

Türkiye’deki bir 
STK’dan burs alıyoum 4 5,7 5,7 100,0

70 100,0 100,0
Tablo 1. Demografik Veriler
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Demografik veriler değerlendirildiğinde tabloya göre ankete 
katılan Siirt’teki uluslararası öğrencilerin % 64,3’ü erkek, % 35,7si 
ise kadındır. Erkek öğrenci sayısı kadın öğrenci sayısının neredeyse 
iki katı kadardır. Bu rakamlar Türkiye genelinde Yüksek Öğretim 
Kurumlarında eğitim alan uluslararası öğrencilerin oranına paralel 
bir görümün arz etmektedir. YÖK 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi 
verilerine göre Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
toplam sayısı 108.528’dir ve bu öğrencilerin 72.158’i erkek, 36.370’i 
kadındır (URL-1). Siirt’te de bu oranlar benzer niteliktedir.

Ankete katılan öğrencilerin uyruğuna dair verilere bakıldığında 
katılımcı öğrencilerin % 90’ı Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2016 
verilerine bakıldığında Siirt’te kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 
3173’tür (URL-2). Bu da Siirt üniversitesinde neden Suriyeli öğrenci 
sayısının fazla olduğunu göstermektedir. Siirt’te eğitim gören 
uluslararası öğrencilerin yaşamlarının büyük bölümünü geçirdiği 
yerleşim birimleri ilgili veriler öğrencilerin geldiği yerin daha 
çok köy ve kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinden olduğunu 
göstermektedir. Soruya köy cevabını verenlerin oranı % 37,1, kasaba 
veya küçük şehir cevabını verenlerin oranı ise % 34,3’tür. Sadece 
% 28,6sı il merkezi veya büyük şehir cevabını vermiştir. Bu durum 
yaşanan şehre uyum oranını etkileyecek bir faktördür. Kümülatif 
olarak bakıldığında % 71,4 oranında öğrenci köy ve küçük şehirden 
gelmiştir ve bu da Siirt gibi çok da büyük olmayan bir şehirde 
yaşamayı kolaylaştıracak bir etkendir.

Öğrencilerin % 50’si kiralık evlerde barınma sorununu çözmeye 
çalışmaktadır.% 27,1’lik kısmı özel yurtlarda barınırken % 22,9’luk 
kesimi ise Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtlarında 
kalmaktadır. Bu sorun öğrencilerin en önemli sorunlarından 
birisidir. Yurt imkânlarının arttırılması uluslararası öğrencilerin 
sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. Kavak ve 
Baskan’ın (2001:101) Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında 
Türki Cumhuriyetlerden getirilen öğrencilerin sorunlarına yönelik 
tespitlerinden birisi Yurtlardaki imkânların yeterli olmamasıdır. 
Elbette 2001 yılına göre yurtlardaki sorunlar büyük ölçüde 
iyileştirilmiştir. Ancak hala yurt sayısının yeterli olmaması ve 
uluslararası öğrencilere kota konması, öğrencileri barınma 
konusunda mağdur etmektedir. Özellikle yeni kayıt yapacak 
birilerine barınma ve rehberlik hizmetlerinin sunulması, uluslararası 
öğrencilerin ülke tercihlerini etkilemektedir (Çatı vd., 2016: 172).

Siirt’te eğitim alan uluslararası öğrencilerin ekonomik koşullarına 
bakıldığında % 80’lik bir kesim kendi imkânları ile eğitim 
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görmektedir. % 8,6’sı Türkiye’den devlet bursu aldığını ifade 
ederken, % 4,3’ü YTB’den burs aldığını belirtmek- tedir. % 1,4’ü 
kendi ülkesinden burs alarak gelmekte, % 5,7’si ise Türkiye’deki 
bir STK’dan burs almaktadır. STK burslarının kısıtlı olduğu göz 
önüne alınırsa öğrencilerin % 14,3’ü iyi bir burs almakta, diğerleri 
ise maddi problemler yaşamaktadır. Bu durum öğrencilerin başarı 
oranını düşüren önde gelen etkenlerden birisidir (Yardımcıoğlu vd., 
2017: 221).

Gelir Durumu Frekans Yüzdelik To p l a m 
Yüzdelik

Kümülatif
Yüzdelik

0-500 40 57,1 57,1 57,1
501-750 16 22,9 22,9 80,0
751-1000 12 14,1 14,1 97,1
1001-1500 1 1,4 1,4 98,6
1500 ve üzeri 1 1,4 1,4 100,0
Toplam 70 100,0 100,0
Türkiye’yi Tercih Nedeni Frekans Yüzdelik To p l a m 

Yüzdelik
Kümülatif
Yüzdelik

Eğitimi kaliteli olduğu 
için

24 34,3 34,3 34,3

Türkiye mezunu olmak 
ülkemde iş bulma kolaylı-
ğı sağladığı için

9 12,9 12,9 47,1

Eğitim ve yaşam giderleri 
daha ucuz olduğu için

6 8,6 8,6 55,7

Kültürel olarak yakınlık 
hissettiğim için

10 14,3 14,3 70,0

Diğer 21 30,0 30,0 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 2.

Tablo 2’deki gelir durumu verilerine göre öğrencilerin % 57,1’i 
500 TL ve altı bir para ile geçimlerini sürdürmek zorundadırlar. % 
22,9’u 501-750, % 17,1’i 751- 1000 arası bir gelire sahiptir. Sadece % 
2,8’lik bir kesim 1000 TL ve üzeri bir gelire sahiptir. Bu tablo önceki 
tablodaki burs alıyor musunuz sorusuna verilen cevapla uygunluk 
taşımaktadır.

Siirt’teki uluslararası öğrencilerin Türkiye de eğitim alma 
tercihlerine bakılırsa % 37,3’lük bir kesim eğitimi kaliteli bulduğu 
için tercih ettiğini belirtmiştir. % 12,9’luk bir kesim Türkiye mezunu 
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olmanın kendi ülkesinde iş bulma konusunda avantaj sağlayacağını 
bu yüzden Türkiye’yi tercih ettiğini ifade etmiştir. % 8,6’lık bir kesim 
eğitim ve yaşam giderlerinin daha ucuz olmasını gerekçe gösterirken 
% 14,3’lük kesim ise kültürel olarak yakınlık nedeniyle cevabını 
vermiştir. % 30’luk kesim ise diğer şıkkını işaretlemiştir. Bu durum, 
Siirt’te öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğunun Suriyeli olması 
sebebiyle başka bir alternatifin olma- masından kaynaklı tercih 
olarak yorumlanabilir.

Uluslararası Öğrencilerin Ana Sorunları

Uluslararası öğrenci-
lerin önemli sorunları

Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Barınma Sorunu 29 41,4 41,4 41,4

Beslenme Sorunu 12 17,1 17,1 58,6

Maddi Sorunlar 21 30,0 30,0 88,6

Eğitim/Okulla ilgili 
sorunlar

5 7,1 7,1 95,7

Kültürel uyum sorunu 2 2,9 2,9 98,6

Sağlık Sorunları 1 1,4 1,4 100,0

70 100,0 100,0

Tablo 3.

Tablo 3’e göre Siirt’teki uluslararası öğrencilerin en önemli sorunu 
barınma sorunudur. % 41,4’lük bir kesim barınma sorununu en önemli 
sorun olarak görmektedir. İkinci sırada ise % 30 ile maddi sorunlar 
cevabı verilmiştir. Bu sonuçlar, Tablo 1 deki veriler ile paralellik arz 
etmektedir. Çünkü Tablo 1 de yer alan verilere göre öğrencilerin 
sadece 22,9’u KYK imkânlarından faydalanabilirken, % 77,1’i özel 
yurt veya evde kaldığını ifade etmişti. Siirt gibi küçük şehirlerdeki 
homojen ve muhafazakâr yapı dolayısıyla öğrencilerin ev bulmakta 
problem yaşadıkları bu tablolardaki verilerden çıkarılabilir.

Sorulara verilen diğer cevaplarda ise % 17’si beslenme sorununu, 
% 7,1’i okulla ilgili sorunları, % 2,9’u kültürel uyum sorununu ve 
% 1,4’ü ise sağlık sorunlarını önemli sorunlar olarak gördüklerini 
beyan etmişlerdir. Bu tür sorunlara yetkilile- rin çözüm bulması, 
öğrencilerin genelde ülkeyi ve özelde de şehri tercihlerinde önemli 
bir rol oynayacaktır.
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Ayrımcılığa Uğradınız mı? Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Arkadaşlarımdan ayrımcılığa 
uğradım

22 31,4 31,4 31,4

Hocalarımdan ayrımcılığa uğ-
radım

11 15,7 15,7 47,1

Bürokraside ayrımcılığa uğ-
radım

8 11,4 11,4 58,6

Herhangi bir ayrımcılığa uğ-
ramadım

27 38,6 38,6 97,1

Diğer 2 2,9 2,9 100,0
Toplam 70 100,0 100,0
Tablo 4.

Günümüz dünyasının en önemli sorunlarından birisi ayrımcılık 
sorunudur. Gerek uluslararası öğrenci olsun gerekse diğer 
göçmen, kadın vs. olsun çeşitli alanlarda insanlar ayrımcılığa 
uğrayabilmektedir. Dolayısıyla “yabancı” bir ülkeden gelmiş 
öğrencilerin de benzer sorunları bulunabilmektedir. Siirt’te eğitim 
alan uluslararası öğrencilerin ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını 
sorduğumuz soruya verilen cevaplara göre % 38,6’sı “herhangi bir 
ayrımcılığa uğramadım” cevabını vermiştir. Ayrımcılığa uğrayanların 
en büyük kısmı % 31,4 oranıyla “arkadaşlarımdan ayrımcılığa 
uğradım” yönünde cevap belirtmiştir. % 15,7’si hocalarımdan 
ayrımcılığa uğradım derken, % 11,4’ü bürokraside ayrımcılığa 
uğradığını ifade etmiştir. Sonuç olarak yurtdışından eğitim alma 
amacı ile uluslararası öğrencilere dönük bu ayrımcılık problemi, 
çeşitli bilinçlendirme çalışmaları ile kısmen aşılabilir. Bu sebeple 
yetkili organların bu alanlarda uluslararası öğrenci meselesinin 
önemini gerek öğrencilere gerek bürokrasiye ve gerekse hocalara 
anlatması ve bu alanda bir farkındalık oluşturması gerekmektedir. 
Bu çalışma kısmen de olsa sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

Kültürel Farklılıklar So-
run Oluyor mu?

Fre-
kans

Yüzde-
lik

Toplam Yüz-
delik

Kümülatif 
Yüzdelik

Kesinlikle katılıyorum 8 11,4 11,4 11,4
Katılıyorum 18 25,7 25,7 37,1
Kararsızım 24 34,3 34,3 71,4
Katılmıyorum 15 21,4 21,4 92,9
Kesinlikle katılmıyorum 5 7,1 7,1 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 5.
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Uluslararası öğrencilerin yaşadığı önemli sorunlardan bir tanesi de 
kültür şoku ve kültürel uyum meselesidir. “Kültürel farklılıklar sorun 
oluyor mu” sorusuna öğrencilerin kümülatif olarak % 37,1’i sorun 
oluyor demiştir. % 34,3 lük bir kesim kararsızken, % 28,5’i sorun 
olmadığını ifade etmiştir. Kültür şoku alışılageldik günlük yaşam 
tarzının ve düzenin aniden kesintiye uğratılması sonucu psikolojik 
bir değişim yaşanmasıdır (Ercan, 2012: 14). Doğal bir süreçtir. Çünkü 
bulunulan kültürel ortamdan belki de hiç bilinmeyen bir kültüre 
gitmek ister istemez  bu sonucu doğuracaktır. Bu sorunun çözümünde 
özellikle üniversitelere ve yerel yetkililere iş düşmektedir. İyi bir 
rehberlik hizmetleri, bu doğal sorunun en az sıkıntılı bir şekilde 
atlatılmasına imkân verecektir.

Dersleri Anlama Sorunu 
Yaşıyor Musunuz?

Fre-
kans

Yüz-
delik

Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Kesinlikle katılıyorum 17 24,3 24,3 24,3
Katılıyorum 30 42,9 42,9 67,1
Kararsızım 10 14,3 14,3 81,4
Katılmıyorum 9 12,9 12,9 94,3
Kesinlikle katılmıyorum 4 5,7 5,7 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 6.

Tablo 6’nın verilerine göre öğrencilerin kümülatif olarak % 67,1’i 
dersleri anla- ma konusunda problem yaşamaktadır. Bu sorun almış 
oldukları eğitimin dilinin Türkçe olması dolayısıyladır. Dersleri 
anlama sorunu yaşamayan öğrencilerin kümülatif oranı sadece % 
18,6’dır. % 14,3’lük bir kesim ise kararsız olduğunu ifade etmiştir. 
Türkiye’deki eski üniversiteler Türkçe öğretimi konusunda nispe- 
ten sorunlarını çözmüşlerdir. Ancak yeni kurulan üniversitelerin 
Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER) henüz yeterli bir seviyede 
değildir (KAM, 2015: 96). Bu açıdan hem TÖMER’lerin eğitimlerinin 
güçlendirilmesi hem de okul dışı Türkçe öğretimi ile ilgili kurslar 
açılarak takviye bir eğitimle öğrencilerin bu sorunlarının çözülmesi, 
Türkiye’nin uluslararası öğrenci pazarındaki payını arttıracak bir 
gelişme olacaktır. Böylece öğrencilerin başarı düzeylerinde de ciddi 
bir artış yaşanacaktır. Çünkü uluslararası öğrencilerin karşılaştığı 
sorunların başında dil problemi gelmektedir (Özoğlu vd., 2012: 28).
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Şehir halkı ilgili 
davranıyor mu?

Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif
Yüzdelik

Kesinlikle katılıyorum 22 31,4 31,4 31,4
Katılıyorum 28 40,0 40,0 71,4
Kararsızım 12 17,1 17,1 88,6
Katılmıyorum 7 10,0 10,0 98,6
Kesinlikle katılmıyo-
rum

1 1,4 1,4 100,0

Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 7.

Tablo 5 deki verilere göre uluslararası öğrenciler “Şehir halkı 
size karşı ilgili davranıyor” sorusuna % 31,4 oranında kesinlikle 
katılıyorum şeklinde cevap verirken katılıyorum diyenlerin oranı % 
40’tır. Kümülatif anlamda Siirt’teki uluslararası öğrencilerin % 71,4’ü 
halkın kendilerine karşı ilgili davrandığını ifade etmektedir. Bu oran, 
uluslararası öğrencilerin memnuniyet düzeyini arttıran önemli bir 
unsurdur. Ankete katılan öğrencilerden % 17,1’i kararsızım cevabını 
vermiş, % 10’u katılmıyorum ve % 1,4’ü kesinlikle katılmıyorum 
diyerek memnuniyet- sizliğini ifade etmiştir. Bu veriler ışığında 
öğrencilerin halk tarafından genel anlamda olumlu karşılandığı 
görülmektedir.

Genel olarak burada bu-
lunmaktan memnunum

Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif  
Yüzdelik

Kesinlikle katılıyorum 16 22,9 22,9 22,9
Katılıyorum 30 42,9 42,9 65,7
Kararsızım 19 27,1 27,1 32,9
Katılmıyorum 3 4,3 4,3 97,1
Kesinlikle katılmıyorum 2 2,9 2,9 100,0
Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 8.

Tablo  8’deki soru bir önceki tabloda yer alan soruya paralel olarak 
sorulmuş  bir sorudur. Genel olarak öğrencilerin kümülatif düzeyde 
% 65,7’si Siirt’te bulunmaktan memnun olduğunu ifade ediyor. 
Veriler yukarıdaki tabloyla uyumludur ve memnuniyet düzeyini 
göstermektedir.
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İmkânım Olsaydı 
Eğitim İçin Başka Bir 
Ülkeye Giderdim

Frekans Yüzdelik Toplam 
Yüzdelik

Kümülatif 
Yüzdelik

Kesinlikle katılıyorum 10 14,3 14,3 14,3
Katılıyorum 23 32,9 32,9 47,1
Kararsızım 17 24,3 24,3 71,4
Katılmıyorum 11 15,7 15,7 87,1
Kesinlikle katılmıyorum 9 12,9 12,9 100,0,
Toplam 70 100,0 100,0

Tablo 9.

Tablo 9, öğrencilerin imkânı olsa başka bir ülkeye gitme durumlarını 
göstermekte ve önceki tablolara göre genel olarak şehirden ve 
üniversiteden memnun olan öğrencilerin yine de fırsatları olsa başka 
bir ülkeye gitmeyi istediklerini göstermektedir. Tablo 9 verileri, 
kümülatif anlamda öğrencilerin % 47,1’i imkânı olduğunda başka 
bir ülkeye gitmek istediğini göstermektedir. % 28,6’lık bir kesim ise 
ülke değiştirmeyi istemediği- ni belirtmektedir. Bu durum bir çelişki 
olarak görülebilir. Ancak Siirt’in eğitim ve kent imkânları açısından 
sınırlı olması bu durumu etkileyen bir faktör olarak düşünülebilir.
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Çapraz Tablo Analizleri
Yaşamınızın büyük bölümünü nerede geçirdiniz? * kültürel 

farklılıklar benim için sorun oluyor

Kültürel farklılıklar benim için sorun oluyor

Kesinlikle 
katılıyorum

Katılıyo-
rum

Kararsı-
zım

Katılmıyo-
rum

Kesinlikle 
katılmıyorum Total

Ya
şa

m
ın

ız
ın

 b
üy

ük
 b

öl
üm

ün
ü 

ne
re

de
 g

eç
ird

in
iz

?

Count 4 8 6 4 4 26
% within 15,4% 30,8% 23,1% 15,4% 15,4% 100,0%

Köy Y.B.B.N.G.
% within 50,0% 44,4% 25,0% 26,7% 80,0% 37,1%

5,7% 11,4% 8,6% 5,7% 5,7% 37,1%
K.F.B.S.O.

% of Total

Count 2 6 9 6 1 24

Kasaba/ 
küçük 
şehir

% within
Y.B.B.N.G.
% within 
K.F.B.S.O

8,3% 25,0% 37,5% 25,0% 4,2% 100,0%

25,0% 33,3% 37,5% 40,0% 20,0% 34,3%

2,9% 8,6% 12,9% 8,6% 1,4% 34,3%% of Total

Count 2 4 9 5 0 20
İl mer-
kezi/

% within
Y.B.B.N.G.?

10,0% 20,0% 45,0% 25,0% ,0% 100,0%

25,0% 22,2% 37,5% 33,3% ,0% 28,6%
büyükşe-

hir
% within
K.F.B.S.O

2,9% 5,7% 12,9% 7,1% ,0% 28,6%
% of Total

Count 8 18 24 15 5 70
% within 11,4% 25,7% 34,3% 21,4% 7,1% 100,0%

Total Y.B.B.N.G.?
% within 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,4% 25,7% 34,3% 21,4% 7,1% 100,0%K.F.B.S.O

% of Total

Tablo 10.

Tablo 10 verilerine göre kümülatif düzlemde kültürel farklılığın 
sorun olduğunu “Kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” şeklinde 
ifade edenler % 37,1 oranına sahiptir. “Kesinlikle katılıyorum” 
ve “katılıyorum” cevabı verenlerin sırasıyla % 50’si ve % 44,4’ü 
yaşamının büyük bölümünü köy de geçirenlerdir. Bu durum ise 
farklılıkların aşılmasında gelinen yer ile adaptasyon arasında bir ilişki 
olduğuna dair bir fikir vermesi açısından önemlidir. İl merkezi veya 
büyük şehirde yaşayanlar içerisinde hiç kimse kültürel farklılığın bir 
sorun olarak görmemiştir. Bu verilere binaen kültürel farklılıkları 
sorun olarak görenlerin daha çok köy ve kasaba gibi küçük yerleşim 
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birimlerinden gelenler için bir sorun olduğunu ifade edilebilir.
Sonuç
Eğitimin uluslararasılaşması meselesi, günümüzde oldukça 

yaygınlaşan bir olgudur. Dünyanın gittikçe artan küreselleşmesinin 
bir sonucu olarak karşımıza çıkan eğitimin uluslararasılaşması, 
uluslararası öğrenci hareketliliğine neden olmuş ve bu durum 
hem hedef hem de kaynak ülkeler açısından birçok önemli imkânı 
beraberinde getirmiştir. Kaynak ülkeler açısından iyi eğitimli 
yetişmiş insan kaynağı olarak fırsatlar sunan bu olgu, hedef ülkeler 
için ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal, beşeri pek çok imkân sunan 
bir durum haline gelmiştir. Ülkeler bu süreçte öğrencilere sundukları 
imkânlara göre tercih edilirliğini arttırmaktadır. Tercih edilebilirliği 
arttırmak ise öğrencilere sunulan imkânları geliştirmek ve sorun 
alanlarını tespit edip, onlara çözümler geliştirmekle mümkün olur.

Bu çalışma da Siirt üniversitesinde eğitim alan uluslararası 
öğrencilerin sorunlarını ve memnuniyet düzeylerini ölçmeyi 
hedefleyen bir çalışmadır. Çalışmada elde edilen verilere göre 
öğrenciler genel olarak barınma, beslenme, sosyal harcamalar için 
bütçe ayıramama, ayrımcılığa uğrama, dil yetersizliği, rehberlik 
eksikliği gibi sorunlar yaşamaktadır. Ancak genel olarak tabloya 
bakıldığında öğrenciler şehirde ve üniversitede bulunmaktan 
memnun olduklarını ifade etmektedirler. Öncelikle belirtmek gerekir 
ki Siirt’te eğitim alan öğrencilerin % 90’ı Suriyelidir. Bu durum 
göstermektedir ki savaştan kaçan Suriyeliler eğitimlerine bir şekilde 
devam etmeye çalışmaktadır. Siirt üniversitesi Suriyelilere bu açıdan 
bir imkân sunmuştur. Ankete katılanların % 50’si barınma sorununu 
ev kiralayarak çözdüğünü belirtmiştir. Maddi açıdan % 57’si 0-500 
arası bir gelire sahip olduğunu ve maddi açıdan sıkıntı çektiğini ifade 
etmiştir. En önemli sorun olarak birinci sırada barınma sorunu, ikin- 
ci sırada ise maddi sorunlar gelmektedir. Üçüncü önemli sorun ise 
beslenme sorunudur. Öğrencilerin % 38’i herhangi bir ayrımcılığa 
uğramadığını ifade etmiştir. % 58’lik bir kesim ise bir şekilde 
ayrımcılığa uğradığını belirtmiştir. Şehir halkının kendilerine sıcak 
davrandığını belirtenlerin oranı % 71,4’tür. % 11,4’lük bir kesim ise 
sıcak davranılmadığını düşünmektedir. Kültürel farklılıkların sorun 
olduğunu düşünen öğrencilerin oranı % 37,1’dir. % 28,5’i ise kültürel 
farklılıkların bir sorun teşkil etmediğini ifade etmişlerdir. % 67,1 
oranında öğrenci dersleri anlamakta zorlandığını belirtmektedir. % 
18,6’lık bir kesime göre ise anlama problemi yoktur. Öğrencilerin 
genel anlamda memnun olmasına rağmen, % 47,1’i imkânı olsa baş- 
ka bir ülkeye gitmeyi düşünmektedir. % 24,3’ü ise kararsız olduğunu 
bildirmiştir. Şehirden memnun olduklarını ifade etmelerine rağmen 
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başka bir ülkeye gitmeyi düşünmeleri ilginç bir sonuçtur. Bu konu 
daha sonra daha detaylı bir başka çalışma ile ele alınmalıdır.

Kaynakça
ÇATI, Kahraman, Emel İştar, Hayati Özcan, (2016), Üniversite Tercihlerine 

Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C.6, S.2, 
ss. 163-177.

ERCAN, Mehmet Serdar, (2012), Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunlarının 
İncelenmesi ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Beklentilerin Araştırılması, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basılmamış Uzmanlık 
Tezi, Ankara.

GÜR, Bekir S., (2017), Yüksek Öğretime Bakış: İzleme ve Değerlendirme 
Raporu, Eğitim-Bir Sen Yayınları, No:77, Ankara.

OECD, 2013, Education at A Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. 
OECD, 2014, Education at A Glance 2014: OECD Indicators, OECD 
Publishing.

KAM, (2015), Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk 
Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline 
Getirilmesi, Araştırma Projesi Raporu, Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 
Ankara.

KAVAK, Yüksel, Gülsün Atanur Baskan, (2001), Türkiye’nin Türk 
Cumhuriyetleri, Türk Akraba ve Topluluklarına Yönelik Eğitim Politika ve 
Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 20, ss. 
92-103.

KOYUNCU, A.A. (2016), Uluslararası Öğrencilerin Kalkınmadaki Rolü, Muş 
Alparaslan Üniversitesi Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 
Bildiri Kitabı, 1, 688-697. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3070777);

KOYUNCU, A. A. (2016). Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası. II. 
Uluslararası Öğrencilik Sem- pozyumu (Özet Bildiri/),(Yayın No:3006893)

LEVENT, Faruk, Özge Karaevli, 2013, “Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine 
Yönelik Politikalar ve Türkiye için öneriler”, Eğitim Bilimleri Dergisi, S. 
38, İstanbul, s.97-117.

ÖZOĞLU, Murat, Bekir S. Gür, İpek Coşkun, (2012), Küresel Eğilimler Işığında 
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler, SETA Yayınları, Ankara.

YARDIMCIOĞLU, Fatih, Furkan Beşel, Fatih Savaşan, (2017), Uluslararası 
Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya 
Üniversitesi Örneği), Akademik İncelemeler Dergisi, C.12, S.1, ss.203-254.

URL-1: YÖK, 2016, Uyruğa Göre Öğrenci İstatistikleri, https://istatistik.yok.
gov.tr/ Erişim Tarihi: 01.08.2016.

URL-2: http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran.
pdf



106

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı



107

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

AFRİKA MENŞELİ ULUSLARARASI LİSE TALEBELERİNE 
MESLEKİ EĞİTİM

Okt. Alaattin ÖZYER

Özet
Türkiye Cumhuriyeti, İslam devletleri içerisinde bulunduğu coğrafi 

ve stratejik konumu, kültür ve medeniyet noktasında Osmanlı 
Devleti’nin mirasına sahip olması, son 14 yılda şekillenmiş olan yeni 
dış politikaları neticesinde; gönül coğrafyalarının, yakın ve akraba 
toplulukların her yönden ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu ahval; 
kültürel, tarihsel, siyasi ve sosyal bağlarımız olan coğrafyalara vefa 
borcumuzun ödenmesi, daha yakın ilişkilerin kurulması gerekliliğini 
ortaya çıkarmış ve de bu coğrafyalarla son 100 yıl içerisinde ihmal 
edilmiş olan ilişkilerimizin tekrar güçlendirilmesi mecburiyetini 
gözler önüne sermiştir (Özyer ve Karakaya Özyer, 2016: 1).

Afrika Menşeli Uluslararası Lise Talebelerine Mesleki Eğitim 
vermenin en mühim olduğu nokta kıtadaki genç nüfusun 
dünya ortalamasına göre çok fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra 
Jeostratejistlerin 21. yüzyılın Afrika’nın yüzyılı olacağını ifade 
etmeleri de Afrika’nın ne denli mesleki birikime ihtiyacı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitim hususunda 
model ülke algısı ve imajı, kalkınma alanlarında yaptığı atılımlar 
özellikle Afrika kıtasında dillerden dillere dolaşmakta. Türkiye’nin 
kıta üzerindeki bu itibarı, Afrika Menşeli talebelere Türkiye’de 
verilecek eğitim ile güçlendirilmeli ve mesleki, teknik eğitimle sağlam 
köprüler kurulmalıdır. Bu vesile ile Afrika Menşeli talebeler, alacakları 
mesleki teknik eğitim neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerinde bir 
referans olacak ve Türkiye’nin Afrika politikasına şüpheyle yaklaşan 
Afrika ülkelerinin şüphelerini gidererek Türkiye’yi Afrika’da önemli 
bir aktör yapacaktır.

Afrika kıtası için doğru ve ihtiyaca uygun oluşturulacak meslek 
öğretim politikaları aracılığı ile Türkiye’nin sanayi, teknoloji, inşaat 
ve kalkınma alanlarındaki tecrübesi hem yöre insanının umudunu 
arttıracak; hem de misyoner, sömürücü kuvvetlerin yöre insanı 
üzerindeki umutsuzluk hissiyatının kırılmasına vesile olacaktır. 
Uluslararası Mesleki Eğitim Projesi; Türkiye’de halen devam etmekte 
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olan Uluslararası İmam Hatip Liseleri Projesi’ne mukayese ile Türkiye 
tecrübesinin Afrika Menşeli talebeler üzerindeki etkisi araştırılarak 
yapılmalı, netice odaklı hareket edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Afrika, Uluslararası, Meslekî, Öğrenci
Türkiye’nin Afrika Politikaları
Jeostratejistler 21. yüzyılın Afrika’nın yüzyılı olacağını ifade 

ediyorlar. Türkiye ise bu kıtada kendi tarihini ve yeni geleceğini 
inşa etme politikasını tüm enstrümanları ile ortaya koymaktadır. 
Türkiye’nin model ülke algısı ve imajı özellikle Afrika kıtasında 
dillerden dillere dolaşmakta. Yüzyıllara dayanan Batı emperyalizminin 
sömürge ve asimilasyon politikası artık kıtada giderek hâkimiyetini 
kaybetmeye başlamıştır. Kıta ülkeleri kendi kabuklarını kırarak kendi 
geleceklerini çizmek ve potansiyellerinin farkına varmak istiyorlar. 
Dolayısıyla Türkiye tam da Afrika halkının istediği işbirliğine 
tercüman oldu. Ayrıca Türkiye’nin Somali politikası, Türkiye-Afrika 
ilişkilerinde bir referans olacak ve Türkiye’nin Afrika politikasına 
şüpheyle yaklaşan Afrika ülkelerinin şüphelerini gidererek Türki- 
ye’yi Afrika’da önemli bir aktör yapacaktır. Türkiye’nin 100 yıl 
aradan sonra bölgeye dönüşüne işaret etmektedir.

Öncelikle Afrika ile yardım, Afrika ile yoksulluk kavramlarını 
yan yana kullanmaktan Afrika'nın fakirliğini dile getirmekten 
vazgeçmeliyiz. İnşa edilmiş bu Afrika resminin ortadan kalkmasını 
sağlamalıyız. Bunların yerine Afrika; kalkınma, Afrika gelişme 
kavramlarını daha sık kullanmalı ve Afrika'nın kültürel ve ekonomik 
zenginliklerinin tanıtılması için gayret sarf etmeliyiz.

Türkiye, Afrika politikalarını şekillendirirken bütün bu unsurları 
dikkate alan bir perspektifle çalışmalar yaparsa daha sağlıklı neticeler 
elde edilecektir. Batılı ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak bir Afrika 
politikası belirleyemeyiz. Sömürgeci, işgalci, kibirli Avrupa Merkezli 
Afrika perspektifi yerine işbirliği, dayanışma, tarihi bilgi, birikim ve 
tecrübesini paylaşma üzerine inşa edilmiş bir Afrika perspektifi en 
doğru tercih olacaktır. Sömürgeciliğin eski ve yeni bütün formlarıyla 
Afrika kıtasına yeniden dönüşünün planlarının yapıldığı bir zamanda 
Türkiye’nin işbirliği ve dayanışma merkezli Afrika Açılımı çok büyük 
bir değer ifade etmektedir.

Türkiye’nin Afrika Ortaklık Politikasının temel amaçlarına 
bakıldığında şu başlıklar karşımıza çıkmaktadır.

*Afrika kıtasında barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmak.
*Kıtadaki Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal 



109

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

kalkınmalarına yardımcı olmak; bu amaçla insani yardım, yeniden 
yapılanma, güvenlik, kamu diplomasisi ve arabuluculuk alanlarında 
karşılıksız yardımda bulunmak

*Afrika’nın Kaynakçaının Afrikalılara fayda sağlayacak şekilde 
geliştirilmesine katkı sunmak

*İkili ilişkilerimizi, eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde 
geliştirmek.

Türkiye’nin Afrika politikalarına bakıldığında insan odaklı, 
geliştirilebilir hedef- lerin ortada olduğu aşikârdır. Bu minvalde Afrika 
için yapılması gereken en öncelikli faaliyetlerin başında da eğitimin 
ve uluslararası kültürel diplomasinin olması elzem bir hal teşkil 
etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı 2023 
hedefleri, 2053 ve 2071 ufku, hatırlanacağı gibi dönemin başbakanı 
ve şimdiki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2005 
yılı “Afrika yılı” ilan ederek Afrika’daki hedeflerimizin bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ardından 2011 yılında sırf kardeş 
eli uzatmak için Somali’ye giderek insani bir görev üstlenmesi, hem 
ticari hem de insani yatırımın Afrika’da en üst düzeye çıkarılması, 
Türkiye’nin bölge siyasetinde taşıdığı önemden kaynaklanıyor. Bu 
gelişmeleri müteakip Afrika kökenli uluslararası talebelerin ülkemize 
karşı teveccühleri ve tercihleri, üniversiteler arası işbirliğinin 
giderek artması, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Diyanet Vakfı 
gibi kurumlarımızın kıtadaki atılımları Afrika’daki yol haritamızın 
güzergâhını görmemizi sağlamaktadır.

Afrika Menşeli Uluslararası Talebelerin Türkiye Algısı ve 
Beklentisi

Türk Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde dünyanın 
dört bir tarafından gelen lise çağındaki talebeler, Uluslararası İmam 
Hatip Liselerinde eğitim almaktadırlar. Bunun yanında YTB (Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı) Türkiye Bursları 
bünyesinde her yıl binlerce Afrikalı talebeyi ülkemizin eğitim 
ordusuna dâhil etmektedir. Ayrıca kendi imkânları ile ya da iş birliği 
projeleri ile Türkiye’ye gelen bursiyer, talebe, stajyer vb. Afrika 
kökenli genç nüfusun ciddi derecede Türkiye’ye teveccüh gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Afrika’nın farklı ülkelerinden gelen bu talebeler 
ve talebelerin ai- leleri ile yakınları Türkiye’den çok yüksek derecede 
beklenti içine girmektedirler. Özellikle Afrika’da yakalayamadıkları 
fırsatları, elde edemedikleri imkânları Türkiye›de bulmak umuduyla 
aileler evlatlarını Türkiye›ye göndermektedirler. Mesleki anlamda 
Afrika›daki yetersizlikler ve imkânsızlıklar, Türkiye’ye yönelimi 
beraberinde getirmekle beraber Türkiye’den mezun olacak bir 
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bireyin ülkesine döndüğünde ciddi bir itibar yakalaması da söz 
konusudur. Bu beklenti ve algıyı değerlendirdiğimizde, uluslararası 
lise ve üniversite talebelerinin Türkiye’de alacakları eğitimin boyutu 
ve niteliği çok ehemmiyet kazanmaktadır.

Afrika’dan gelen uluslararası lise talebelerini incelediğimizde, Bursa, 
Konya, İstanbul ve Kayseri’deki Uluslararası imam hatip liselerinde 
eğitim aldıklarını görmekteyiz. Bu resmi kurumlarda, Türkiye eğitim 
sistemine göre talim ve terbiye alan talebelerin ne yazık ki teknik ve 
mesleki alanda herhangi bir eğitim görmediği bilinen bir gerçekliktir. 
Bu hakikat enine boyuna incelendiğinde, bu okullardan mezun olan 
öğrencilerin bir kısmı üniversiteye devam edebilmekte, geri kalanları 
ise maalesef herhangi bir beceriye sahip olamadan ülkelerine ya da 
başka ülkelere gönderilmektedir. Büyük emeller ve beklentiler ile 
Türkiye’ye gelen Afrika kökenli bu talebeler ve bu talebelerin aileleri 
ile yakınları hayal kırıklığına uğramaktadırlar.

Tartışma
Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitime baktığımızda toplumsal bir 

ön yargının, olumsuz bir algının olduğunu bilmekteyiz. Ülkemizde 
Mesleki ve Teknik liselerin intibaını uzun yıllardır OKS, SBS ve 
TEOG gibi sınavlara feda eden eğitim sistemimizin olumsuzluklarını 
Uluslararası talebeler için güzel bir fırsata dönüştürmek elbette 
mümkündür. Yaşadıkları coğrafyalarda mesleki veya teknik bir okulu 
hayatı boyunca nerede ise hiç görmemiş Afrikalı gençler, herhangi 
bir meslek veya beceri elde edecekleri imkânları olmadığı için ciddi 
bir vasıfsızlık, tembellik içinde kalabilmektedirler.

TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, Maarif Vakfı, 
Kızılay, Türk Üniversiteleri, Sivil Toplum kuruluşları Afrika’da 
yapmış oldukları yatırım ve hizmetler esnasında genç nüfusun 
vasıfsızlığını ve mesleki, teknik donanımın eksikliğini gözlemlemekte 
ve raporlamaktadırlar. Bu durumdan hareketle, Afrika menşeli 
talebelerin seçiminde, Türkiye’de eğitim alan uluslararası lise 
talebelerin de ahvali incelendiğinde; öncelik verilmesi gereken 
hususların başını mesleki, teknik eğitimin alması elzemdir.

Çözüm Önerileri ve Yapılması Gereken Projeler
Öncelikli hedef, Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası 

talebelerin ülkemize gelmesinde öncü rol oynayan Diyanet Vakfı ile 
YTB›nin sağlam bir irtibat sistemi ile sağlıklı koordinasyonu kurması 
olmalıdır. İkinci hedef ise Uluslararası İmam Hatip Liselerinde 
öğrenim görmekte olan ya da bu okullardan mezun olmuş Afrika 
menşeli talebeler üzerinde çalışma yapılmasıdır. Milli Eğitim 
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Bakanlığı umdesinde kurulmuş olan Maarif Vakfı hem ülkemizde 
bulunan lise çağındaki Afrikalı talebelere hem de Afrika›da 
Türkiye'den eğitim hizmeti bekleyen gençlere ulaşmanın diplomatik 
yolunu ve hafızasını oluşturmalıdır. Bu üç yolla mümkündür. Birincisi 
Diyanet Vakfının yurt dışından seçip getirdiği Afrikalı talebeleri, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik  Liselere Maarif Vakfı iş 
birliği ile yerleştirmek. İkincisi yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif 
Vakfı umdesinde, Uluslararası İmam hatip Liseleri gibi Uluslararası 
Meslek ve Teknik Liseleri kurmak. Üçüncüsü ise Uluslararası İmam 
hatip liselerinde eğitim alan Afrikalı lise talebelerini, yeteneklerine 
göre Halk Eğitim Merkezlerinde mesleki olarak donatmak.

Afrika’nın doğusundan, batısına, güneyinden kuzeyine, sahra altı 
Afrika’dan Afrika Boynuzu ve ada ülkelerine kadar karşımıza çıkan 
fakirlik ve tembellik, Türkiye ekseninde yapılacak mesleki ve teknik 
eğitim hamleleri ile azaltılabilir hatta Afrika’nın kalkınmasında 
ehemmiyetli bir rol oynayabilir. Türkiye’nin kendi mesleki ve teknik 
eğitimine bakışındaki olumsuzluklar, Afrika menşeli talebeler 
üzerinden müspet bir algıya dönüşebilir. Türkiye’de ve Afrika’da 
açılması muh- temel Uluslararası Meslek ve Teknik Okullarda, lise 
çağında yetişecek meslek erbabı gençler, teknik eleman, mühendis 
ayarındaki talebeler ile Afrika’da çırak, kalfa, usta ilişkisi içerisinde 
21. yüzyılda ciddi bir modern Ahi teşkilatı kurula- bilir.

Kaynakça
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri.tr.mfa
Ufuk Tepebaş, Sahra altı Afrika’nın Artan Önemi ve Türkiye TASAM Yayınları, 

Eylül,2007 Münir İkbal, Türkiye-Afrika ilişkilerinde Afrika Perspektifi 
Sorunu, Eylül,2012
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TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖREN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI BÜREOKRASİ 

ENGELLERİ; ELAZIĞ ÖRNEĞİ

Ayham ALMAHLI1 - Fatih BAKIR2

Özet
Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim 

alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye 
giden, pasaport ve ikametgâh gibi resmi prosedürleri yerine getiren 
öğrencidir.3 Hızla artan uluslararası öğrencilerinin sayısı 2014 yılı 
itibari ile 40.000’e ulaşan Türkiye ortak bir kültür ve inanç mirası 
paylaştığı halklar yanında dünyanın sanayileşmiş ülkelerinden 
de ilgi görmektedir. Kendisine koymuş olduğu küresel vizyonu 
desteklemekte yükseköğretimin de önemini gören Türkiye bu alanda 
birbiri ardında önemli projelerle gelişmiş ve gelişmekte olan Türkiye 
bu alanda birbiri ardında önemli projelerle gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin genç beyinlerine kaliteli eğitim fırsatları sunarak 
adeta bir eğitim diplomasisi yürütmektedir. Dünyanın en büyük gücü 
olarak öne çıkan ABD’nin yaklaşık 750.000 uluslararası öğrenci ile 
liderliği göğüslediği bu yarışta Türkiye’nin de hızla üst basamaklara 
tırmanması gerekmektedir.4 Türkiye’de son yıllarda uluslararası 
öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan 
uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 yılı sonunda 
55.000 2014 yılı sonunda ise 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir. 
2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.5 
Bu çabalar çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye 
Cumhuriyetine bağlı birçok kurum, kuruluş ve STKlar yoğun 
çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Ancak tüm bu çabalara rağmen 
birçok engel ve sorunlarla da karşılaşılmaktadır, nitekim bu 
öğrenciler dünyanın çok farklı coğrafyalarından farklı kültürlerden 
gelmiş insanlardır. Uluslararası öğrencilerimizin karşılaştıkları 

[1] Okutman – Fırat Üniversitesi (ayhm88@hotmail.com) 
[2] Öğrenci – Fırat Üniversitesi (fatihbakir@hotmail.nl)
[3] http://www.internationalstudentsymposium.com/uluslararasi-ogrenci
[4] Bekir Günay ,Türkiye’de yaşayan uluslararası öğrencilerin sorunları (çalıştay kitabı) 
İstanbul Üniversi- tesi - Avrasya Enstitüsü yayınları, 2014 - İstanbul.
[5] http://www.internationalstudentsymposium.com/uluslararasi-ogrenci
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bu sorunları sunmak istersek sırayla kurumları ve bu kurumlarda 
öğrencilerin yaşadıkları sorunları ele alabilir.

Fırat Üniversitesi
Çalışmamızda Elazığ şehrinde ikamet eden ve Fırat Üniversitesinde 

eğitim gören öğrencileri mercek altına aldık, yaşadıkları sorunları 
dinledik ve en fazla bildiri başlığımız olan karşılaştıkları bürokrasi 
engellerini ele aldık. Bu çerçevede bir anket çalışması, yüz yüze 
görüşmeler ve bizim görüşmeyi kabul eden kurumlarla görüşmeler 
de bulunduk.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Fırat Üniversitesi: ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden toplam 650 öğrenci 
eğitim vermekteydi bununla beraber bir sonraki çalışmalarında bu 
sayıyı en az 2'ye katlamak hedefini edinmişlerdir.

Fırat Üniversitesi kendi bünyesinde bir jüri tayin etmiş ve bu jüri 
YÖS sınavını hazırlayıp ve her yıl yurtiçinde ve yurt dışında yaklaşık 
14 merkezde YÖS sınavına yapmaktadır. YÖS sınavının yanı sıra 
diploma üzerinden direk kayıt olarak kabul ettikleri kontenjanlarda 
belirleyip öğrenci yerleştirmektedir.

Fakat tüm çabalara rağmen Fırat Üniversitelerinde eğitim gören 
öğrencilerin üniversite bürokrasinde yaşadıkları sorunlara ışık 
tuttuk bu sorunları madde halinde sıralıyoruz:

1- Takvimde belirtildiği gibi sınav sonuçları tarihine sadık 
kalınmaması.

2- Uluslararası öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek bir büronun 
veya öğrenci konseyi biriminin olmaması.

3- Uluslararası öğrencilere başka üniversitelerde olduğu gibi 
rektörlükten veya dekanlıklardan burs imkânlarının sağlanmaması.

4- Uluslararası öğrencilere adaptasyon, oryantasyon günlerinin 
yapılmaması. 

5- Tıp fakültesinde harç miktarlarının yüksek olması.
6- kayıt tarihlerinin geç tarihlere (ekim- kasım)’a aksaması.
Gibi sorunları 52 öğrenciyle anket ve yüz yüze görüşme üzerinden 

tespit ettik ve yazıya aktardık.
TÖMER
Fırat Üniversitesini kazanan Uluslararası öğrenciler, kayıtlardan 

yaklaşık bir hafta sonra TÖMER himayesinde yapılan Türkçe 
yeterlik sınavı katılır ve Türkçesi yeterli olanlar eğitimlerine 1. 
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Sınıftan başlayabilirler. Olmayanlar ise TÖMER bünyesinde 2 dönem 
Türkçe eğitimden geçer ve 2. Dönem sonunda bir sınav yapılır sınav 
sonucunda Türkçesi yeterli olan öğrenciler 1. Sınıfa başlarlar.

TÖMER de eğitim gören öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde ise 
karşılaştıkları sorunlar ise maddeler halinde vermek istersek şu 
şekilde verilir:

1- TÖMER ücretlerinin yüksek olması.
2- Bazı okutmanların diksiyon sorunu olması (şiveli veya çok hızlı 

konuşma)
3- Bazı okutmanların veya İdarecilerin öğrencilerle; ideoloji, inanç, 

mezhep ve ırk tartışmalarına girmeleri ve bu tartışmaların öğrenci 
üzerinde olumsuz etkiler bırakması.

4- Ders programına uyulmaması ve bir derste çok konu işlenmesi 
gibi sorunlar ise anket ve görüşmelerimizde başlı sorunlardı.

Elazığ İl Göç İdaresi
Elazığ İl Göç İdaresi yaklaşık 4 yıl önce Elazığ da Türkiye’nin birçok 

yerinde olduğu gibi göreve başlamış, Elâzığ’a gelen (Uluslararası 
öğrenciler- mülteci- turist-yabancı uyruklu işçi) gibi yurt dışından 
gelen ve Türkiye’de uzun süre kalmak isteyen kişilere gereken 
işlemleri yaptıktan sonra ikamet tezkeresi veren kurumdur.

Ancak Elazığ da eğitim gören Uluslararası öğrencilerimiz İl Göç 
İdaresin de yaşadıkları sorunları ele aldık, bu sorunları maddeler 
halinde ise altta olduğu gibi verebiliriz:

1- Memurların yabancı dil bilmemesi ve tercüman bulmakta sorun 
yaşanılması.

2- Sınava hazırlanmak amacıyla Elâzığ’a gelen öğrencilere turistlik 
ikamet verilmemesi.

3- Bazı memurları öfkeli davranışları ve öğrencilere bağırması.
4- Memurlar tarafından yapılan hatalı işlemler sonucu maddi 

zararların öğrenci tarafından giderilmesi.
5- İşlemlerin uzaması.
Saymış olduğumuz bu sorunlar yaklaşık 12- 13 sorundan sadece 

5 tanesi diğer sorunların ele alınmamasının sebebi ise sorunların 
kişisel olmasıdır.

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu)
Ailesinden uzak olan her öğrencide olduğu gibi Uluslararası 
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öğrencilerin de en zor işleri yurt veya ev temin etmeleri oluyor.
Elazığ da normal şartlarda öğrencilerin ev-özel yurt veya KYK 

yerleşmeleri zor olmaktadır, nitekim evler az olmakla beraber 
ev sahiplerinin fırsatçılığı, özel yurtların çok pahalı olması, KYK 
yurtlarının sayı ve kontenjan bakımından yetersiz kalması Türk 
öğrencilerin olduğu gibi Uluslararası öğrencilerin de büyük 
bir sorunu. Toplam öğrenci sayısı 34.000 öğrenci olan Fırat 
Üniversitesinin birçok öğrencisi Elazığlı olmakla beraber büyük bir 
kısmı ise özel evlerde barınmaktadır. Elâzığ’a gelen bir Uluslararası 
öğrenciler dilini ve insanlarını bilmediği bir şehirde mecburen KYK 
yurduna başvuruyor, KYK da kalan veya başvuran öğrencilerle 
görüştüğümüzde ise yaşadıkları sorunları maddeler halinde aldık ve 
sıraladık:

1- Uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanların yaklaşık 3% 
olması.

2- Yurtlarda yaşadıkları sorun ve şikâyetlerinin idareciler 
tarafından ciddiye alınmaması.

3- Fiyatların pahalı olması ve yemeklerin bazen sağlıksız verilmesi. 
4- Yurtlara yemek kurye girişinin yasaklanması.
5- Yurt güvenlikçilerinin ve personelinin kaba ve öfkeli davranışları.
6- Öğrencinin yurtla yaşadığı bir sorun cevabının ‘Bölge 

Müdürlüğü’ne(farklı bir ilde) git’ olması.
SGK
Uluslararası öğrencilerin SGK ile yaşadıkları sorun tek maddeli bir 

sorundur oda öğrencileri faydalanmadığı genel sağlık sigortasının 
öğrenciden habersizce imzalanıp ve yapılması, ondan sonra 
öğrencinin SGK ya borçlu çıkmasıdır. Daha sonra çıkan borç af 
kanunlarından da bu öğrencilerin faydalanmaması da ayrı bir 
sorundur.

Belediye Hizmetleri ve Ulaşım
Elazığ belediyesinin Uluslararası öğrencilerle herhangi bir çalışması 

bulunmamaktadır.
Öğrencilerin sorunları ise belediyenin su, elektrik ve gaz saatlerinin 

yabancılar adına alınmaması zorluğu ve üniversite hattında ulaşım 
sıkıntısının gittikçe artmasıdır.

Bununla beraber diğer büyük veya küçük şehirlerde olduğu gibi 
Elâzığ’da da burs imkânları, bedava taşınma kartları gibi imkânlar 
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sağlanması aslında karşılaştığımız tüm öğrencilerin istekleri 
arasındaydı.

Sonuç
Binaenaleyh bu çalışma sonucunda Elazığ da ve Türkiye genelinde 

Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı bürokrasi engellerini aşmak 
elde olan ve mümkün çareler mevcuttur, bu çözüm veya çareler ise:

• Uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşmalarında ki gelişimleri 
arkadaşları ile ilgili problemlerin çözülmesinde ve akademik eğitimleri 
için önemlilik arz etmektedir. Çoğunlukla uluslararası öğrencilere 
TÖMER’de dil öğrenmeleri için belirlenen zaman bir yıldır. Şüphesiz 
bu süre dil becerilerinin ve akademik eğitimlerinin gelişmesi için 
yeterli olmayabilmektedir. Akademik eğitimlerin gelişmesinde ise 
TÖMER’de akademik bir eğitim almaları da önerilebilir.

Bunun ile beraber öğrencilere üniversitelerinde ek derslerin 
verilmesi önerilebilir.

• Üniversitelerde, yalnızca Erasmus öğrencilerine hitap eden değil, 
tüm uluslararası öğrencilere hizmet sunacak bir uluslararası öğrenci 
ofisi kurulmalıdır.

Bu ofislerde çalışacak kişilerin, uluslararası öğrencilerle ilgili konu 
ve süreçler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip kimselerden 
seçilmelidir ve bu kişilere öncede özel şekilde kurs, Seminer vs. 
verilerek daha aktif ve bilinçli olmalarını sağlamak gerekir.

Ayrıca, Türkiye’de ki geliş, vize, kayıt, eğitim sistemi vs. süreçler 
hakkında tecrübe kazanmış uluslararası öğrencilerin, uluslararası 
öğrenci ofislerinde çalışmalarının önü açılmalıdır.

Bu ofislerde, farklı ülke ya da bölgeleri temsilen öğrenci temsilcileri 
bulundurulmalıdır.

• Uluslararası öğrencilere, bütün üniversitelerimizde Türkiye’ye 
geldikleri ilk günlerden, kayıt ve ikamet işlemleri gibi resmi süreçlere 
ve barınma, ulaşım, haberleşme ve sosyal ilişkiler gibi günlük yaşama 
ilişkin bir oryantasyon seminerleri yapılmalıdır.

Bu eğitim ayrıca, öğrencilerin yaşayacağı şehri ve öğrenim göreceği 
üniversitenin birimleri ve imkânlarını tanıtıcı mahiyette yapılmalıdır. 
Oryantasyonlarda, seminer ve eğitimlere ek olarak, öğrencilerin 
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinliklere de 
yapılmalıdır.

• Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelişlerini ve Türkiye’de 
ki bütün işlemlerini kolaylaştırmak için başvuru, vize ve ikamet, 
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sağlık gibi konuların mümkün mertebe sadeleştirilmeli ve 
kolaylaştırılmalıdır. Bu konuda, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve burslu öğrenciler 
için bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan yeni düzenlemelerin pratikte 
nasıl işleyeceği izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Yapılan bu 
değerlendirme temelinde gerekirse bazı revizyonlara gidilmelidir. 
Ayrıca, YÖK ve ilgili diğer kurumlar tarafından, bu düzenlemelerin 
kapsamı dışında kalan burssuz öğrencilerle ilgili kolaylaştırıcı 
çalışmalar yapılmalıdır.

• Devlet yurtlarında kalan hem ulusal hem de uluslararası 
öğrencilerin sorunları (odaların kalabalık olması, hijyen sorunu 
ve gürültü, vb.) gerçekçi bir şekilde tespit edilmeli ve çözüme 
kavuşturulmalıdır. Buna ek olarak, yurtlarda kalan uluslararası 
öğrencileri kaynaştırmaya yönelik özel sosyal aktiviteler yapılmalı 
ve öğrencilerin sorunlarıyla muhatap olacak bağımsız bir birim 
kurulmalıdır.

• Uluslararası öğrenciler, Türkçe dil becerilerini geliştirip 
kendilerine yeni bir sosyal yardımlaşma ağı kurana kadar, hem 
akademik hem de sosyal anlamda desteklenmelidir. Üniversitelerdeki 
uluslararası öğrenci ofisleri ve dil kursları, bu amaçla dersler ve 
çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemelidir.
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TÜRKİYE'YE HOŞ GELDİNİZ YA DA NEDEN GELDİNİZ? 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 

ALGISI

Ayşegül Sili Kalem1

Özet
Göç sürecinin içinde barındırdığı travmatik değişimler, diğer 

göçmenler gibi uluslararası öğrencilerin yaşamında da kendisini yoğun 
olarak hissettirmektedir. Göçler çağı olarak nitelendirilen günümüz 
dünyasında, ülkelerini geçici süreliğine de olsa terk edip yabancı bir 
ülkede eğitim hayatına devam eden gençler, öğrenciliğin getirdiği 
zorluklar yanında dil öğrenme, ev sahibi topluma uyum sağlama gibi 
konularda da sıkıntılar yaşayabilmektedir. Ülkemiz her geçen yıl 
artan sayıda uluslararası öğrenci kabul etmekte, üniversitelerimizde 
önemli oranda yabancı öğrenci eğitimine devam etmektedir. Bu 
sayının artırılması ve Türkiye’nin, eğitimin hızla uluslararasılaştığı 
bu dönemde yabancı öğrenciler için cazip hale getirilmesi politika 
yapıcılar tarafından kalkınma planlarına dâhil edilmiş durum- dadır. 
Bunların yanında göçmen/yabancı olarak uluslararası öğrencilerin 
okullarında nasıl algılandığı ve ne şekilde muamele gördüğü onların 
göç deneyimlerini önemli ölçüde şekillendirmektedir. Bu araştırma 
yerli öğrencilerin uluslararası öğrencileri nasıl algıladığını konu 
edinmektedir. Araştırma nitel yönteme göre yapılandırılmıştır. 
Çalışmanın örneklemi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde yükseköğrenim 
gören 33 yerli öğrenciden oluşmaktadır. Göçmen öğrencilerin 
okuldaki arkadaşları tarafından nasıl algılandığı, zenofobik muamele 
görüp görmedikleri, onlara karşı kalıplaşmış yargıların olup 
olmadığı derin görüşme tekniğiyle yürütülen araştırmanın temel 
sorularıdır. Öğrencilere yarı-yapılandırılmış görüşme formuna göre 
açık uçlu sorular yönlendirilmiş, sondaj sorular dışında öğrencilerin 
cevaplarına müdahale edilmemiştir. Böylelikle öğrencilerin 
kendilerini herhangi bir sınırlandırma olmaksızın ifade etmelerine 
olanak sağlamak amaçlanmıştır. Bulgular, üniversite öğrencileri 

[1] Yrd.Doç.Dr, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Köyceğiz Yerleşkesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Dere Aşıklar Mah., Demeç 
Sok., No:42 Meram/KONYA siliaysegul@gmail.com
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arasında uluslararası öğrencilere karşı genel olarak olumlu 
düşünce ve tavırların bulunduğunu, bununla birlikte olumsuz algı 
ve davranışların da azımsanmayacak oranda yaygınlık kazandığını 
ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Öğrenci, Sosyalleşme, 
Zenofobi.

Keywords: Immigration, International Student, Socialization, 
Xenophobia.

Giriş
Uluslararası öğrencilik her şeyden önce bir göç meselesi olmasına 

karşın, göç yazınında önemli bir ağırlığa sahip görünmemektedir 
(Kıroğlu, Kesten, & Elma, 2010:27). Günümüzün göçler çağı olarak 
nitelendirilen dünyasında (Castles ve Miller, 2008) gerek savaşlar ve 
çatışmalar, gerekse daha iyi eğitim olanaklarına sahip olma isteği her 
geçen yıl artan sayıda gencin üniversite öğrenimi için başka ülkelere 
göç etmesine sebep olmaktadır. Uluslararası göç, yüzyıldan daha uzun 
zamandır dünyayı şekillendiren olayların merkezinde yer almaktadır 
(Benhabib, 2006:16) ve Papastergoadis (1999)’in tabiriyle bu ‘göç 
türbülansı’nı doğuran küreselleşme ve göçmenlik koşulları kalıcı 
olacaktır. Bu durum her göçmen gibi uluslararası öğrencilerin de 
taşındıkları topluma uyum süreçlerinde gerek sosyal ve kültürel, 
gerekse duygusal ve psikolojik gerilimleri tecrübe etmek durumunda 
kalması anlamına gelmektedir. Özellikle savaş ve çatışmalar 
sebebiyle zorunlu göçle gelen mülteci gençlerin öğrencilikle birlikte 
göçmenliğin yükünü daha ağır hissettikleri düşünülmektedir.

Ev sahibi ve göçmen arasındaki uyum ve çatışma noktalarıyla 
şekillenen toplumsal ilişkiler, kuşkusuz uluslararası öğrenciler için 
de yeni yaşamlarında belirleyici rol oynamaktadır. Dünya genelinde 
göçmen karşıtı eğilimlerin artmasına ilişkin kaygılar Türkiye’yi de 
içine alacak şekilde genişlerken, Türkiye’de dış göçün ve uluslararası 
göçmenin nasıl algılandığına ilişkin verilere bakıldığında bu 
konuda iyimser olmayı gerektirecek bir manzara ile karşılaşma 
imkânının giderek azaldığı görülmektedir. Örneğin Transatlantik 
Eğilimler Araştırması (2013:37-38) sonuçlarına göre, Türkiye’deki 
katılımcıların % 18’i göçü bir fırsat olarak görmesine karşın %54 
gibi ciddi çoğunluk göçü bir ‘sorun’ olarak değerlendirmektedir. 
Aynı soruya Avrupa’da %41 oranında fırsat, %44 oranında sorun 
cevabı verilmiştir. Amerika’da ise bu oranlar Avrupa ile benzerlik 
göstermektedir. Yine aynı araştırmanın ‘göçmenlerin ülke 
vatandaşlarının işlerini elinden alıp-almadığına’ ilişkin sorusuna 
katılımcılar %70 oranında ‘evet’, %24 oranında ‘hayır’ cevabı 
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vermişlerdir (2013:42-44). Avrupa ve Amerikan halkına kıyasla 
göçmenlerin ulusal kültür için tehdit oluşturduğuna inananların 
oranı Türkiye’de daha yüksektir (%55). Benzer şekilde, Türkiye’de 
yanıt verenlerden % 69’u göç- menlerin sosyal hizmetler için yük 
olduğunu düşünürken, AB’de bu oran % 50, ABD’de % 57’dir.2

Benzer sonuçlar Barem Research ve WIN/Gallup International 
Association Göçmenliğe Destek Endeksi (2012) araştırmasında 
elde edilmiştir. Araştırma bulguları Türkiye’de göçmenliğe karşı 
çıkanların %61 oranı ile %38 olan dünya genelinin oldukça üzerinde 
olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya genelinde

%34 olan göçmenliği ‘iyi bir şey’ olarak tanımlayanların oranı 
Türkiye’de %15’e gerilemektedir.

Göçmen algısı ile ilgili dikkate değer diğer çalışma artık ülkemizde 
göçmen ya da mülteci denildiğinde ilk akla gelen Suriyeli algısına 
ilişkindir. Haziran 2017 tarihinde Avrupa Siyasal ve Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü tarafından 30 kişilik kadın, erkek ve gençlerle 
odak grup görüşmesi tekniği ile gerçekleştirilen bu araştırma, başta 
Suriyeliler olmak üzere sığınmacı, göçmen ve mültecilere dair 
algının olumsuz yönde olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılar 
Suriyelileri, iş ve yaşam alanlarının güvenilirliğini tehdit eden 
unsurlar olarak nitelendirmiş, mültecilerin suç potansiyelleri 
üzerinde durmuşlardır. Bunun yanında katılımcıların söylemleri 
arasında, milliyetçilik ögelerine ve kadınlarla çocuklara yö- nelik 
pozitif ayrımcılığa rastlanmıştır. (2017: s.28) Türkiye’nin göçmenlik 
algısına ilişkin bu üç araştırma sonuçları, Türkiye insanının özellikle 
turistler için geçerli olan yabancı/misafir karşısında sergilemekle 
ünlü kazandığı konuksever yaklaşımında ciddi aşınma meydana 
geldiğini göstermektedir. Suriyelilere ilişkin araştırma sonuçları 
bu çerçevede çoğaltılabilir. Dikkate değer olan göçmenler söz 
konusu olduğunda Türkiye son yıllarda mülteciler için konuk/
misafir kavramının kullanılıyor oluşu dikkate alınırsa dünyanın 
daha yoğun göç alan gelişmiş ülkelerinden daha fazla göçmen-karşıtı 
eğilimi beslemekte, göçmenlerle ilişkisi bağlamında Türkiye halkı 
konukseverlik vasfından çok şey yitirmiş görünmektedir.

Uluslararası öğrencilere ilişkin görece zayıf olarak değerlendirilen 
literatür, sorunlar açısından incelendiğinde bu öğrencilerin yalnızlık, 
uyumsuzluk, çekingenlik, kültürel şok ve psikolojik sorunlar 
yaşadıkları, İngiltere’deki araştırmada sosyo-kültürel uyumun 

[2] Bu konuda daha geniş bilgi ve verilerin tamamı için; http://smtp.barem.com.tr:8080/map.
nsf/0/ C79B63E53D20F543C2257A7600542B10/$FILE/Barem_Research_Gocmenlik_Basin_
Bulteni.pdf adre- sine başvurulabilir.
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en önemli sorun alanı olarak ortaya çıktığı ve yabancı uyruklu 
öğrencilerin karşılaştıkları ön yargıların psikolojik durumlarını ve kül- 
türel uyumunu zorlaştırdığı görülmektedir (Kıroğlu, Kesten ve Elma, 
2010:27). Karaoğlu’nun çalışması (2007) ise kültürel farklılıklarla 
uyma davranışı arasındaki ters orantıyı doğrulamaktadır. Yabancı 
uyruklu öğrenciler aralarında kültürel benzerlik bulunan toplumlara 
daha kolay uyum sağlamaktadır.

Bu çalışmanın konusu ise uluslararası öğrencilerin göçmen olarak 
Türkiye’deki okul ortamında nasıl algılandıklarıdır. Araştırmanın 
amacı göçmen-karşıtı eğilimden bu öğrencilerin ne ölçüde pay aldığı, 
yeni kültüre uyum ve sosyalleşme süreçlerinde ev sahibi kültür 
tarafından nasıl karşılandıkları, olumlu-olumsuz tutumlar arasında 
nerede konumlandıkları sorularına, ev sahibi öğrencilerin bakış 
açıları üzerinden yanıt aramaktır.

Yöntem
Uluslararası öğrencilerin göçmen kimlikleriyle yerli öğrenciler 

tarafından nasıl algılandıklarını konu edinen bu araştırma, nitel 
yönteme göre yürütülmüştür. Algı araştırmaları için genellikle 
araştırma grubuna dâhil olan bireylerin süreç hakkında 
düşündüklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan nitel yöntem uygun 
düşmekte ve tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 40). Nitel 
araştırma insan davranışlarına dair yasaya benzer kuramları test 
etmekten çok empatik bir anlayışı sağlamakla ilgilenen toplumsal 
araştırma tekniklerinin temelini oluşturan yorumlayıcı paradigmaya 
dayanmaktadır (Neumann, 2014. s. 130-135). Araştırmanın 
veri kaynağı Haziran 2017 ile Eylül 2017 arasında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin çeşitli 
bölümlerinde öğrenim gören Türk öğrencilerle yapılan derin 
görüşmelerdir. Seçilen öğrenciler nitel çalışmalarda genellikle 
tercih edilen amaçlı örnekleme kapsamındaki maksimal çeşitlilik 
örneklemesine göre (Flick, 2002:68) belirlenmişlerdir. Buna göre 
farklı özelliklere sahip -yaş, cinsiyet, memleket, okudukları bölüm gibi 
33 öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında 
yarı-yapılandırılmış görüşme formundaki başlangıç sorularından 
hareket edilerek, öğrencilerden uluslararası öğrencilere ilişkin 
duygu, düşünce ve yaklaşımlarını örneklerle ortaya koymaları 
istenmiştir. Öğrencilerin açıklamalarına ifadeleri derinleştirmek 
dışında müdahalede bulunulmamıştır.

Veri analizi ardışık bir düzen içeren  dört  aşamada  
gerçekleştirilmiştir. Verilerin kodlanması, temaların bulunması, 
kodların ve temaların düzenlenmesi, bulgu- ların tanımlanması 
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ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 228-239). Bu işlem 
öğrenci görüşmelerini içeren metinlere içerik analizi uygulanmasıyla 
yürütülmektedir.

Bulgular
Görüşmelerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ev sahibi 

öğrencilerin uluslararası öğrencilere yaklaşımlarından hareket eden 
birkaç tema üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Empati, Koşulsuz Kabul ve İyimser Konukseverlik
Üniversite öğrencilerinin uluslararası öğrenci algısı, öncelikle 

dejenere olmamış, hatta oldukça iyimser diyebileceğimiz 
konukseverlik içeren eğilimler taşımaktadır. Yabancı uyruklu 
öğrencileri birer farklı kültür temsilcisi olarak görüp, onlara 
olabildiğince empatik ve yardımsever yaklaşan bu türden ilgiler, 
katılımcı öğrenciler arasında hâkim ve yaygın bir kanaati ifade 
etmektedir. Bu öğrenciler uluslararası öğrencileri kültürel alışveriş 
ilişkisi üzerinden değerlendirmektedirler ve onların kültürlerine 
karşı merak ve öğrenme isteği taşımaktadırlar. Aynı şekilde kendi 
kültürlerini öğretme konusunda istekli bir profil çizmektedirler. Bir 
kısmının uluslararası öğrencilerin sorunlarına ilişkin yeterince bilgi 
sahibi ya da gerçekçi bir yaklaşım geliştirmelerine engel biçimde 
iyimserliklerini genellemeye çalıştığı göze çarpmaktadır:

‘Uluslararası öğrencilerin aramızda olması benim için güzel bir 
durum, farklı kültürleri öğrenmek ve onların dayandığı düşünceleri 
görmenin bizim açımızdan faydalı olduğu inancındayım. Yabancı 
öğrencilere karşı önyargılı değilim, kültürümüze uyum sağladıklarını 
düşünüyorum.’ (G.1)

‘Tanıdığım çok fazla uluslararası öğrenci var. Onlarla spor 
sayesinde tanışmıştık. Fakültenin erkek voleybol takımı neredeyse 
tamamen Türkmenistanlı öğrencilerden oluşuyor. İlk sene 
çok zorlandıklarından bahsederlerdi hep. Ailelerini görmekte 
zorlandıklarını ulaşımın çok pahalı olduğunu ve ailelerinin yanına 
çok sık gidemediklerinden sıklıkla bahsederlerdi.’ (G.20)

‘Fakültemiz ve bölümümüz içerisinde bulunan uluslararası 
öğrenciler ile iletişim sorunu yaşamıyoruz. Bölümümüz içerisinde 
oluşturulan uluslararası öğrenciler topluluğu sayesinde her 
türlü etkinlik ve tanışma programları sayesinde birbirimiz ile 
kaynaşabiliyoruz ve her hangi bir sorun yaşamıyoruz. Uluslararası 
öğrencilerin toplumda herhangi bir sorun yaşadıklarına şahit 
olmadım. Topluluğumuz sayesinde topluma uyum sağladıklarını 
gördüm.’ (G.22)
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‘Çok yakın olmasa da arkadaşlık kurduğum uluslararası 
öğrenci arkadaşlarım var. Onlarla daha çok boş zamanlarımızı 
değerlendiririz. Örneğin bir çaycı da oturup muhabbet ederiz, o 
kendi ülkesini anlatırken bende Konya ile kıyaslamalarda bulunur 
ve bir ortak payda bulmaya çalışırım. Daha sonra bu arkadaşlarımla 
kritik analitik düşünme aktiviteleri yaparız. Piknik, halı saha maçı, 
playstation vb. gibi sosyal aktiviteleri de beraber yapmaya gayret 
ederiz. Okul dönemi içerisinde. Bu arkadaşlarımla birlikte olmanın 
olumsuz yanı pek olmasa da şunu belirtebilirim; aynı kültürel kodları 
kullanmadığımızdan bazı zamanlar anlaşılma problemleri çeksem 
de bu problemi aşmanın yöntemini bulduktan sonra bu problem 
de ortadan kalkmıştır. Olumlu yönleri ise oldukça fazladır. Yani 
farkındalığı arttırıcı etkileri olduğu gibi, farklılığa karşı hoşgörü ve 
sabır kazandırmak gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. Dahası genel 
kültürü arttırıcı bilgilere de zahmet çekmeden muhabbet ederek 
ulaşılabiliyor.’ (G.27)

‘Uluslararası öğrencilerden arkadaşlarım var, çok yakın olmasam 
da sohbetim var. Okumak için Türkiye’yi seçmeleri ve farklı kültürler 
tanımak benim için güzel. Hepimiz buraya bir amaç için geliyoruz, 
onların da hakları var. Hiçbir konuda bizlerden farkları yok, sadece 
bilmedikleri bir ülkedeler ve bence elimizden geldiğince onlara 
yardımcı olmaya çalışmalıyız.’ (G.15).

‘Uluslararası öğrenci arkadaşlarım var. Birçoğu ile olmasa bile 
bazıları ile anlaşıp çeşitli etkinliklere katıldım. Etkinliklerde bizim 
de desteğimizle birlikte daha aktif hale geldiklerini gördüm. Tanışma 
evresindeki çekingen davranışları bizim arkadaşça yaklaşımımızla 
birlikte ortadan kalktı. Sohbet esnasında biz de onların kültürüyle 
ilgili çok şey öğrendik. Derslerde zorluk çekenler oldu, fakat 
yardımlarımızla bu engeli de kolaylıkla atlattılar.’ (G.18)

‘Uluslararası öğrencilerden arkadaşlarım var, bence bu öğrenciler 
ve onların toplulukları (Uluslararası Öğrenci Topluluğu) çok gerekli, 
çünkü onların buraya gelmesiyle kültürel anlamda etkileşim oluyor 
ve bu bizim açımızdan da faydalı. Uluslararası öğrenciler dışarıdan 
(okul-dışı) insanlar tarafından gereksiz görülebiliyor, yabancı 
olarak görülüyorlar, ‘bizi bilmiyor, belki de zarar verir’ düşüncesi 
ile dışlandıkları oluyor. Fakat onlar önyargılı olduklarının farkında 
değiller, çünkü onlar buraya öğrenmek için geliyor ve bize de bir 
şeyler öğretiyorlar.’ (G.14)

‘Uluslararası öğrenciler genellikle kendi ülkelerinde eğitim 
imkânları pek fazla olmadığı için başka ülkelere gitme ihtiyacı 
duyarlar. Onlar bizden daha zorlu eğitim sürecinden geçiyorlar, buna 
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rağmen vazgeçmiyorlar ve ellerindeki imkânları bizden daha iyi 
kullanıyorlar. Bu yönlerini takdir ediyorum.’ (G.13)

‘O arkadaşların yabancı olması yakın arkadaşlıklar kuramayacağımız 
anlamına denk gelmemektedir. Benim en yakın arkadaşlarım arasında 
olan birçok arkada- şım var hatta ben onlardan yaşça küçük olmam 
dolayısıyla abi abla şeklinde hitap ediyorum onlar ise bu durumdan 
gayet hoşnut olarak aradaki samimiyetimizde pekişmiş oluyor. Aynı 
zamanda onların kültürlerinden bir şeyler kapmış olmak ta benim 
için avantaj oluyor hem bölümüm açısından hem kendim için yeni 
ve farklı kültürleri tanımakta oldukça yararlı oluyor. Üniversitemizin 
oluşturduğu Uluslararası Öğrenci Topluluğu sayesinde onlarla 
yakından tanışma ve faaliyetler yürütme fırsatım oldu.’ (G.11)

Kültürel Fark, Sosyal Mesafe
Katılımcı öğrenciler arasında uluslararası öğrencilere karşı 

ilgisizlik ve umursamazlık içeren tavırların varlığı, analiz sonrası 
karşımıza çıkan sonuçlardan birisidir. Bu öğrenciler yabancı olarak 
gördükleri göçmen öğrencilere karşı herhangi bir merak ya da alaka 
taşımamaktadırlar. Göçmen-dostu ya da karşıtı eğilimlere sahip 
olmadıkları anlaşılan bu gruptaki öğrenciler, uluslararası öğrencilere 
karşı herhangi bir ayrım yapmadıkları, onları dışlamadıkları gibi 
belirli sosyal mesafede kalmayı tercih etmektedirler. Bazıları ise söz 
konusu öğrencileri yalnızca gözlemlemekle yetinmekte, onlara ‘pasif 
kabullenme’ olarak kavramlaştırabileceğimiz uzak ve görünmez 
destek vermektedirler. Yine bu uzak ilişki sonucu onlara karşı 
antipatik duygular besleyen öğrenciler de bulunmaktadır:

‘Fakültemde yabancı öğrenciler bulunmaktadır. Ancak hiçbiriyle 
tanışmadım. Onlar hakkında herhangi bir bilgim de yoktur.’ (G.8)

‘Fakültede de sınıfta da yabancı öğrenciler var fakat pek fazla bir 
tanışıklığım yok bildiğim kadarıyla buraya okumak için gelmişler ya 
da ülkelerindeki savaştan kaçarak gelmişler.’ (G.16)

‘Hayır, uluslararası öğrencilerden arkadaşım yok, hiçbir yabancı 
öğrenci ile arkadaş olmadım. Onlarla pek ilgilenmiyorum.’ (G.25)

‘Uluslararası öğrencilerle ilgili fazla bilgi sahibi değilim. Onlarla 
tek ilişkim aynı Whatsapp grubuna üye olmamızdı. Ancak bazı 
arkadaşların yalnızca boş laf etmek amacıyla bu gruba girmesi 
beni soğuttu, bu yüzden gruptan ayrıldım. Böylelikle uluslararası 
öğrencilerle de bağım kalmadı ama bu durum onlara karşı olduğum 
anlamına gelmez. Kendilerini destekliyorum.’ (G.8)

‘Uluslararası öğrencilerden fazla tanıdığım yok, sınıfımda bir 
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Afganistanlı bir de Suriyeli arkadaşım var. Fazla samimi olmamakla 
birlikte gözlemlediğim bazı şeyler var. Örneğin Türkçe konuşma ve 
anlama konusunda oldukça zorluk çekiyorlar. Bir tanesi okul çıkışı 
otobüste cüzdanını sınıfta unuttuğunu fark etti, etrafa bakındı tanıdık 
biri var mı diye, beni görünce sordu ama görmediğim için yardımcı 
olamadım. Hemen otobüsten inip tekrar okula döndü. O an dilini 
bil- mediğin bir ülkede olmanın ne kadar tedirgin edici olduğunu 
anladım. Hava kararmaya başlamıştı, neyse ki bu arkadaşımız 
erkekti. Hemcinsim olsaydı eminim daha ürkek olur, bu durumda 
daha duygusal davranırdı. Bence uluslararası öğrenci olmak büyük 
cesaret istiyor. Arkadaşım olsalar onların zorluk çekmemeleri için 
çok uğraşırım kesin.’ (G.19)

‘Uluslararası öğrencilere biraz uzağım, yani önceden uzaktım. 
Dışarıdan bakış açım olumsuz yöndeydi çünkü yaşam koşulları bizden 
kolay geliyordu. Sonra birkaç kişi ile tanıştım ailelerini özlediklerinden 
bahsettiler. Gözlerine baktığımda hüznü görebiliyordum. Bazıları çok 
sempatik geldi ama bazıları okulda olduğum süre içerisinde çok fazla 
dik bakabiliyor. Sanırım bizi merak ediyorlar. De- mem o ki bazıları 
öğrenmeye çalışıyor rahatsız etmeden, fakat bazıları rahatsızlık 
verici düzeyde davranabiliyor.’ (G.10)

Ötekileştirme, Koşullu Kabul
Kabul ve dışlanma arasındaki gerilimde, ev sahibi öğrencilerin sahip 

olduğu bir diğer eğilim, ‘koşullu kabul’ diyebileceğimiz uluslararası 
öğrencilerin bazı toplumsal normlara uygun davrandıktan sonra 
arkadaş olarak benimsenebileceğine ilişkin görüştür. Bu öğrenciler, 
iyimser konukseverler gibi göçmen öğrencilere karşı koşulsuz kabul 
ve hoşgörü taşımamaktadırlar. Bununla birlikte peşin bir nefret 
ya da dışlama tavrı içerisinde de değillerdir. Belirli kırmızıçizgileri 
vardır, bunlara müdahale edilmediği sürece kültürel farklılıkların 
aşılabileceğini düşünmektedirler:

‘Uluslararası öğrencilerin kültürümüze uyum sağladıklarını 
düşünmüyorum. Kaldığım yurtta birkaç tane yabancı öğrenci var. 
Yurt görevlileri ile ya da yurtta kalan diğer öğrencilerle dil yüzünden 
pek anlaşamıyorlar. Aynı zamanda Türkçe ’ye pek hâkim değiller. 
Bizlerin de İngilizcesi pekiyi olmadığı için anlaşmada sorunlar 
çıkıyor. Herkes kendi arkadaş çevresinde kalırsa, birbirine saygı 
duyarak, sorun çıkmayacağını düşünüyorum.’ (G.21)

‘Uluslararası öğrencilere saygı ile bakarım, fakat bizim için kutsal 
sayılan şeylere zarar verip hakaret etmedikleri sürece. Yabancılar 
da sonuçta farklı fiziksel ve zihinsel özelliklere sahip, hepsini aynı 
kefeye koyamayız. Toplumda yabancılara saygı duymayan birçok 
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insan var. Tanımadan birisini yargılamak bizim toplumumuzun en 
önemli sorunu. Bırakalım herkes kendi yöresinin kıyafetini giysin.’ 
(G.4)

‘Yabancı öğrencilerle eğitimi zararlı bulmuyorum aksine birlikte bir 
etkileşim içerisinde daha fazla gelişeceğimizi düşünüyorum. Onlarla 
kültür alışverişinde bulunmamız güzel bir durum ancak çok ileri 
götürülmediği takdirde. Yani ne onlar tamamen bizim kültürümüze 
sahip olsunlar ne de biz onların kültürlerine.’ (G.19)

Ayrımcılık, Göçmen-Karşıtlığı, Zenofobi
Giriş kısmında bahsi geçen araştırmaların işaret ettiği gibi, toplumda 

artan biçimde varlığını sürdüren ve ötekileştirmeden zenofobiye 
uzanan göçmen karşıtlığının, üniversite öğrencileri arasında da 
yaşam alanı bulduğu, öğrencilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu 
noktada göçmen karşıtlığının özellikle Suriyeli mültecilere karşı tepki 
şeklinde ortaya konduğunu ifade etmek gerekir. Toplumda var olan 
Suriyeli göçmenlere karşı negatif yaklaşım3 üniversitelere ulaşarak 
uluslararası öğrencilerin karşısına sorun olarak çıkmaktadır. Ender 
de olsa siyah öğrencilere karşı ayrımcılık örnekleri veren öğrenciler 
bulunmakla beraber, önceki araştırmaları doğrular nitelikte Türkî 
cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin kültürel yakınlıktan ötürü 
‘yabancı’ görülmeyip dışlanmadıkları ifade edilmektedir:

‘Uluslararası öğrencilerin istisnaları ayrı tutarak topluma uyum 
sağladığını düşünmüyorum. Toplumdan bir adım göremediği için 
çekingen kalan ve çoğu zor durumda yardım almak istemeyen 
öğrenciler zorlukları kendi başına aşmaya çalışıyor. Bu yalnızlaşma 
onu aslında bu topluma da düşman ediyor. Karşılıklı döngüsel 
sorunlar uyum aşamasında verim sağlayamıyor. En basiti yabancı 
arkadaşlarımdan gördüğüm örneklerle benden bir istekte 
bulunacaklarında aşırı mahcup bir üslupla soru sormaları, cevabını 
verdiğimde ise yine aynı mahcubiyetteki ısrarcı teşekkürün altında 
bile bunun yattığını düşünüyorum.’ (G.18)

‘Açıkçası ben Suriyeli göçmenleri sevmiyorum. Gelmeleri doğru 

[3] Suriyeli göçmenlere Türk halkının bakışına ilişkin gerçekleştirilen Türkiye’deki Suriyeliler: 
Toplumsal Kabul ve Uyum araştırması sonuçlarına göre, Türk halkı “Suriyelilerin Türkiye’de 
kalmasının büyük sorunlara yol açacağı” yönünde güçlü bir kanaate sahiptir. Bu önermeye “kesinlikle 
katılıyorum” “katılıyorum” cevabı verenlerin oranı % 76,5 gibi son derece yüksektir. Bu endişe bölge 
illerinde daha da yüksektir (%81,7). (s.30)Kamuoyu araştırmasında özellikle 2014 yılında Ankara, 
Adana, Gaziantep gibi illerde Suriyelilere yönelik olarak yapılan gösterilerin ve zaman zaman fiili 
saldırılara dönüşen “eylemlerin” nasıl algılandığı sorgulanmıştır. Öncelikle “Suriyeli sığınmacılar 
bulundukları yerlerde şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak 
ve huzuru bozmaktadır” önermesi ile genel kanaat ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Burada Türk 
toplumunun % 62,3’ünün önermeyi desteklediği görülmüştür. Önermeye katılmayanların oranı % 
23,1’de kalmıştır. Bu önermeye destek verenler, bölge illerinde neredeyse iki kat daha fazla oranda 
bulunmaktadır. Yaş arttıkça önermeye destek verenlerin oranı artmaktadır. (s.29)
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değildi. Diğer yabancı öğrencilerle bir sorunum yok.’ (G.28)
‘Sınıfımda uluslararası öğrenciler var, çok yakın ilişki içerisinde 

değilim, genelde konuşmam, muhatabım yok. Uluslararası öğrenci 
her üniversitede olabilir, çünkü okumak her öğrencinin hakkıdır 
ve kişi bunu istediği ülkede gerçekleştirebilir. Sonuçta kendi 
ülkemizden de üniversite okumak için giden öğrenciler var. Geçen 
yıl aynı ortamda bulunduğum yabancı öğrenciler vardı. Benim 
için onlarla aynı ortamda bulunmak, aynı ortamda yaşamak zor. 
Gerek kültür açısından gerekse dil ve yaşam tarzı açısından aynı 
ortamda bulunmanın belirli sıkıntı ve zorluklarıyla karşılaştım. 
Buna rağmen uluslararası öğrencilerden biriyle tanışsam yine de 
sevecen yaklaşırım. Çünkü bilmedikleri bir ülkede-    ler ve okumak 
için gelmişler. Ülkemizin kültürel olarak iyi tanıtılması hem de 
toplumumuzun sevilmesi açısından iyi davranmam gerekir. Fakat 
onlarla aynı ortamda bulunup beraber yaşamam.’ (G.3)

‘Başka kültürden insanlara karşı önyargım yok fakat beş parmağın 
beşi bir değil. Bizim sınıfta iki tane uluslararası öğrenci var ve ikisi 
birbirinden çok farklı. Birisi gayet samimi ve yıllardır Türkiye’deymiş 
gibi diğeri konuşmaya çalışsak bile kendini bize kapatmış durumda. 
Sınıfta önyargının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bazen insanların 
ne hissedeceğini umursamadan patavatsızca konuşanlar var. Bu 
durum uluslararası öğrencilerin içine kapanmasına sebep oluyor.’ 
(G.17)

‘Uluslararası öğrencilerden sınıfta bir arkadaşım var. Yabancı 
öğrencilerle birlikte ders işlemek bir yönden yararlı bir yönden 
hoşuma gitmiyor. Hocalar yabancı oldukları için onlara daha ılımlı 
oluyorlar. Onların adını ya da kendilerini akılda tutuyorlar. Bence 
Türkiye’de yabancı olmak onlar için avantaj. Kendi ülkelerindeki 
kadar rahat olduklarını düşünüyorum. Devlet onlara her türlü imkânı 
sunuyor.’ (G.11)

‘Kendi şahsım adına olmasa da ne yazık ki birçok öğrencinin 
onlarla kendilerini ötekileştirdiğini görmek beni bir hayli üzüyor. 
Anlamadıkları için dersleri iyi olmayan insanın zekâsını eleştirdikleri 
yetmiyormuş gibi bunu tüm ülkesini mal ederek konuşanı mı 
anlatayım? Savaş mağduru öğrencilerin anlattıkları şeyleri keserek 
türlü çıkışmalar yapanı mı? Bunlara girersem cidden çıkamayacağım. 
Şimdilerde insanlar ülkesindeki insanı geçtim ailesindeki insanla dahi 
bu sözünü ettiğimiz problemlerin birçoğunu yaşarken katiyen başka 
ülkedeki insanları benimsemek istemiyorlar. Hele ki bu ülkeler biraz 
daha sömürülmüş, toplumun tabiriyle “ezilmiş” ülkeler ise kesinlikle 
kimsenin tahammülünde kalamıyorlar.’ (G.30)
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‘Öncelikle uluslararası öğrencilerden bir arkadaşım yok. Bana 
göre olsa da olurlar olmasa da. Onların sorunlarından yaşadıkları 
durumdan haberdar değilim. Fakat şöyle bir durum var ki onlara 
biraz acımış gözüyle bakıyorum. Çünkü toplumumuzda bu tür 
insanlara pekiyi davranılmıyor. Ötekileştirme ve ayrıştırma var. Bu 
kadarını görebiliyorum.’ (G.12)

‘Bir makale ödevi hazırlıyorduk. Bir kız arkadaş konusunu mülteci 
sorunu olarak seçmişti. Sınıf ortamında bunu hocayla tartışırken 
şuna benzer bir söz sarf etti: “Mesela, Suriyeliler yolda giderken veya 
otobüste dolmuşta giderken bizim fotoğrafımızı çekiyorlar. Hani bir 
Türk çekse sorun değil ama onun çekmesini sevmiyorum. Kadınlar 
hadi neyse ama savaştan kaçıp gelen erkekler geri dönmeli. “Yani 
gizliden ve onu istismar edecek şekilde fotoğrafını çeken laf atan 
kişinin Türk olunca sorun olmayacağını ama Suriyeliler olunca sorun 
oldu- ğu gibi tuhaf bir görüş beyan etmişti. Aynı zamanda Suriyeliler 
buraya geldiler hepsinin arkasında iki, üç tane karısı bir sürü çocuğu 
var gibi şeyler de söylemişti. Sınıftaki Suriyeli arkadaşımıza herhangi 
bir kastı yoktu ama. Yani gelip burada okul okuyanlara pek bir 
söz söylemiyor, dışarıdakilerden bahsediyor. Fakat sınıfımızda da 
Suriyeli var sonuçta.’ (G.12)

‘Uluslararası öğrencilere karşı negatif bir bakış açım yok fakat 
Suriyelilere ısınamıyorum. Suriyeli öğrencilerle aynı sınıfta 
olmaktan bazen rahatsız oluyorum. Çünkü onlara karşı önyargılarım 
var. Isınmaya çalıştım fakat olmuyor. Onlar dışındaki uluslararası 
öğrencilerle pek bir problemim yok ama ben ülkemi bırakıp başka 
bir ülkeye okumaya gitmem. Ülkemizde saygısızlık, terbiyesizlik 
yapmadıkları sürece hatta iyi yerlere gelirlerse bir zararları yok. 
Yeter ki efendi olsunlar.’ (G.16)

‘Onların toplum içerisinde karşılaştığı bir probleme şahit olmuştum. 
Tramvay ya da otobüslerde siyahlara yer verilmiyordu, bu bir çeşit 
ırkçılıktır. Benim bile burada siyah demem yanlıştır ancak toplumda 
bazen böyle problemlerle karşılaşmaktalar.’ (G.7)

‘Sınıfımda Türkmenistanlı bir arkadaşım var ve tanışıyoruz onlar 
hakkındaki bilgilerim sınırlı dilleri hakkında biraz Türkçeden farklı 
olduğunu biliyorum o kadar biliyorum ama yine de Türk olduğu için 
anlaşmamız kolay oluyor. Benim bahsettiğim arkadaşım yabancı 
değil bizdendir.’ (G.31)

Onarıcı Yardımseverlik
Ev sahibi öğrenciler içerisinde özellikle öğrenci topluluğu gibi 

gönüllü organizasyonlarda görev alanların, göçmen öğrencilerin 
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sorunlarına dair daha fazla bilgi ve duyarlılık sahibi olduğu ortadadır. 
Bu öğrencilerin uluslararası öğrencilere karşı yaklaşımı toplumsal 
tepkiler ya da ayrımcılığın giderilmesi hususunda bir çeşit onarıcılık 
niteliğine sahiptir. Öğrencilerin sorun alanlarına ilişkin çözüm 
önerileri ve uygulamaları geliştirme fonksiyonunu yetkili birimlerle 
birlikte üstlenen bu öğrenciler, uluslararası öğrenciler ile diğer 
öğrenciler, ev sahibi toplum ve yönetim birimleri arasında tampon 
görevi görmektedirler. Diğer öğrenciler içerisinde en aktif durumda 
olanlar bunlardır ve sayılarını artırmak için sürekli çaba içerisinde 
olduklarını ortaya koymaktadırlar:

‘Uluslararası öğrencilerle üniversiteyle birlikte tanıştım, yaşadıkları 
zorluklarla daha etkili mücadele edebilmeleri için bazı topluluklara 
üye oldum. Sınıfımızda da uluslararası öğrenciler var ve bence 
diğer öğrencilere göre daha sıcakkanlı  ve uyumlu davranıyorlar. 
Onlarla sınav öncesi kütüphanede bir araya gelip tekrar yapıyoruz. 
Sınıfımızdaki bazı arkadaşların Suriye hakkında yaptıkları kötü 
yorumlar Suriyeli arkadaşımızı incitmiş olacak ki çoğu yönde bizden 
çekiniyor. Biz elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz.’ (G.5)

‘Uluslararası öğrencilerin aramızda olması benim için rahatsız 
edici bir durum değil. Farklı kültürlere sahip insanlarla bir arada 
bulunmanın yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çoğu uluslararası 
öğrencinin kültürümüze uyum sağladığını görüyorum. Arkadaşlarım 
sayesinde farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmayı daha iyi öğreniyorum.’ 
(G.2)

‘Uluslararası öğrencilere imrenerek bakıyorum. Keşke ben de 
başka bir ülkeye gidebilseydim. Bizim sınıfımızda da uluslararası 
öğrenci var ve gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk 
günden çok samimi arkadaş olduk. Dil bakımından onun eksiklerini 
biz tamamlıyoruz. Onlarla halı saha maçları yapıyoruz. Önemli olan 
insanlık olduğu için insanlığı iyi olan her uluslararası öğrenciye 
yerimiz vardır.’ (G.7)

‘Dışarıdan gelen öğrenciler bence ülkemizde büyük bir farklılık 
oluşturuyor. Ben onlara çok severek yaklaşıyorum. Farklı kültürlerle 
tanışıp onlarla kaynaşıyoruz. Ben onların çok cana yakın olduklarını 
düşünüyorum. Bazen çeşitli etkinlikler düzenleyip kendi gelenek ve 
göreneklerini bize tanıtıyorlar. Bu yaz bir düğüne giderken kendi 
ülkesinin yerel kıyafetini giymiş olan birisini gördüm. Yaşlı bir teyze 
‘neden böyle giyiniyorsun, burada yaşıyorsan buraya ayak uydurmak 
zorundasın’ dedi. O teyzenin arkadaşımızı dışlaması çok yanlış bir 
davranış, özgürsek nerede olursak olalım istediğimiz gibi giyinebiliriz. 
Başka ülkedeyim diye oraya ayak uydurmak zorunda değilim. Daha 
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sonra o öğren- cinin içinde bulunduğu grupla tanışıp aynı düğüne 
birlikte gittik. Otobüste giderken sohbet ettik, çok cana yakınlardı, çok 
keyif aldım. Onlarla arkadaşlık etmek güzel, onlara yardımcı olmayı 
her zaman isterim.’ (G:9) ‘Uluslararası öğrencilerden arkadaşlarım 
var, kendilerini hazırlık sınıfında geliştirdikleri için anlaşma 
konusunda güçlük çekmiyoruz. Hatta özel gün ve bayramlarda konu- 
şup birbirimizi tebrik ediyoruz. Başka ülkeden Türkiye’ye okumak 
için gelme- leri ve burayı seçmeleri beni mutlu ediyor. Konuşma ve 
yazı yazma gibi konularda güçlük çektiklerinde elimizden geldiğince 
yardımcı oluyoruz. İletişim kurmakta zorlanmıyorlar. Dersi anlama 
ve sınavlarda başarılı olma konusunda bizim kadar şanslı değiller 
ancak hocalarımızın da onlara biraz daha yardımcı olduklarını 
düşünüyorum. Tabii  ki doğru olan da bu.’ (G.6) ‘Farklı kültürlere sahip 
öğrenciler uyum sağlayamayabilir. Bu durumu aşmak için onların ve 
Türk öğrencilerin bir araya gelebileceği etkinlikler düzenlenebilir. 
Onlara bizim kültürümüz doğru bir şekilde aktarılmalı ve onları 
tanıma fırsatı da bizlere verilmelidir. Çoğumuzun içinde birbirimize 
karşı önyargı var bu durumun aşıl- ması gerekiyor.’ (G.8)

Sonuçlar ve Yorum
Üniversitelerde uluslararası öğrenci algısını ve bu algıdan 

kaynaklanan eğilimleri konu edinen bu çalışmanın verileri zenofobiden 
sosyal bütünleşmeye doğru bir dizi eğilimin yerli öğrenciler arasında 
hâlihazırda varlık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Olumsuzdan 
olumluya yönelen doğrultuda dört grupta toplayabileceğimiz bu ana 
eğilimler şu şekilde kavramsallaştırılabilir:

1. Ayrımcılık: Bu eğilim ‘yabancı’ olarak görülen ve farklı kültürden 
gelen uluslararası öğrencilere karşı tamamen negatif bakış açısına 
sahiptir ve ötekileştirmeden, dışlamaya kadar çeşitli zenofobik 
tepkileri farklı düzeylerde içermektedir. Bu gruptaki öğrenciler 
göçmen-karşıtı tutum içerisindedirler ve karşılarındaki yabancı 
uyruklu öğrenciden herhangi bir zarar görmemiş olmalarına rağmen, 
o öğrencinin kültürel aidiyeti sebebiyle sorun kaynağı olduğuna dair 
önyargı taşırlar.

2. Koşullu Kabul: Uluslararası öğrencilerin belirli koşullar 
içerisinde benimsenmesine dayanan bu eğilim, ayrımcılığa göre 
daha gerçekçi ve olgusal varsayımlardan hareket eder. Yerel kültür 
ve bütünlüğün korunması ilkesinden hareket eden koşullu kabul 
yaklaşımı, göçmen kültüre kendi sınırları dâhilinde kalması ve ev 
sahibi topluma zararlı eylemlerde bulunmaması koşuluyla yaşam 
alanı tanımaktadır. Bu gruptaki öğrenciler belirli bir sosyal mesafenin 
her zaman korunması gereğine inanmaktadır.
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3. İyimser Konukseverlik: Göç eden öğrencilere karşı kültürel 
alışveriş temelinde yaklaşmayı içeren bu eğilim özünde yapıcı 
niyetler taşımakla birlikte, uluslararası öğrencilerin/göçmenlerin 
yaşam ve sorunlarına dair gerçekçi bir farkındalığa sahip değildir. 
Yabancı uyruklu öğrencilere ‘misafir’ anlayışıyla muamele eden 
bu gruptaki öğrenciler, farklı kültürler tanıma ve kendi kültürünü 
tanıtma dışında göçmen öğrencilerle derin ilişkiler içerisinde 
değildirler. Göç ve öğrencilik olgusunun nispeten ‘keyifli’ yönleri ile 
ilgilenmeye meyillidirler.

4. Onarıcı Yardımseverlik: Uluslararası öğrencilere karşı 
farkındalık ve etkinliği en olumlu ve yüksek düzeyde olan bu 
eğilim, söz konusu öğrencilerin somut ve reel sorunlarının çözümü, 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen gönüllü 
faaliyetleri içermektedir. Yardımseverlik duygusu yüksek öğrenciler 
Uluslararası Öğrenci Topluluğu gibi organize gruplar haline ya da 
bireysel olarak göçmen öğrencilerin sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunmaktadırlar.

Uluslararası öğrencilerin sorunlarının çözümünde ve ayrımcılığın 
giderilmesinde göçmen öğrenci algısıyla ilgili sorunlu eğilimlerin 
sebep ve bileşenleri ile analiz edilmesini içeren çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğu, bu araştırmanın çıktıları arasında yer almaktadır. Uyum 
sorunlarının giderilmesi ve kültürel farklılık- ların çatışma sebebi 
olarak görülmesinin önüne geçilmesinde sosyal dünyanın ince 
örüntülerine ilişkin derin sondajlar aydınlatıcı rol üstlenmektedir. 
Özellikle göç ve göçmene dair sorunlu alanların doğru tespiti 
toplumsal barış ve bütünleşmeye katkı sağlayacak, birlikte yaşama 
kültürünü geliştirecektir.
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NO LOST GENERATION: PROJECT ON DEVELOPING A 
CURRICULUM FOR SYRIAN REFUGEE CHILDREN

Demet Soylu1 - Tunç Durmuş Medeni2

Tolga Medeni3 - Hacı Kaya4

Abstract
Schools for children were set up in emergencies prior to World 

War II, by organizations such as Save the Children, but the provision 
of education became more common during and in the aftermath 
of the Second World War. It is at this time that a coherent field of 
refugee education has its origins (UNESCO, 2004). UNHCR advocates 
for education as a basic right in the context of the 1951 Refugee 
Convention and other international declarations and instruments. 
UNHCR is committed to the key principles of refugee participation, 
local capacity building, gender equality and addressing the specific 
needs of groups at risk (UNHCR, 2009). The aim of our project is to 
design a special educational curriculum and educational methods 
for refugee children and propose it to the Ministry of Education 
with the cooperation of refugee organizations and youth workers 
who are students in the Faculty of Education and have high level 
of motivation and interest in developing educational methods for 
minorities.  Our unique aim is   to enable the youth workers, NGOS and 
young volunteers to develop mobile, computer-based digital learning 
tools, learning materials and curriculum based upon communicative 
learning and multiple intelligences method, direct method, creative 
digital story writing tools, canvas, and make negotiations about 
designing digital virtual games which will enable the non-formal 
learning process of refugee children. ICT learning packet and kit 
have been suggested to developed for refugee children. Android 
Mobile Game called SANGALA was developed. Participants attended 
psychodrama sessions and learnt how to use such psycho- drama tools 
as Melodrama, Mirror Reflection, Life Line, Sociometric Warming 
[1] Department of Information  Management, Ankara Yıldırım Beyazıt University, dsoylu@ybu.
edu.tr
[2] Department of Management Information Systems, Ankara Yıldırım Beyazıt University, 
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[3] Department of Management Information Systems, Ankara Yıldırım Beyazıt University, 
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[4] Press and Public Relations Unit, Ankara Yıldırım Beyazıt University, h.kaya@ybu.edu.tr
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Games, Identification Feedback, Mask Shop, social Atom, Non-verbal 
Commu- nication in a Foreign Country. They learnt Twinery Digital 
Tool, a non-linear story creating tool and gained digital literacy in 
designing a moodle, gained academic insight about Bloom’s Digital 
Taxonomy (Bloom et al, 1956). Tablet and Web 2.0 Tools Based Tools 
such as Jeopary Lab, Piktochart, Shelfari, PicMonkey, KIDBLOG, digit 
Whiz, Pic Collage within the frame of preparing children game.

Project aims to reach both refugee children, who are considered 
as among the most sensitive sociological groups and youth workers 
who have limited opportunities for inter-cultural learning platforms. 
Youth workers met in the same platform and work for refugee 
children. They have improved their competencies while developing 
tools for refugees. This youth mobility program has touched both 
groups, youth workers and refugee children. Youth workers worked 
actively and taken part in curriculum preparation and design phase, 
which developed their capabilities, which is in accordance with the 
priorities of Erasmus Plus Youth Workers Mobility Program. They 
contributed to the educational and life-long learning process of 
refugee children and development of their technological/digital skills 
through digital skills kit which has been prepared. Youth workers 
have gained skills, improved their competencies in developing a 
curriculum and learning methods for refugees, situation of children 
refugees, educational programs used for children refugees in Turkey 
and In other EU countries, compared the educational methods used in 
other countries and develop common educational model that might 
be recommended to the Ministry of Education. This study deals with 
the scope of the proposed curriculum, learning and teaching methods, 
gamification techniques used for Syrian refugee children and it will 
provide pro- found knowledge about the key objectives of Erasmus 
Plus Project titled No Lost Generation: Let’s Develop a Curriculum for 
Syrian Refugee Children.

Introduction
Education is one of the critical needs and fundamental rights 

of children. It is also a powerful tool by which adults and children 
can lift themselves out of poverty and participate fully as citizens. 
It promotes individual freedom and empowerment and yields 
important development benefits. As everybody does, children being 
the vulnerable segment of society have right for education (UNHRC, 
2016). Children are considered as the most vulnerable segments of 
the society. UNICEF has been leading the development of a strategy 
entitled “No Lost Generation”. The strategy aims to improve children’s 
access to quality education and strengthen protective environment 
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for children (UNHCR, 2016). This vulnerable group also includes 
refugee children who had to migrate and continue their life in Turkey 
due to the unfortunate living conditions during war). Education  in 
and outside of camp for refugee children may be problematic in terms 
of curriculum, language used in courses, adaptation to educational 
system, participation In extracurricular activities, vocational courses 
and trainings. Additionally, children living out of camp area have 
limited access to educational courses, trainings and opportunities. 
The aim of our project is to design a special educa- tional curriculum 
and educational methods for refugee children and propose it  to the 
Ministry of Education with the cooperation of refugee organizations 
and youth workers who are students in the Faculty of Education and 
have high level of motivation and interest in developing educational 
methods for minorities. Our unique aim is to enable the youth workers, 
NGOS and young volunteers to develop mobile-based, computer-
based digital learning tools, learning materials and curriculum based 
upon communicative learning and multiple intelligences method, 
direct method, creative digital story writing tools, canvas, and make 
ne- gotiations about designing digital virtual games which will enable 
the non-formal learning process of refugee children, we will develop 
ICT learning packet and kit for refugee children. Project aims to 
reach both refugee children, who are considered as among the most 
sensitive sociological groups and youth workers who have limited 
opportunities for inter-cultural learning platforms. Youth workers 
will meet in the same platform and work for refugee children. They 
will meet for common purpose and improve their competencies 
while developing tools for refugees.

Description of the Project
Project objectives were fulfilled to great extent. In order to achieve 

the objec- tives, psychodrama and digital workshops were carried 
out. Participants attended psychodrama sessions where they learnt 
psychodrama games, tools for children. They gained the knowledge 
about Socio-Metric Warming up Game, Mine Field Game, Magic Shop, 
Mask Shop Activity, Confidence Games, Team Building Games. They 
took part in the sessions of 

• Magic Shop
• Melodrama
• Mirror Reflection
• Life Line
• Socio-metric Warming Games
• Identification Feedback
• Mask Shop
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• Non-verbal Communication in a Foreign Country
• Social Atom
• Circle Session
• Find a partner for yourself

These above-mentioned games aimed to enable the participants to 
learn techniques of these games which help the teachers and educators 
to get to the depths of children’s inner world and understand their 
psychology. These games are significant and need to be included in 
children curriculum. Participants comprehended the significance 
of psychodrama games to feel empathy for children and solve out 
their traumatic experiences. They simulated the games and gave 
their personal opinions about the advantages of these games when 
they are used for children curriculum. They gave high scores for the 
inclusion of these games in the Syrian children curriculum. As these 
children are coming from traumatic backgrounds and their mental 
state is not in a sound and healthy condition, their mental problems 
need to be solved with appropriate drama and psychodrama 
techniques. Participants developed their competency in enabling the 
Syrian refugee children to recognize their emotions, feelings, mental 
conditions and feel empathy for other children and learn how to work 
with other individuals in a group work. Participants also attended 
Digital Workshops. They learnt how to make a mobile game design 
for children. Within the scope of our project, a different version 
(SANGALA) of Turkish Traditional Game, Mangala was developed. 
Participants improved themselves in game design methods, software 
and mobile applications, their use for educational purposes. They 
learnt Twinery Digital Tool, a non-linear story creating tool, created 
a story using this digital tool. They grasped the significance of 
using digital tools for education. Training on Designing and Using 
Educational Moodle was given. They gained dig- ital competency in 
designing a Moodle, creating a curriculum in Educational Moodle 
and Uploading the Relevant Content into the Moodle. Participants 
learnt about Bloom’s Digital Taxonomy, Tablet and Web 2.0 Tools 
Based on Bloom’s Taxonomy (Jeopardy Lab, Piktochart, Shelfari, 
Animoto, PicMonkey, KIDBLOG, Digit Whiz, Pic Collage within the 
frame of preparing children game. They have learnt Energizer Games 
for children (Costume Design and Personal Introduction Game). 
Participants also gained cultural and linguistic awareness. They 
improved their linguistic capacity and gained competency in multi-
national platform. Furthermore, they gained the competency to 
represent their culture in a multi-cultural, international and multi-
flag atmosphere, broke prejudices. They attended Erasmus Plus 
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session.
With this youth mobility training course, participants developed 

their capacity and skills in developing Syrian refugee children and 
other disadvantaged groups, learnt about profound details of how 
to develop a curriculum, which psychological factors should be 
taken into account, what kind of courses and special educational 
programs refugee children curriculum should have. They gained 
profound knowledge on children games, gamification methods, use of 
Professional Lego Bricks and other Interactive Games requiring the 
dynamic communication of groups. They got theoretical information 
about refugee children situation and educational opportunities in 
Sweden, Latvia and Turkey. They learnt through interaction with 
other participants in the melting point of cultures. They gained 
cognitive meta-literacy thinking skills. They had the chance to attend 
information literacy sessions, gained knowledge about Key Action 
1, Key Action 2 and Key Action 3 Projects, learnt how to learn, got 
practical experience about non-formal and informal educational 
methods.

With this youth mobility training course, participants developed 
their capacity and skills in developing Syrian refugee children and 
other disadvantaged groups, learnt about profound details of how 
to develop a curriculum, which psychological factors should be 
taken into account, what kind of courses and special educa- tional 
programs refugee children curriculum should have. They gained 
profound knowledge on children games, gamification methods, use of 
Professional Lego Bricks and other Interactive Games requiring the 
dynamic communication of groups. They got theoretical information 
about refugee children situation and educational opportunities in 
Sweden, Latvia and Turkey. They learnt through interaction with 
other participants in the melting point of cultures. They gained 
cognitive meta-literacy thinking skills. They had the chance to attend 
information literacy sessions

Contribution of the Partners to the Project
Project  partners contributed to development of curriculum 

for Syrian refugee children. They made presentations about the 
educational background and opportunities of Syrian refugee children. 
Swedish participants provided theoretical data about the inclusion 
of Syrian refugee children in educational and social life of Sweden. 
Swedish partner has some Latvian participants and volunteers who 
have refugee children in Latvian Cesis Educational and Rehabilitation 
Center. They gave brief speech about the integration of Syrian 
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refugee children in educational curriculum and program. Jordan 
partner also provided relevant information about the educational 
activities for refugee children. All partners represented their country 
and culture. They organized cultural workshops and shared cultural 
items they bring, made cultural presentations, and showed the 
pictures and videos of their countries. Swedish partner contributed 
to the development of mobile game for children and preparation of 
educational Moodle for curriculum. Jordan participants contributed 
to the development of psychodrama workshop and Erasmus Plus 
Session.

Impact of the Project
Participants, participating organizations and target groups took 

part in a cross-cultural atmosphere where different cultures clash 
and reflect. They have broken their prejudices about other cultures. 
They attended multi-cultural, multi-religious, multi-lingual learning 
atmosphere where they gained new skills and competencies. They got 
to know about Turkish, Swedish, Latvian, Jordan Culture and Arabic 
Culture. They learnt how to feel empathy for the traumatic children. 
They worked for future cooperation and suggested new project 
topics, worked on developing Key Action 2 Project about developing a 
profound detailed curriculum for Syrian disadvantaged children and 
gamify more subjects, prepare online MOOCs, and Moodle Sites for 
Children, put creative content into the Moodle and use that content 
with children. They gained meta-literacy, meta-cognitive learning 
skills. There were digital immigrants and digital natives among the 
participants. They all improved their digital literacy and information 
literacy skills. With this mobility TC, they improved their capacity. 
Participants gained awareness about Syrian refugee issues.

Dissemination of Project Results
With this mobility TC, they improved their capacity. Participants 

gained awareness about Syrian refugee issues.
In TC related with refugees, it is better to visit or invite Syrian 

refugee children into the project for one or two days in order to 
enable the participants to feel empathy for them, to feel the training 
atmosphere within realistic terms, we should see children, listen and 
talk to them in the project scope. It is a necessity that even a small 
budget can be included in the project for these children. In this kind 
of TCs, European Commission or National Agencies should provide 
budget for Syrian refugee children when they are included in the 
project for a few days, if demanded by organizations.
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Results and Recommendations
Participants gained digital literacy, information literacy and 

metalliteracy skill in Digital Labs and Sessions. They attended 
Psychodrama Sessions and gained new techniques, creative therapy 
sessions, improved their Creative Psychodrama Activities. They 
gained the competency to work in team mood, think critically, learn 
about the scope of Erasmus Plus Program, Salto-Youth tools. They 
learnt how to learn, how to design a non-linear story through the use 
of Twinery, how to use Lego Bricks and online Mine Craft Lego Game 
for Children, how to design Educational Moodle and use the Moodle 
within the Scope of curriculum, they learnt about game design 
software, acquire cross-cultural reflective and refrac- tive learning 
skills, they learnt hot wo gamify a certain subject. They gained the 
competency to develop a curriculum for Syrian refugee children, 
understand the psychology of traumatic children and organize 
psychodrama games for them. Participants learnt how to design the 
game-Sangala (which can be retrieved from https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.tuulrik.mangala).

Erasmus Plus Youth Project was proved to be effective in terms 
of contributing the educational and social life of youth workers. It 
included youth workers in project cycle and improved their skills. 
Therefore, it should be promoted in uni- versities and can be added 
to the curriculum of undergraduate students.
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LEARNING OUTCOMES OF YOUTH MOBILITY PROJECT: 
YOUTH GIVE HAND TO SYRIAN IMMIGRANT CHILDREN

Demet Soylu - Tunç Durmuş Medeni
Tolga Medeni - Ömür Akdemir

Introduction
“Youth Give Hand to Syrian Immigrant Children” is a Youth Mobility 

Project within the frame of Erasmus Plus European Union Programs 
and it was held out in 2015 by Digit-al Magic Youth Group of Ankara 
Yıldırım Beyazıt University, funded through the cooperation of 
Turkish National Agency and European Commission.  In the project, 
Syrian refugee children and youth were included  in social, cultural 
and educational life, they improved their capacities with the use of 
non-formal tools. Their educational processes were supported in 
terms   of information literacy, computer literacy, digital literacy 
context. Children refugees took part in five-day training course in 
which they were given non-formal sessions. Youth workers guided 
Syrian children. Gamification was used as  a non-formal educational 
tool. Children also got knowledge about the use of library and they 
got to know Ankara Cebeci Provincial Public Library. Sustainability 
of the use of public library was fostered.  Youth  and children took 
part  in mutual learning process, multi-cultural, multi-national, multi-
religious, multifaith atmosphere where all prejudices and barriers 
were overcome in accordance with the priorities of Erasmus Plus 
Program. All of our project objectives were met through the enormous 
efforts of Digital Magic Youth group that is composed of academicians, 
students of information management and librarianship students 
of Ankara Yıldırım Beyazıt University. Academicians working in 
the project on voluntary basis had background in the themes of 
Educational Methods, they are expert in developing educational 
policies, methods and strategies. Moreover, our team is composed 
of diligent members who have experience in EU projects, knowledge 
about children and youth psychology. All of these contributed to the 
achievement of our all targets.

The project was designed as a training course, one for children 
and the other one for youth workers. In the preliminary phase of the 
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project, youth workers were given a training course about Erasmus 
Plus Programs, how to design a  training and they were instructed 
to design the Immigrant Children Training Course which would be 
held out within the scope of the project. In this phase of the project, 
previously prepared and collected children training materials, 
educational tools and gamification methods were simulated and 
voted for their inclusion in the Immigrant Children Training 
Program. Selected games, materials and tools shaped the final 
version of this training program. This phase aimed to foster the youth 
workers to gain professional skills in designing a training course, 
children educational methods, non-formal methods, Saltoyouth 
and informatics tools. Second phase of the project was the Children 
Training Program which aimed   to enable the children to gain and 
improve information literacy, digital literacy computer literacy and 
linguistic literacy skills. This training was provided by the youth 
workers for the disadvantageous immigrant children. It presented 
a unique unification platform, reflective and refractive learning 
atmosphere (Medeni and Medeni, 2012) for both target groups. Our 
project is based upon multi-literacies. Youth and children gained 
multiple skills.

In the project, computer and digital literacy of the children were 
enabled. These mentioned concepts were also interwoven with the 
concept of linguistic literacy, project management literacy and Lego 
literacy. If we are to define these concepts; computer literacy, which 
is defined by Encyclopedia of Communication and Information, 
as the dynamic mixture of skills that are required to access and 
manipulate digitally encoded information; while digital literacy 
can be considered as the competency to do digital tasks in a digital 
environment. The project aimed to increase the linguistic literacy 
skills of international project participants coming from different 
social backgrounds, countries, socio-economic profiles. During the 
project implementation phase, participants gained multi-lingual 
and English proficiency awareness. Also, children witnessed the use 
of different European languages and their perception of European 
languages was observed to be changed as a result of the project. In 
addition to European languages, they also gained English language 
linguistic awareness in the linguistic sessions of the project with the 
courses provided through gamification and games used for testing 
their linguistic literacy skills. Another skill that youth and children 
gained is the Lego literacy skills. The simple LEGO® brick inspires 
creativity, communication and fun; and is helping to break down 
barriers in Literacy by approaching learning in this subject using this 
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fun and familiar tool (Lego Education, 2017). Lego can be considered 
as a non-formal educational tool.

Contribution of the Partners
Our partner from Bosnia (Bihac Library) is composed of 

experienced linguistic professors, teachers and academics who have 
key significant and expert knowledge in multiple literacy. One of 
the participant from Bosnia is a Library director who has profound 
knowledge in the use of library, previous experience with children and 
refugees. Linguistic professors also contributed to the preparation of 
the educational content of refugee children training program. Their 
drama skills also contributed to an exhibition of a splendid and good 
drama performance with great artistic value.

Our partner from Italy (RINASCITA) is an organization working 
with refugees and they have theoretical and practical knowledge and 
information in refugee rights, refugee training and education. They 
have contributed to the successful running of the project with their 
background previous experience in the relevant field.

Our partner from Poland (ZESPOL) is a high school working with 
youth and disadvantaged individuals. Young volunteers working in 
educational teams of ZESPOL contributed to the project with their 
knowledge in preparation of educational content and using non-
formal tools.

Our partner from Croatia (HELP) is a NGO working with 
disadvantaged groups and using non-formal educational tools. They 
have put enormous effort preparing non-formal energizers and 
educational content using Salto-youth EU tools.

Methods
In youth training, reflective/reflective (Medeni& Medeni, 2012), 

circle discussion (Q reflects also Euro Circle where recognition for 
Europe is promoted), digital tools, Twinery, Lego Series Play, creative 
painting activities, creative drama methods (drama performance 
was created about the situation of the migrant) were used. In 
children training session, non-formal tools, digital games, classroom 
interactive games were used.

Theory of the Project
Project design was based upon the theory of Medeni (2008), Medeni 

and Soylu (2016). Mastering reflection is important for lower and 
higher levels of learning for adults, based upon Bloom’s taxonomy 
of skills (Pappals 2010). Complementing an outputorientation 
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(Sophia) perspective of learning, a process-orientation of learning 
(Sophistication) can be especially enhanced by reflection, find- ing 
its origins in Attar’s 12.century story of Simorg or The Conference 
of Birds (Medeni 2008). Interlinking virtual and real, various 
technological tools are also available for reflective practice and 
learning (Barrett and Richter).

Medeni (2008), however, discusses reflection fits better for a 
more intracultural dwelling upon and understanding of existing 
and consensual knowledge, benefiting from more homogenous 
and harmonious intra-actions. Benefiting from  a metaphorical and 
analogical perspective within and across physical and social sciences, 
refraction is then suggested to complement reflection (ibid.) as a 
more inter-cultural inquiry and inter-action towards creation of new 
and different knowledge(s) that can incorporate misunderstandings, 
confusions or conflicts. Refractive practice and learning then fits well 
especially for cross-cultural, critical and creative skills. Refraction 
and reflection as complementary concepts also underline the design 
and use of interfaces (seams) for practicing and improving such 
significant skills for learners as both separating and connecting time 
space between real, virtual and mental environments, built upon the 
Japanese concepts of ba and ma (Medeni 2008). Accordingly, avatars, 
for instance can be considered as reflections and refractions of their 
players.

Impact of the Project
As for local aspect, the project was a big inspiration for other 

universities, youth groups and NGOs to write and carry out projects 
related to refugees and migrants. As it was one of the first projects 
done with the Syrian refugee/migrant children, it had a motivating 
effect in local. It motivated the other students in the university, who 
did not take part in the project, to take part in the Erasmus Plus Youth 
Exchange, Youth Mobility Programs. The project contributed to the 
youth taking part in the project actively to great extent. After the 
project, they reported that they gained awareness about poor Syrian 
refugees migrants, children and they were seeking ways to find 
budget to make projects, educational and cultural activities for their 
inclusion. Also, they wanted to held out and participate in projects 
for the inclusion of minorities and other disadvantaged groups.

Our partners carried out dissemination activities in their local 
and they made seminars, they shared the results of the project. 
Participants carried out dissemination activities in their NGOs in 
their countries. We translated the stories of children created through 
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Twinery tool (these stories reflecting the reality of these Syrian 
Immigrant Children, they shared the stories in their dissemination 
activities with the other participating persons in their dissemination 
seminars. They reported us that other persons were impressed by 
these realistic stories reflecting the dreamsand tragic background, 
feelings of these poor children.) Stories shared (Translat- ed to 
English by Digit-al Magic Youth Group

Translated Stories of Syrian Children
1st Story: One Day of Abdurrahim
‘Hello, my name is Abdurrahim. I live with my family. My mother 

is Yahad. My father is Muhammed. I study in Sıdıka Kınacı Primary 
School in second grade. I get up at 8 o’clock in the morning and come 
to school. My best friend in school is Hasan. I like playing football 
with him. Among my courses, I like Maths most as it is full of fun 
and joy. The lesson that I like least is Arabic as I don’t like speaking 
it. I come back home at 3 o’clock. I have meal when I go home, later 
I do my homework, I watch television. If I have the possibility and 
opportunity, what I would like to have is motorcycle. I would like to 
hang out with my motorcycle in the streets. I go to bed at 12 o’clock. 
Before I sleep, I wish that the war in Syria would end and we would go 
back there.’

2nd Story: Story of Yaman
‘Hello, my name is Yaman BAKR. I live with my Mum, Nur, father, 

Rumi, my brother, Muhammad. I am 8 years old. I study at 1st grade 
in Sıdıka Kınacı Primary School. I wake up at 8.00 every morning and 
I go to school. My best friends are Manal, Dilek, Fatma and Nahla. I 
like drawing with them. I like playing with Barbie Dolls. I like Maths 
and drawing most. I come home at 14.00. When I get home, I put my 
bag in my room, I wash my hands. I like watching when I am at home. 
I like watching cartoons most. I enjoy everything at home. I wish I 
had a mobile phone, computer and Barbie toy. I would like to play 
with Barbie toy and I would like to call my Mum if I have the phone. I 
wish I had these. I go to bed at 9.00. Before going to bed, I wish going 
back to Syria and money to buy food.’ As can be understood from the 
above-mentioned stories, the project reflected the inner feelings of 
Syrian children as well

Results and Recommendations
Participants gained multiple literacy skills. They gained digital 

literacy/computer literacy/information literacy skills and learnt 
how to use the Twine digital tool, they learnt how to teach the digital 
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games to the immigrant children. Also, they have acquired Lego 
Series Play skills and learnt how to use Legos in non-formal trainings 
done with youth workers and children. They have practiced the use 
of Salto-youth tools and as a consequence they developed their own 
Energizer called Crazy Car Dance and they will present this tool to 
Salto-youth as an motivating energizer.

They gained knowledge about Erasmus Plus Programs, OTLAS 
partner finding tool and learnt how to create and fill their own 
Youthpass certificate which is a significant splendid recognition 
tool of EU Commission, National Agency and Salto Youth, Saltoyouth 
tools, situation of migrant/refugees, significant statistics related to 
the migrants/refugees, refugee/migrant rights, policies, strategies, 
government’s approaches, activities, Migration Offices and Board’s 
reports, statistics for the migrant/refugees in each other’s countries, 
but mainly Turkey’s getting most significant percentage of the 
migration from Syria. They increased their awareness and recognition 
in the field of migrants. They learnt the use of non-formal tools 
for both working with refugees, children and youth workers. They 
gained linguistic awareness, multi-cultural, multi-national, multiflag 
awareness. They began to the understand children psychology. We 
carried out a trip to the state primary school of Syrian children, 
we visited and observed their classes. Participants had the chance 
to meet students’ families and they had the unique opportunity to 
talk to the teachers of the students. They told us that it was amazing 
to see their living and educational surroundings. In the reflective 
evaluation meeting done with the participants on the last day of 
the project, they reported that they gained awareness, great level 
of consciousness about the mi- grants and refugees and from now 
on they want to produce solutions for migrant and refugees and 
they told us that they will disseminate the project results and their 
gains, what they have learnt so far to the other volunteers working 
in their organizations. Participants gained critical, developmental 
perspective. Participants gained the consciousness and knowledge 
in non-formal educational tools, working with refugees, migrants, 
migrant/refugee policies of Turkey, Bosnia, Croatia, Italy and Poland. 
They learnt in a multi-cultural, multi-lingual atmo- sphere mutually. 
Participants gained knowledge and awareness in the concepts of 
information literacy, digital literacy, Lego literacy, use of public 
library, children psychology, new trends in education, gamification 
and its methods, Twinery Digital Tool, Creative Drama Activities, 
Q Type Dwelling Method, EU Projects, Otlas Partner Finding Tool, 
Youthpass Certificate, Salto-youth Tools, migrant and refugee rights, 
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educational, social and cultural status of the migrants/refugees in 
different countries, non-formal tools.

Participants and organizations took part in the dissemination 
activities of this Youth Mobility Project. They acquired knowledge 
about the activities carried out within the scope of the project. Partner 
organizations carried out dissemination activity and informed other 
coordinators, team members, volunteers and other NGOs, local 
administration about all the phases of the project.

Erasmus Plus Youth Mobility program has unique advantages in 
terms of including the youth and children in non-formal learning 
process, creating a harmony between them. Therefore, it should 
be promoted in universities among university students. Young 
and motivated students should be given the opportunity to create 
their own projects and supported in how to design, implement and 
manage a youth project. They should be motivated to take part in 
training courses, mobility and exchange programs. It is also useful to 
include youth in children-related activities and augment their mutual 
learning process.
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SYRIAN STUDENTS IN TURKEY AND THE 
"UNFAIR"TREATMENT

Denada Dosti

Abstract
In this study, which intended to analyze the current situation of 

Syrians students in Turkey since 2011 i have utilized qualitative 
research methods along with  my personal observations focused 
on available data gathered from different institutions and by my 
research. My hypothesis is that Syrian students in Turkey most of the 
time are facing prejudice as they receive an unfair treatment from the 
government and sometimes this treatment is not worth it because 
some of them are failing to integrate. Are they really receiving 
unfair treatment (in education system) by receiving different kind 
of scholarships benefiting more than Turkish students? Are those 
money really coming from Turkish people taxes? How is this reality 
portrait in Media and which is its role in promoting this unfairness? 
At the end I will try to give some recommendations and develop 
policy suggestions.

Keywords: Education System, Integration, Media, Syrian Students,
Methodology
I have choose to use in this research quantitative methods as i have 

collected numerical data which will allow me to analyze the content 
and present it through visualization. The data for this paper were 
gathered through examination and observation of various data set 
such as: UNHCR Turkey and SETA Foundation. At the same time i 
have randomly chosen journalistic articles or other forms of media 
content available on the internet from different platforms, blogs 
etc. such as: Esksisozluk, Yeniakit, Turkiye Burslari etc. A Google 
search was done using the keywords “Syrian Student in Turkey” 
and “Scholarships for Syrian Student” in both English and Turkish 
Language. Another source for the writing of this paper were academic 
articles and previous studies on this topic but i have also collected a 
dataset with data only related to different scholarships opportunity 
for the locals, native only (Turkish students in this case,) underlying 
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the phrase “turk vatandasi olmali”.
Introduction
We are all aware that the Syrian conflict is one of the most compelling 

humanitarian challenge of our time after the Second World War. A 
considerable number of conflicts all around the world, especially the 
Syrian Civil War, and not only, has forced 60 million people to leave 
their homes and have no safe place to stay. There are so many other 
facts who shapes the reality of Syrian refugee and some concerns of 
Turkish people relevant to the topic that need to be talk about. But 
the purpose of this research is to increase an awareness about the 
issue, to fight the stereotypes of the “Syrian student who has a lots of 
beneficial support, but  at the end, most of the cases fail to integrate”, 
rather than the national students who although their families are 
paying taxes are not receiving equal treatment but instead are 
facing unfair treatment from their own government. My attempt is 
to discuss about Turkey’s open-door policy, the legal framework, 
the integration of those Syrian students and the impact of those 
policies in the local community creating “false myths” about foreign 
students in general and Syrians in particular. To do so, I have focused 
more on gathering data about a number of scholarships dedicated 
to the student with a Turkish citizenship and other for foreigners. 
Some other data i have collected are related to the number of Syrian 
student compared to the student from other nationalities. Those data 
helped me to better understand the framework when talking about 
policies, benefits etc. to later come to the conclusion if is it fair or not. 
At the end I tried to show a superficial and general overview of the 
role of media in fostering some stereotypes related to those students 
or just to foster some wrong perceptions among the locals related to 
Syrian student, Turkish Education System and other policies.

F.A.Q’s and Facts About Refugees We May Not Know
Before coming close to the Turkish reality, first, we have to analyze 

some other different facts to better understand refugees and migrants 
reality, globally talking, before we come to some “judgmental” 
conclusions.

In the article, “9 maps and charts that explain the global refugee 
crisis”1 there is a list of 9 facts accompanied by data arguing very 
important believes and myths about the refugee crisis with a global 
impact.

[1] https://www.vox.com/world/2017/1/30/14432500/refugee-crisis-trump-muslim-ban-maps-
charts
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First:
1) The number of displaced persons is the highest it’s been since 

World War II
The last year the UNHCR released a report where emphasized that 

the number of displaced persons people forced from their homes as 
a result of conflict orinsecurity - has never been higher. We need to 
know this to understand that the situation is much more tragic than 
we may be aware of it.

2) “Go back to your county!” actually most of these people can’t go 
back.

Usually the current situation worldwide is known as “the refugee 
crisis,” but it’s not representative as term because the majority 
of people who have been displaced are also “internally displaced 
people,” (IDPs) - people who have been forced from their homes but 
have not left their countries. Refugees and asylum seekers are people 
who have been forced from their homes and their countries (though 
they have slightly different status under international law). This is 
important to understand why the refugees fleeing their countries 
can’t just “go home.”. We have to remember that those people can’t 
stay at home, so they’re fleeing abroad.

3) Syria is the single largest driver of the refugee crisis, but a whole 
lot of other problems are contributing

Usually, we think of the refugee crisis as a Syrian refugee crisis, 
indeed, Syria’s civil war is the single largest source of refugees 
worldwide. Which means that Syrians make up only a third of the 
world’s 16 million refugees. Said so, we come to the conclusion that 
all of these conflicts may end in different periods of time.

4) The refugee crisis is straining nearby states to the breaking point 
The vast majority of refugees do not go to wealthy countries.

That’s because the countries wracked by civil war and violence are 
pretty far from the wealthy West. Refugees, who flee their countries 
with virtually nothing, often don’t have the resources or connections 
to get into a rich country. They generally settle in the first relatively 
stable country they can get to that borders their own nation.

5) Why not international NGO’s but the government? International 
relief efforts are chronically underfunded

Everyone is expecting the international NGO’s “to pick up the 
slack”. There is  a huge gap between what the UN requests for 
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humanitarian relief - refugee resettlement, IDP camp maintenance, 
emergency medical supplies, and the like - and what it actually 
receives. When a refugee crisis starts or increase the funding don’t 
increase proportionally.

6) “Why Turkey and not Europe?” The refugees are fleeing to 
Europe through some dangerous routes

The result of regional and international failure is refugees are 
increasingly fleeing to the West. In 2015, the last year we have full 
data, 1 million refugees fled to Europe - an increase of four times over 
the 2015 numbers.

These routes are dangerous. Refugees crossing the Mediterranean 
often travel in poorly constructed dinghies that make even the short 
trip from Turkey to Greece dangerous.

7) Europe isn’t taking in a ton of people
While millions of people are looking to Europe for refuge, Europe 

simply won’t provide it. As you can see on the above chart, the 
number of people who were granted asylum status in various 
European countries in 2015 was dwarfed the number of people who 
applied that year (since the approval process takes years, many of 
those granted asylum may have applied before 2015).

Part of this is a “can’t” question. Greece, a major entry point for 
refugees, is so wracked by its own financial crisis that it simply 
cannot process a large number of refugee applications. The result is 
that huge numbers of refugees are living in makeshift refugee camps 
while waiting to be resettled. But another part of this is a “won’t” 
question. Some European countries, like Hungary, simply don’t want 
to admit large numbers of refugees - so they’re building walls and 
penning up refugees indefinitely.

8) And Europe’s citizens are voting for far-right anti-immigrant 
politicians in increasing numbers

Since the refugee crisis really picked up in 2015, far-right anti-
immigrant parties in Europe have surged in the polls. Large numbers 
of native white voters are made uneasy by nonwhite, especially 
Muslim population growth - and vote for parties that promise to 
radically crack down on immigration from those demographics.

If these parties do make electoral gains in major European powers, 
as is expected, then the odds of Europe opening its doors even further 
- and alleviating the crisis in the Middle East and elsewhere - are not 
looking very good.
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9) Even before Trump’s order, America wasn’t taking in a ton of 
Syrian refugees

Since World War II, the United States has let in more refugees than 
any other country on Earth. But has failed to step up in the past few 
years, particularly in response to the outflow from Syria.

Now, however, all refugee entry in the United States has been 
suspended temporarily - and Syrian refugee resettlement has been 
suspended indefinitely. Osten- sibly, this is in response to security 
concerns, but no Syrian refugee admitted to the United States has 
committed a terrorist attack.

We have to consider also some other fact such as: it is a contemporary 
situation. Although there is the perception that people having lots of 
benefits in Turkey they don’t have any reason to come back to their 
countries after the end of the conflict, there are so many reasons that 
can make them change their idea such as the legal framework can 
change in the future and the refugee status to. As accord- ing to an 
official from IHH “Our fieldwork indicated a mix of views on whether 
the refugees would ever go back to Syria. While everyone agrees that 
they will not go back anytime soon, some humanitarian workers 
pointed to Turkey’s past refugee experience, where most of the refugees 
from Chechnya, Iraq, and Bosnia returned to their countries.” 2 which 
means that similar examples in history has shown the opposite.

Data Analysis
There is a wrong perception that Syrian student are benefiting 

more from the Turkish government rather than Turkish people. This 
may come because of several factors such as wrong information 
about Turkish policies or media’s effect to politicize the situation.

But are they really receiving unfair treatment (in education 
system)? To answer to this question let’s look to the data which 
shows that in a number of 60 scholarships in total governmental 
or not, only 5 of them are dedicated to foreign students and 4 for 
both of them (Turkish and not Turkish). In other words we can say 
that in a total amount of scholarships 85% of them are dedicated 
to Turkish citizens, 5% to both Turkish and non-Turkish citizens 
and the other 8% to only internati- onal students. It’s also true that 
those scholarships provides different amounts of pocket money 
and support but somehow can be equal in terms of expenses. Let’s 
take as an example of a Syrian student and a Turkish one, they both 

[2] Turkey’s Syrian refugees toward integration First Published in 2015 by SETA, FOUNDATION 
FOR POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH Pg. 32
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live in Turkey but don’t have same expense. They may both pay for 
dormitory, books, and other expenses related to their student life but 
there are some other expenses which are not same such as clothes, 
accessories and other tools which a Turkish one can bring from and 
back to home and a non-Turkish far from home can’t. But this  is 
just a little amount of money and the difference here are some other 
expenses such as resident permission and health insurance.

When we talk about hosting policies, does the Turkish government 
gives priority to “strengthening diplomatic relation with their 
national relatives” or to “the opening door to the countries in conflicts 
and less developed countries”? At the other hand are Syrian student 
the largest amount of students which Turkey is hosting? As according 
to the data from UDEFF, with figures for international students for 
2016, it is true that Syrian students are on the top 15 countries from 
where Turkey is hosting the most such as: Afghanistan, Republic of 
Azerbaijan, Iraq, Iran, Kazakhistan, Kosovo, Libya, Nigeria, Pakistan, 
Russian Federation, Somalia, Syria, Turkmenistan and Greece. If 
we analyze those countries we can categorize them in two groups: 



157

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

those who have Turkish minority or nations who pretend their self 
to be Turkish or with Turkish origins such as: Republic of Azerbaijan, 
Kazakhistan, Russian Federation (Mongols and Circassians) and 
Greece (Turks of Cyprus) the second one those who are involved in 
very alarming situation such as: Afghanistan, Libya, Nigeria, Pakistan, 
Somalia and Syria, and the last one those who are representing both 
of them: Iraq, Kosovo, Libya, Turkmenistan.

Analyzing those data I have realized that in an amount of 87106 
the number of Syrian students is 9684 which makes only the 11.1% 
and can be ranked as the third highest percentage after Republic 
of Azerbaijan with 14% and Turkmenistan 11.4%. So much more 
priority is given to a country like Azerbaijan for different reasons for 
instance: strengthening diplomatic relations, neighborhood, cultural 
and language similarities etc.

What we need to emphasise here is that from 5 kind of scholarships 
two are from international organizations such as UNHCR and DAAD 
which means practically those “money” are not coming from Turkish 
people taxes but from abroad, more precisely from Europe.

Representation of Syrian Refugees in Turkish Media
The role of media is crucial on shaping this image about the Syrian 

refugees in general.
While talking about migrant in Turkey (most of them Syrian 

refugees) we can notice that there are two kinds of perspectives 
which reflect two different ideologies or parties. The first one is the 
representation of immigrants from the pro-governmental media 
and the other one is from the opposition media. The first one is 
characterized by the humanitarian help the Turkish government is 
providing and some success stories of how they could pass through 
all the difficulties and could succeed. The other one is characterized 
by the stereotype of the refugee and how they are “stilling” from 
Turkey and Turkish people taxes and having more benefits than 
Turkish citizens themselves. It is also characterized by hate speech, 
racism and discrimination against the immigrants.

This perception maybe related somehow to the so called Turkish 
Nationalism. In his paper, , Reza Azarian, “Nationalism in Turkey: 
Response to a Historical Necessity” believes that the “the Ottoman state 
had proven to be inefficient and out-of-date, but more importantly 
its imperial organisation had shown to bear in itself an inherent 
source of instability built into its structure – an inherent source of 
vulnerability which could easily be used by foreign powers.” calling 
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the “multi-ethnic” and “multi-religious millet system” as nothing 
but the Empire“s Achilles. He later mentions a citation by Steinbach 
(1984: 78), “the defeat of the Ottoman Empire by the European great 
powers and, more importantly, by the nationalist movement among 
the non-Turkish peoples of the Empire [had] taught Ataturk that only 
a purely Turkish state – a nation state – could survive as a political 
entity.”3 which clearly represents what the Nationalist used to believe 
and I think continue to believe until nowadays.

During my search for the article from both pro-governmental and 
oppositional online newspaper and portals I have used as a keyword 
“multeci/refugee”. I have chosen randomly from the most important 
and most influential from both of the two online media the Centre, 
center right, such as Hurriyet, Hurriyet Daily News, Daily Sabah, 
AnadoluAjansi and the so-called nationalist and kemalistmedia such 
as: Sozcu, Cumhuriyet, Aydinlik, Milliyet.

While talking about those two kinds of representation, I have 
classified the ar- ticles and analyze them one by one according to 
the nature of the article and not according to the classification of the 
media and its nature.

When Turkish media, and Turkish people in general, talks about 
Syrian refugees they use the term “guests” and less “refugee”, this 
depending on the media and the perspective or from which point 
of view they use the term. One can notice the tone of the term from 
the context: it can be used to identify “someone who is just passing 
nearby and will leave soon” or it can identify “someone who is so 
precious to us as a guest so we’ll take care of him and treat him as a 
guest”.

We are all aware of the influence media has in shaping the reality 
around us or the representation of different realities in different 
societies. In an article on Al- Monitor, Mustafa Akyol claims that: 
“However, we should also see that Turkish nationalism can be a purely 
secular ideology, and that is why some of the most zealous Turkish 
nationalists are staunchly secular.”4 This helps us to unders- tand 
this representation in Turkish media. So taking into account this 
statement we can surely say that one of the most important factors 
which influence this difference in representing Syrian refugees from 
the kemalists is nationalism.

[3] International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 12; September 2011 72 
Nationalism in Turkey: Response to a Historical Necessity, Reza Azarian, Stockholm University, Swe- 
den pg.7
[4] http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/03/turkish-society-intolerant-
others-nationalism. html
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On the other hand, religion is another important factor and also 
being a sympat- hizer of the current majority party. Religion, 
especially because in the name of the brotherhood there is a moral 
responsibility not only for other people of the same religion but also 
for the “guests”. In Islam, the notion of the guest is very important 
and from Islamic teachings, lots of attention is given to this category 
of people.

These are Some Examples of Some Article Headlines
About Promoting Turkey’s Aid and Opportunities:
“Malkoç: Suriyelilerinyüzde 80’i kalacakgibigörünüyor/ Malkoç: 

80% of Syrian refugee seems they will stay in Turkey”.5 In this article, 
it was mentioned that according to a report to be presented in front 
of the President of Turkey, 80% of 3 million of Syrian refugees in 
Turkey are going to stay. The report was conducted in two main 
cities, Kahramanmaras and Kilis, interviewing refugees in the refugee 
camps.

“Halep’tengelenSuriyelileriçin 7 TIR dolususütyardımı/ 7 Tracks 
with milk to Halep“6

“No solution for Syria without Turkey: Analyst” 7
“Turkish prime minister’s family funds Syrian aid” 8

“Promoting decent work for Syrians: The ILO experience”.9 This 
article talks about how Turkey has become a major refugee-hosting 
country after an unpredicted increase in the displacement of Syrian 
refugees since 2011, according to the strategy of the International 
Labour Organization (ILO) Office for Turkey.

“Turkey and the Syrian refugee crisis: An example for humanity”10

About Education System and the Benefits from the Turkish 
Government

“Suriyeliöğretmenlere ‘akademisyen’ eğitimi/ Academic training 
to Syrian teachers and educators”.11 The Ministry of Education in 
collaboration with UNICEF has provided a training course of 80 
hours to a number of 20 thousand of Syrian teachers.

[ 5 ]  ht tp : / / w w w. hu r r iye t . c om . t r / m a l ko c - su r iye l i l e r i n - y u z d e - 8 0 i - k a l a c a k - g ib i -
gorunuyor-40336827
[6] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/halepten-gelen-suriyeliler-icin-
7-tir-dolusu-sut-yardimi-1597983/
[7] http://aa.com.tr/en/analysis-news/no-solution-for-syria-without-turkey-analyst/729897
[8] http://aa.com.tr/en/middle-east/turkish-prime-ministers-family-funds-syrian-aid/731519
[9] http://www.hurriyetdailynews.com/promoting-decent-work-for-syrians-the-ilo-experience.
aspx?pageID=238&nID=108245&NewsCatID=396
[10] http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-and-the-syrian-refugee-crisis-an-example-for-
humanity. aspx?pageID=238&nID=107964&NewsCatID=338
[11] http://www.hurriyet.com.tr/suriyeli-ogretmenlere-akademisyen-egitimi-40336701
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“Eyeing Olympics, Syrian children learn taekwondo at Kilis refugee 
camp”12

“ Over 800,000 Syrian children to be integrated into Turkish education 
system”13

“UNICEF: Türkiye’deki Suriyeli çocukların yüzde 40’ı okulagitmiyor/
Around 40% of Syrian children don’t attend school “14

UNICEF: Suriyeli çocukların yüzde 40’ı okula gitmiyor/ Around 40% 
of Syrian children don’t attend school” 15

“Some 60 percent of Syrian children in Turkey have access to 
schooling: UNICEF”.16 When talking about the percentage of the 
children attending school the difference between the two articles is 
obvious: while the pro-governmental newspapers focus on what is 
present (the percentage of those Syrian children, which makes up the 
majority of them), the oppositional party newspapers focus on what 
is missing (the percentage of those children who don’t attend school 
which makes the minority of them).

Related to the Security Issue:
“Sivas Haberi: Sivas’ta 19 kaçak mülteci yakalandı/ At Sivas 19 

refugees escaping under arrest”17

“İzmir’de 2 ayrıoperasyonda 113 mülteci yakalandı/At Izmir in two 
different operations around 113 refugees were arrested” 18

“Göçmen kaçakçısı 8 kişi tutuklandı/ Around 8 people form refugees 
were detained”19

“Mülteci trans kadınlar şiddete daha fazla açık”/Transgender Syrian 
women aremore likely to be persecuted”20

[12] https://www.dailysabah.com/feature/2017/01/17/eyeing-olympics-syrian-children-learn-
taekwondo-at-kilis-refugee-camp
[13] http://www.hurriyetdailynews.com/over-800000-syrian-children-to-be-integrated-into-
turkish-education-system--.aspx?pageID=238&nID=107149&NewsCatID=352
[14] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/662812/UNICEF__Turkiye_deki_Suriyeli_
cocuklarin_yuzde_40_i_okula_gitmiyor.html
[15] https://www.aydinlik.com.tr/toplum/2017-ocak/unicef-suriyeli-cocuklarin-yuzde-40-i-
okula-gitmiyor
[16] http://www.hurriyetdailynews.com/some-60-percent-of-syrian-children-in-turkey-have-
access-to-schooling-unicef.aspx?pageID=238&nID=108733&NewsCatID=341
[17] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/sivasta-19-kacak-multeci-
yakalandi-1605056/
[18] http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/izmirde-2-ayri-operasyonda-
113-multeci-yakalandi-1603406/
[19] http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/gocmen-kacakcisi-8-kisi-
tutuklandi-1557963/
[20] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/648381/Nefret_cinayeti__Suriyeli_trans_
kadin_evinde_olduruldu.html
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In Some Cases the Voice of the Newspaper Speaks With the 
Mouth of Syrian Refugees:

‘Mecburkalıpgeldik, sizi de rahatsızettik/ We were forced to leave 
and we came here bothering you”21

“Yine mi dindarnesil?Again a“nextgeneration”of religious people?” 22

“The Syrian children in our country are struggling with understanding 
and knowing a culture and a language of a country they don’t know. 
According to some statistics, Syrian children in our country around 
85% of them live outside the camps and according to the same survey, 
85% of them don’t want to leave Turkey. The last number: in 5 years 
the number of the Syrian babies is around 200 thousand. Do you know 
what does this mean? It means that in the nearest future this number 
will shock the balance of the population and will cause a dramatic 
social problem. Unfortunately, no one is engaging with this issue, not 
the parliament, neither the media nor other powerful institutions; they 
just left this problem in the hand of the “presidency”. And in the middle 
of all this, there is also any “strategic, suitable plan”

This is an interesting article from Ozlem Gurses which I wanted 
to focus more because of the way she has constructed her idea: she 
starts with the cultural obstacles, statistics, and surveys about the 
number of Syrian children, a new generations, that according to 
those numbers and to the author they will grow up in this country. 
And yet, according to her, this means a huge cultural crush for both 
communities They may integrate, become citizens with full rights as 
other Turkish citizenship but they will still be “an obstacle” and a 
“shock of the balance of the population”.

Conclusion
There is a wrong perception when talking about Syrian students 

in Turkey blaming the Turkish Government or the party in power 
that is losing a lot of money, from Turkish people taxes to provide 
beneficial support for those students. Media has an important role 
in doing so but many other factors are contributing on distorting the 
reality, such as lack information related to the legal framework and 
Turkey policies related to the immigrants and refugees.

From a simple analyses of the available data we can come to the 
conclusion that just a little number of scholarships are dedicated 
to foreign students and a part of them are founded from European 

[21] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/647048/_Mecbur_kalip_geldik_sizi_de_
rahatsiz_ettik_.html 
[22] http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/ozlem-gurses/yine-mi-dindar-nesil-1594192/
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agencies and not from the Turkish Government.
The role of media is crucial on shaping this image about the Syrian 

refugees in general. Both media supporting the party in power but 
also the oppositional media are contributing in an exaggerated 
reality: the first one by highlighting the government achievements 
on the “open door” policies especially in education system and the 
second one by fostering hate against the foreigners and especially 
Syrians by victimizing their self.

Instead of doing so, media can support campaigns among the 
nationals or not showing the Government’s efforts in collaboration 
with European agencies for those student to integrate in the society.

At the same time campaigns to inform people about the real situation 
which can help also on fighting stereotypes and discrimination 
against Syrian students.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
İSTİFADE İMKANLARI VE ZORUNLU GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI PROBLEMİ

Ebubekir Armağan1

Özet
İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri hiç şüphesiz 

hayatını idame ettirebilecek sağlıkta olmasıdır. Bu durum ilk insandan 
günümüze değişmeyen ve gelecekte de değişmeyecek bir olgudur. 
Ulus devletlerin ortaya çıkması ile devletler, varlıklarının devamlılığı 
için tebaasında bulunan halkların sağlık güvencelerini garanti 
altına alan uygulamalar geliştirmiş ve böylelikle sağlıklı nesillerin 
ortaya çıkışı için tedbir üretmişlerdir. Devletlerin bu uygulamaları, 
sınır ötesinden kendi sınırları içerisine dâhil olan mülteci, öğrenci, 
sığınmacı toplulukları da kapsayan mevzuatlar da içermektedir. 
Uluslararası eğitim, dünyada özellikle son 15 yılda ciddi şekilde 
yükseliş trendine girmiştir. 2000’li yılların hemen başında dünyadaki 
uluslararası öğrenci sayısı 2 milyonun çok az üzerindeyken, 2014 
yılında bu sayı 5 milyona yükselmiştir. Uluslararası öğrenci sayısının 
2020 yılında 8 milyona çıkması öngörülüyor. Türkiye’de 2000-2001 
eğitim-öğretim yılında 16.650 uluslararası öğrenci yükseköğrenim 
alırken, bu sayı 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında 100 bin sınırını 
aşmıştır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında önemli bir yer tutan 
uluslararası öğrenci hareketliliğinde hedef 250 bin uluslararası 
öğrencinin Türkiye’ye yükseköğrenim için gelmesidir. Eğitim 
kalitesinin artırılması, ekonomik getiri, üniversitelerin akademik  
seviyelerinin tırmandırılması, uluslararası diplomaside etkin rol 
alma saikleri ile mevcut uluslararası eğitim politikası şekilleniyor. 
Tüm bunlarla birlikte uluslararası öğ- rencilerin eğitim öncesi 
eğitim süreci-eğitim sonrası olarak tasnif edilebilecek düzeyde 
karşılaştıkları problemler mevcut politikaların yeniden gözden 
geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Bu makalede uluslararası öğrencilerin eğitimleri süresince 
karşılaştıkları sağlık problemleri incelenecek ve çözüm önerileri 
sunulacaktır. Öğrencilerin sağlık alanında karşılaştıkları problemlerin 

[1] İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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tespitinde Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören 10 farklı ülkeden 
10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslarararası Öğrenci, Sağlık Problemleri, 
İkamet, Sağlık Sigortası.

Keywords: International Student, Health Problems, Residence, 
Health İnsurance.

Giriş
Uluslararası öğrenci sayısındaki artış, haddi zatında dünyadaki 

artış trendine de paralel şekilde ilerlemektedir. Dünya’da yaklaşık, 
5 milyon uluslararası öğrenci mobilite halinde…Gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkeler uluslararası öğrencilerin ülkelerini tercihlerini 
artırmak gayesiyle sistemli ve kalıcı politikalara yönelmektedirler. 
Bu yönelimin en büyük amili hiç şüphesiz uluslararası öğrenci 
hareketliliğinin oluşturduğu ekonomik büyüklüktür. Uluslararası 
eğitim 250 Milyar $’lığ devasa büyüklükte bir ekonomik getirim 
sunmaktadır. Ekonomik büyüklüğün yanı sıra kamu diplomasisi, 
bilim ve teknoloji alanındaki gelişime katkısı, üniversitelerin 
akademik katma değerlerinin artırılması gibi unsurlar uluslararası 
öğrenci kabulünde, ülkeleri hareket geçiren önemli Saiklerdendir.

Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliği bağlamında söz 
sahibi olmak istemesi, bu minvalde 2023 hedefleri arasına 250 
bin uluslararası öğrencinin eğitim için ülkemizde bulunmasının da 
girmesi ile günden güne artan bir trendin içine girdi. İstatistikler, 
Türkiye’de geçtiğimiz yıl 115 bin uluslararası öğrencinin eğitim 
aldığını göstermektedir.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir politika etrafına konuşlanacak bu 
hareketlilik, istenilen verimi orta ve uzun vadede verebilecektir. 
Bu çerçevede başlangıç itibari ile uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’de en çok zorlandıkları, eğitim süreçlerini sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmelerine engel teşkil eden problemlerin kalıcı şekilde 
çözümü esas teşkil etmektedir.

Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Sigortası 
Problemi

Her ülkenin kendine uygun bir uluslararası öğrenci kabul mevzuatı 
mevcuttur. Öğrenim vizesi, oturum belgesi, eğitim ücretleri, sağlık 
sigortası gibi hususlar ülkeden ülkeye değişkenlik arz etmektedir. 
Ülkemizde öğrenim görmek isteyen bir uluslararası öğrenci öncelikle 
öğrenim vizesi almak zorundadır. Ülkeye giriş yapmasını müteakip 
90 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvuru yaparak 
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SGK primini ödemeli, bu işlemini müteakiben ise ilinde bulunan Göç 
İdaresi Müdürlüğüne başvurmak sureti ile ikamet başvuru sürecini 
başlatmalıdır.

Türkiye’ye gelen öğrencilerin bir kısmı Başbakanlık Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nezdinde teşekkül ettirilen 
“Türkiye Bursları” kapsamında tam burslu olarak eğitim hayatlarını 
sürdürmektedir. Türkiye Bursları himayesinde olan bir uluslararası 
öğrencinin, bursluluk durumu başarısızlık vb. nedenlerden dolayı 
kesilmediyse, öğreniminin sonuna kadar devam etmektedir. Diğer 
yandan Türkiye’de Diyanet Vakfı aracılığı ile gelen uluslararası 
öğrenciler içinde aynı süreç geçerlidir. Bununla birlikte Türkiye’de 
eğitim gören öğrencilerin çoğunluğu herhangi bir burs imkânı 
olmaksızın kendi hesaplarına okumaktadırlar. Gerek barınma, gerek 
üniversite harç ödemeleri gerekse ikamet, SGK vb. gerekli işlemler ile 
alakalı olarak öğrenciler harcama yapmaktadırlar.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından oturma izni/ikamet 
kartına başvuru şartı olarak getirilen sağlık sigortası şartı kendi 
imkânıyla gelen uluslararası öğrencileri zor durumda bırakmaktadır.

Halen yürürlükte uygulama şu şekildedir: “Ülkemizde öğrenim 
gören yabancı uyruklu öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç 
ay içinde dilekçeyle kuruma müracaat edenlerin, 60’ıncı maddenin 
birinci fıkrasının (d) bendindeki ve 52’nci maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın talep tarihini takip eden 
günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri 
süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Yalnız üniversite 
kaydıyla beraber 3 ay içerisinde SGK’ya başvuruda bulunmayanlar 
öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası kapsamına alınmazlar.”

İkamet işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüklerine giden öğrenciler, 
sigortaya başvurma zorunluluğunu orada öğrenmektedirler, 
zira sağlık sigortası olmayan öğrencilerin ikamet işlemleri 
yapılmamaktadır. Bu durumda öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) bünyesinde sağlık sigortası işlemlerini yaptırmak istediklerinde 
ya kendilerine tanınmış olan 3 aylık süreyi aşmış olduklarından ya 
da çoğunlukla daha ucuz olması nedeniyle özel sigorta şirketlerine 
yönelmektedirler. Bu durum bazı problemleri de beraberinde 
getirmektedir. Özel sağlık sigortasına ucuz olması münasebeti ile 
yönelen uluslararası öğrenciler sağlık problemi yaşadıklarında 
ya ilgili özel sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşu 
bulmakta zorlanmakta ya da yaptıkları sigorta poliçelerinin içerdiği 
hükümlere vakıf olamadıklarından, muayene ve tedavi sonrası ciddi 
boyutlara varan masraflarla karşılaşabilmektedirler.
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Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 
öğrenimine devam eden Endonezya uyruklu kız öğrenci M.A sağlık 
sigortası yaptırdığı özel sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastaneye 
muayene talebiyle gittiğinde, ödediği prim ile muayene imkânının 
olmadığının kendisine ifade edildiğini söylemiştir.

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi 
tercih etmelerinde en önemli nedenlerden birinin eğitim ve yaşam 
harcamalarının, eğitim alınabilecek diğer ülkelerle mukayese 
edildiğinde daha ekonomik olması gösterilmektedir. (Özoğlu, vd. 
2012: 89) Ayrıca uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarıda 
bırakma nedenlerinin en başında maddi sorunlar gelmektedir. 
Bu sorun öğrencilerin sağlık sigortası teminini ya erteletmekte 
ya da daha ucuz olması, sağlık harcamalarına katkı sağlamasa da 
oturum izni için gerekli katkıyı sunduğundan özel sağlık sigortasına 
yöneltmektedir.

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümünde öğrenim gören Arnavutluk uyruklu K. N isimli öğrenci 
maddi imkânsızlıktan dolayı sağlık sigortasını ödeyemediğini ve 
İl Göç İdaresi tarafından ikamet alabilmesi için Türkiye’den çıkıp, 
tekrar yeni bir vize ile gelmesi gerektiğinin söylendiğini ve kendisinin 
de bu duruma mecbur kaldığını ifade etmiştir.

Yine Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören 
Yunanistan Vatandaşı H.B Türkiye’ye geldiği ilk sene Sosyal 
Güvenlik Kurumuna Sağlık sigortası için 534 TL, ikinci yılında 634 
TL ödeme yaptığını, üçüncü yılında ise (2016- 2017 öğretim yılı) 
ödemesi gereken rakamın 934 TL’ye yükselmesi nedeniyle ödeme 
yapamadığını, bu nedenle sağlık hizmetlerinden istifade etse bile ilaç 
ücretlerini kendisinin karşılamak durumunda olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’ye eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını karşılamaya gelmiş olan 
uluslararası öğrencilerin sağlık sigortası kapsamına alınmaları için 
uygulanan yeni bir yasa 25.02.2011 tarihli 27857(Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile çıkmıştır. Bu 
yasa ile Türkiye’de eğitim gören tüm uluslararası öğrenciler Genel 
Sağlık Sigortası kapsamına alınmış yalnız kendi imkânlarıyla okuyan 
uluslararası öğrencilere yılda 1200 TL ücretin SGK’ya yatırılması 
zorunlu kılınmıştır. Sonradan isteğe bağlı hale getirilmişse de o 
dönem SGK tarafın- dan yabancı kimlik numarasıyla kaydı yapılan 
tüm uluslararası öğrenciler, her hangi bir SGK sağlık hizmeti almamış 
olsa bile sistemde borçlu gözükmektedir. Bu durumdan birçok 
uluslararası öğrenci ancak SGK ile bir şekilde iletişime geçtiğinde 
haberdar olmaktadır. Bu durum uluslararası öğrenciler nezdinde 
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ciddi şekilde şikâyete konu olan bir husustur.
Uluslarararası Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden İstifade 

İmkânları ve Yaşanılan Problemler:
Uluslararası öğrenciler eğer Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 

sigortalarını yapmış iseler, istedikleri devlet ya da özel hastanesinde 
cüz’i miktarda ücret ödemek koşulu ile sağlık hizmeti alabilmektedir. 
Özel sağlık sigortası yaptıran uluslararası öğrenciler ise sağlık 
problemi yaşadıklarında öncelikle, sigortalı oldukları şirketin 
anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarını bulmak durumundadır. 
Zira özel sağlık sigortalarının devlet hastanelerinde bir karşılığı 
yoktur. Basit düzeyde gribal enfeksiyona maruz kalan bir öğrenci, 
muayene için ayrı ücret, film, tahlil gibi tekikler içinse ayrı ücret 
ödemektedir. Zira özel sigorta şirketleri ayakta tedavi sağlık 
harcamalarının ancak %60’ını karşılamaktadır. Geriye kalan %40 
oranında masraf öğrenciye fatura edilmektedir. Böylesi bir durumla 
karşılaşan öğrenciler, hastalık durumunda muayene ve tedaviyi ya 
hiç başlamamakta ya da ertelemektedirler.

Yapılan bir araştırmada lisans ve yüksek lisans yapan uluslararası 
öğrencilerin:
•	 %40’ının sağlık hizmetlerinden faydalanmakta sorun 

yaşamadığını,
•	 %35.2’sinin sağlık sigortası ile ilgili sorun yaşamadığı,
•	 %36.8’inin sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlandığı,
•	 %34.7’sinin sağlık sorunu olduğunda yeterli tedavi imkânına 

ulaşmakta zorlandığı,
•	 %32.5’ini sunulan sağlık hizmetlerini yeterli bulmadığı,
•	 %41’inin sağlık hizmetlerinin ucuz olmadığını İfade ettikleri 

belirtilmiştir. (Savaşan, vd. 2015: 410, 411)
Devlet hastanelerinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sigortası 

güvencesi olmayan uluslararası öğrencilerin kayıt işlemlerinde 
herhangi bir problem olmasa da muayene ücreti ödemekte ve geriye 
kalan tetkik ve tahliller için ayrıca ücret ödemek durumundadırlar.

Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesinde eğitim gören 6. Sınıf öğrencisi 
Etiyopya Uyruklu İ.M.A isimli öğrenci, “acil serviste görev yaparken, 
tarafımca yapılan bir muayene esnasında kaptığım bir hastalığın 
tedavisi için eğitim gördüğüm TIP Fakültesi bana sağlık sigortamın 
olup olmadığını soruyor. Bu durumu anlamakta güçlük çekiyorum. 
” demiştir. Böylesi bir durumda yakınlık duydukları bölüm öğretim 
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üyelerinden destek aldıklarını ifade etmiştir. TIP Fakültesinde 
öğrenim görüp, sağlık imkânlarından istifade edememek trajikomik 
hale işaret etmektedir.

Kendi hesabına okuyan uluslararası öğrencilerin, sağlık problemi 
yaşadıkları süreçte, öncelikle maddi olarak sağlık harcamalarına 
güç yetiremeyecekleri endişesi taşıdıkları, ayrıca oluşacak tedavi 
masrafını karşılayamama durumunda hukuki yaptırımlarla karşı 
karşıya kalacakları endişesi ile sağlık kuruluşlarına başvurmakta 
temkinli davrandıkları söylenebilir.

Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencisi Kosova Uyruklu A. D 
hasta olması durumunda hastaneye gitmemek için eczaneden aldığı 
ilaçlarla ayakta kalmaya çalıştığını ifade etmiştir. Aksi takdirde, 
hastanede karşısına çıkacak olan bedeli karşılayamayacağını ve bu 
durumun oluşturabileceği hukuki yaptırımlardan endişe duyduğunu 
ifade etmiştir.

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğrencisi Yemen Uyruklu kız öğrenci E.A.H, tedavi 
masraflarını karşılayamayacağı endişesi ile kendi yöntemleri ile 
tedavi olmayı denemiş, ancak durumu daha da ağırlaşınca bir STK’nın 
hastane ücretini karşılama desteği ile hastanede tedavi olmuştur.

Somalili Uludağ Üniversitesi Türkçe Dil Eğitim Merkezinde Türkçe 
Hazırlık okuyan Kız Öğrenci K.M, yaşadığı rahatsızlık üzerine gittiği 
özel hastanede yüksek bir ücretle karşılaşınca, devlet hastanesine 
gittiğini, burada da geçerli sağlık sigortası olmadığı için muayeneye 
kabul edilmediğini, ısrarlı şekilde talepte bulunduğu için muayene 
edildiğini ve kendisine ilaç yazıldığını ifade etmiştir.

Uluslararası öğrenciler kimi zaman mülteci muamelesi görmekte 
ve sağlık hizmeti alırken gayri insani bir takım söz ve davranışlara 
maruz kalabilmektedirler. Bu durum, sağlık problemleri yaşayan 
öğrencilerin sağlık hizmetlerinden istifade edebilmesinin önünde bir 
engel teşkil edebilmektedir. Dışlanma kaygısı, kendini yeterince ifade 
edememe endişesi uluslararası öğrencileri sağlık hizmetlerinden 
istifade noktasında temkinli davranmaya yöneltebilir.

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans 
Öğrenimi gören Afganistan uyruklu kız öğrenci Z.H muayene için 
gittiği devlet hastanesinin bir doktorunun kendisine “ülkemizi 
karıştırmaya mı geldin, ne zaman döneceksiniz ülkenize?” mealinde 
hakaretamiz ifadelere maruz kaldığını söylemiştir. Bu durumun 
kendisini çok olumsuz etkilediğini, kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği 
hastanede kapsamlı bir tetkik ve muayeneden mahrum kaldığını 



171

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

ifade etmiştir.
Bir diğer taraftan eğitimini ailesi ile birlikte sürdüren uluslararası 

öğrencilerin yaşadıkları problemlere değinmek gerekmektedir. 
Eğitimini ailesi ile sürdüren uluslararası öğrenciler kendileri Sosyal 
Güvenlik Kurumu Sağlık Sigortası güvencesi altında olsa da eş ve 
çocuklarının kendi sahip olduğu haklardan yararlanamamaktadırlar. 
Böylesi bir durumda öğrenciler çalışma izni olmaksızın iş bulmak 
için çabalamaktadır. Bu durum beraberinde akademik başarısızlığı 
da getirebilmektedir. Böylesi durumlarda öğrencileri Sivil Toplum 
Kuruluşlarının desteğine başvurmak suretiyle çözümler oluşturmaya 
yöneldikleri de görülmektedir.

Filistin Uyruklu Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Doktora öğrencisi, M.K İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargo 
nedeniyle ülkesine geri dönemediğini, eşinin doğumunu mecburen 
Türkiye’de gerçekleştirdiğini, tedavi sonrası süreçte kendisine fatura 
edilen 4000 (Dört Bin) TL’lik bedeli ancak bir STK’nın desteği ile 
karşılayabildiğini ifade etmiştir.

Benzeri bir durumda Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
öğrenim gören Türkmenistan uyruklu D.M İsimli öğrenci, eşinin 
zorunlu bir ameliyata girdiğini, ameliyat sonucunda çıkan 2800 
TL’lik masrafın ancak 1400 TL’sini karşılayabildiğini, kalan kısmı ise 
farklı STK’lar aracılığı ile tamamladığını ifade etmiştir.

Öneriler ve Sonuç
Temel bir insani hak olan sağlık hizmetlerinden tüm uluslararası 

öğrencilerin adil bir şekilde istifade edebilecekleri bir sistem 
getirilmesi gereklidir. Öncelikle Türkiye’yi tercih edecek uluslararası 
öğrencilerin zorunlu sağlık sigortası hakkında bilgi sahibi 
olabilecekleri araçların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Zira 
sorunun arka planında, gerekli ve yeterli bilgiye sağlıklı şekilde 
ulaşamamak yatmaktadır. Genel Sağlık Sigortasına kayıt sürecini 
takip eden 90 gün içinde akredite olmayan uluslararası öğrenciler, 
neredeyse sadece oturum izni almaya yarayan ve kendi içinde 
bir ekonomik rant oluşturan özel sigorta şirketlerine mahkûm 
olmaktalar. Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları bu ve benzeri 
problemler, eğitim süreçlerini aksattığı gibi, Türkiye’nin uluslararası 
eğitim üzerinden maksimum düzeyde istifadesini kısıtlamaktadır.

Türkiye’yi en çok tercih eden uluslararası öğrencilerin orijin 
ülkelerine bakıldığında Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, İran, 
Bulgaristan, Yunanistan, Kazakistan, Moğolistan, Afganistan, Bosna 
Hersek gibi ekonomik açıdan zayıf ülkeler olduğu görülecektir. (DEİK, 
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2013: 56) Son yıllarda Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya 
ülkelerinden de Türkiye’ye azımsanmayacak düzeyde uluslararası 
öğrenci gelmektedir. Bu ülke ve bölgelerin düşük ekonomik 
seviyesi uluslararası öğrencilerin ekonomik imkânlarına da direkt 
olarak yansımaktadır. Yapılacak tüm değişiklik ve düzenlemeler 
hakkında uluslararası öğrencilerin vakitli şekilde bilgilendirilmesi, 
yaşanabilecek olumsuzluk ve mağduriyetleri minimum düzeye 
çekecektir.

Yarı yapılandırılmış mülakatların neticesinde ortaya çıkan 
tespitlere istinaden şu önerilere yer verilebilir:

1. Kapsamlı, sürdürülebilir, uluslararası öğrencilerin kolay akredite 
olacakları bir sağlık sigortası düzenlemesi yapılmalıdır.

2. Yapılacak genel sağlık sigortası düzenlemelerinde Türkiye’yi en 
çok tercih eden ülkelerin ekonomileri göz önünde bulundurularak 
fiyat politikası tesis edilmeli, uluslararası öğrencilerin ekonomik 
imkânlarına göre ödeme kolaylıkları sağlanmalıdır.

3. Uluslararası öğrencilerin, Türkiye’ye gelmeden evvel zorunlu 
resmi, bürokratik işlemler ve bu işlemlerin oluşturacağı maliyet 
her sene güncellenerek, web sitelerinde, sosyal medyada ve 
büyükelçilikler, konsolosluklar vb. misyonlar aracılığı ile bilgi 
edinebilmesi temin edilmelidir. Bu manada var olan her tür argüman 
güçlendirilmelidir.

4. Eğitimini halen Türkiye’de sürdürmekte olan uluslararası 
öğrencilere, yapılacak düzenleme ve değişiklikler hakkında 
zamanında ve detaylı bilgilendirme yapılmalıdır.

5. Oturum izni için zorunlu tutulan sağlık sigortası şartının 
devamlılığı esas olmalıdır. Fakat öğrencilerin sisteme akreditasyon 
süreci uzatılmalıdır.

6. Özel sağlık sigortası şirketlerinin mevzuatta bulunan açıklara 
istinaden, yalnızca oturum izni almaya yarayan sağlık sigortası 
işlemlerine yeni bir düzenleme getirilmelidir. Uluslararası 
öğrencilerin sağlık gibi çok temel bir insani ihtiyacı üzerinden oluşan 
bu rantın önüne geçilmelidir.

7. Eğitimlerini çeşitli sebeplerden dolayı aileleri ile sürdürmekte 
olan uluslararası öğrencilerin yaptırdıkları sigorta üzerinden eş ve 
çocuklarının da istifade edebilmelerinin önü açılmalıdır.

8. Kamu Hastaneleri, özel hastaneler vb. sağlık kuruluşları yönetici 
ve çalışanlarına, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin varlığı, 
hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
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9. Uluslararası öğrencilerin sağlık haklarından istifade edebilme 
hakları, yaşayabilecekleri aksaklıklar, karşılaştıkları dışlayıcı, küçük 
düşürücü söz ve fiiller ile alakalı başvurabilecekleri merciler hakkında 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile bilgilendirmeler 
yapılmalıdır.

Uluslararası öğrencilerin tüm dünyada oluşturduğu ekonomik 
hareketlilik ülkeler açısından önemli bir gelir kapısı oldu. Bu 
hareketlilik, küresel anlamda 160 milyar dolarlık rakama ulaştı. 
UNESCO tahminlerine göre, 2020 yılında 7 milyona ulaşacak 
yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci sayısıyla 280 milyar 
dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmış olacak. Türkiye’nin 2023 
yılında hedeflediği 250 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşması 
ve ülkemizin uluslararası eğitim alanında söz sahibi olabilmesi için 
bu ve benzeri problemlerin istikrarlı ve sağlam biz zemin üzerinde 
çözüme kavuşması zorunludur.

Netice itibari ile uluslararası öğrencinin Türkiye’nin sahip 
olduğu medeniyet değerleri bağlamında “birey” olduğu gerçeği 
unutulmamalı, salt ekonomik girdiye sebep olacak kaynak olarak 
kabul görmemesi elzemdir.
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL 
AİLELERİNİN ÖĞRENİME ETKİSİ

Enes Yaşar1  -  Okt. Sefa Toprak2

Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası 

öğrencilerin Türkçe öğrenirken mensup oldukları dil ailelerinin dil 
edinimlerine olan etkilerini ve yazım yanlışlarını tespit etmektir. 
Araştırma nitel araştırma yöntemlerin- den durum çalışması deseniyle 
yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte 
olan B seviyesindeki 15 öğrenciye yazdırılan kompozisyonla 
toplanmış olup örnek olay tarama modeli uygulanmıştır. Toplanan 
veriler, yapı bakımından bükümlü diller arasında yer alan Hami-Sami 
ve Hint-Avrupa dil ailelerine mensup uluslararası öğrencilerin yazım 
ve biçim yanlışları arasından seçilerek elde edilmiştir. Bu çerçevede, 
yapı bakımından aynı sınıfta yer almalarına rağmen dil ailelerindeki 
farklılıkların Türkçe öğreniminde ne derece etkili olduğu ölçülmeye 
çalışılmıştır. Özellikle alfabe farklılıklarının, anadilde ses karşılıkları 
olmamasının, eklerdeki yapısal özelliklerin, kelime türetişindeki 
farklılıkların ve kültürel etkileşimler gibi çeşitli etkenlerin öğrenmede 
farklılıkları belirginleştirdiği tespit edilmiştir. Sonuç itibariyle 
uluslararası öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken mensup oldukları 
dil ailelerinin öğrenmeyi olumlu ve olumsuz yönlerde etkiledikleri 
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Dil Aileleri, Yapı 
Bakımından Diller

Keywords: Teaching Turkish to Foreign Language, Language 
Families, Languages in Terms of Structure

Giriş
Günümüzde dilin pek çok tanımı yapılmaktadır. İnsanlık tarihi 

boyunca da dil üzerinde çok fazla düşünülmüş ve tartışmalar 

[1] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi, Araştırma 
Görevlisi.
[2] Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas 
TÖMER), Türk Dili Okutmanı.
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yapılmıştır. Bu sebeple dili tanım- lamada pek çok dilbilimci çeşitli 
görüşler öne sürmüştür.

Ergin (1986: 3) dili “kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu 
kurallar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş 
içsel bir kurumu” olarak nitelendirilmektedir. Korkmaz (2005) da 
benzer şekilde dili “insanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı 
olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam 
bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre şekillenmiş 
ortak kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, 
seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistem” olarak tanımlamıştır.

Görüldüğü üzere dil, en genel manasıyla insanlar arasındaki 
iletişimi sağlayan sözlü yazılı simgeler sistemidir. Bununla birlikte 
yeryüzünde konuşulan dil sayısının yedi bini geçtiği tahmin 
edilmektedir (Uzun, 2012;116). Dolayısıyla yeryüzündeki diller 
arasında köken ve yapı olarak bir takım benzerlikler ve yakınlıklar 
vardır. Bu sınıflandırmalar genellikle cümlelerin kuruluşuna ve 
kelimelerin yapılarına göre belirlenmektedir. İlk ciddi sınıflandırma 
biçimsel olarak Alman dilbilimci August Schleicher tarafından 
yapılmıştır (Aksan, 1998;103-105). Bu sınıflandırmaya göre dünya 
dilleri yapı bakımında üçe ayrılmaktadır. Tek heceli diller, eklemeli 
diller ve bükümlü diller.

Tek heceli dillerde eklemeler bulunmaz. Kelime herhangi bir 
değişikliğe uğramadan kalmaktadır. İfade edilmek istenen şeyler 
ekler yardımıyla değil, kelimelerin birbirleriyle olan anlam ilişkilerine 
göre belirlenir. Bu gruba en iyi örnek Çincedir. Çincedeki vurgular, 
çeşitli anlamları karşılayabilmektedir.

Bükümlü dillerde ise kökler değişikliğe uğrar. Kelime kökleri hem 
kelime türetişlerinde hem de çekimlemelerde değişiklik geçirir. 
Arapça çekimli dillere en tipik örneklerden birisidir.

Eklemeli diller grubunda ise köke getirilen ekler yeni anlamlar 
oluşturur. Bükümlü dillerin aksine kökte herhangi bir değişikliğe 
uğramadan farklı anlamlar oluşturulur. Bu gruba en iyi örneklerden 
birisi Türkçedir.

Diller, biçim bakımından sınıflandırıldığı gibi kaynak bakımından da 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma ses ve söz dizimi benzerlikleri 
dikkate alınarak yapılmaktadır. Dolayısıyla bu sınıflandırma birbirine 
benzeyen dillerin bilinmeyen zamanlarda bir dilden geldiği ve farklı 
kollara ayrılarak oluştuğu düşünülerek yapılmıştır. Bu teoriye 
nostratik teorisi denmektedir. Teoriye göre altı dil ailesi aynı kökten 



177

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

çıkmış olup büyük bir dil ailesi oluşturmaktadır (İlliç- Svitiç, 1971).
Türkçe bu dünya dillerinden Ural-Altay dil grubunun Altay 

dil aileleri arasında yer almaktadır. Bu dil ailesini diğerlerinden 
ayıran bazı özellikleri vardır. Ünlü uyumu, sondan eklemeli yapısı, 
kelimelerin erkeklik dişilik yapılarının olmaması, ses yapı ve söz 
dizimi bakımından benzerliklerin bulunması; çoğul ve iyelik eklerinin 
sona gelmesi bunlardan bazılarıdır (Demircan, 2007;7).

Bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere dil aileleri farklı özellikte 
nitelikler taşımaktadır. Bu nedenle yabancı dil edinimlerinde farklı 
dil ailelerinden gelen öğrencilerin öğrenme seviyeleri değişmektedir. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de bu durumla sıkça 
karşılaşılmaktadır. Özellikle Türkçenin sondan eklemeli bir dil 
olması, söz dizimsel yapısı, zaman ve şahıs çekimlemelerinin olması, 
yüklemin sonda bulunması ve ünlü uyumları gibi dil özellikleri 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil edinimini farklı 
şekillerde etkilemektedir. Bu sebeple çalışmada, Türkçenin yabancı 
dil olarak öğretiminde dil ailelerinin dil edinimlerini ne derece 
etkiledikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Yöntem
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, katılımcı gözlemleri, 
derinlemesine görüşmeler ile doküman toplama yoluyla elde 
edilen verilerin derinlemesine ve boylamsal olarak incelenmesini 
içerir (Glesne, 2012: 31). Bu sebeple çalışma içerik analizi tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. “İçerik analizi, belirli kurallara 
dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak 
tanımlanır” (Büyüköztürk ve diğ., 2012:240).

Çalışmada ayrıca dil ailelerinin Türkçe öğrenimine etkisini daha 
belirgin kılmak için belirli sınırlandırmalara gidilmiştir. Çalışmanın 
daha iyi sonuç verebilmesi adına dil aileleri arasından Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de sayıca çok olan öğrencilerin 
dilleri seçilmiştir. Dil aileleri olarak Hami-Sami  dil ailesinden Arapça, 
Hint Avrupa dil ailesinden Rusça, Moldovca, Boşnakça, Sırpça ve 
Farsça dilleri belirlenmiştir.

Çalışma Grubu
Bu çalışmanın verilerini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 

ÇOMÜ TÖMER’de öğrenim gören toplam 15 uluslararası öğrenci 
oluşturmuştur. Katılımcılar Hami-Sami ve Hint-Avrupa dil ailesine 
mensup uluslararası öğrencilerdir.
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Çalışmada, aynı sınıfta yer alan ve farklı dil ailelerine mensup olan 
öğrencilerin Türkçe öğrenimlerindeki farklılıklar tespit edilmeye 
çalışılmıştır.

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak “doküman inceleme yöntemi” 

kullanılmıştır. Doküman inceleme yöntemi nitel araştırmada sıklıkla 
kullanılan bir yöntemdir. Temel amacı araştırılması hedeflenen 
olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz 
edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Bulgular
Bu çalışmada Hami-Sami ve Hint-Avrupa dil ailelerine mensup 

olan öğrencilerin Ural-Altay dil ailesinden olan Türkçeyi, yabancı 
dil olarak öğrenme aşamasında karşılaştıkları sorunlar ve sıklıkla 
yaptıkları hatalar aşağıdaki yanlış oranlamalarıyla verilmiştir.

Hami Sami Dil Ailesi 21

Hint Avrupa Dil Ailesi 11

Tablo 1 Yapım Eki Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Köken bakımından Ural-Altay dil ailesinde yer alan Türkçe, yapı 

bakımından eklemeli bir dildir. Bu özelliğinden dolayı değişen 
eklerle yeni anlamlar üretmesi farklı dil ailelerinden gelen 
öğrencilerde zorluklara neden olmaktadır. Çünkü Türkçede isim ve 
fiil çekimlerinde yeni oluşan kelimeler kök değişikliğine uğramazken 
bükümlü dillerde kök aldığı eklerle değişikliğe uğramaktadır. 
Dolayısıyla Arapçanın bükümlü bir dil olması nedeniyle kelime 
türetimlerinde yanlışlıklar yapılmaktadır.

“Kışta (Kışın) çok soğuk yazda (yazın) çok sıcak oluyor.”
“Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye hakkında düşündüğü şey tam 

(tamamen) yanlıştı.”
“Batı (Batılı) ülkeler Türkiye’de barış istemiyor”
Hint Avrupa Dil Ailesi
Türkçe yapım ekleri sayesinde çok fazla yeni kelime türetebilme 

özelliğine sahiptir. Hint Avrupa dillerinde bu ekler çok azdır. Genelde 
kelime türetme kelimenin başkalaşması yoluyla yapılır (Balıkçı, 2008; 
7). Bu durum, Hint-Avrupa kökenli dil sahibi uluslararası öğrencilerin 
Türkçe öğrenimi sırasında özellikle de yazma etkinliklerinde 
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gözlemlenen çeşitli yanlışlara sebep olmaktadır.
“Türkler ve biz artik (artık) dostunlar (dost) olduk.”
Yukarıda verilen örnekte de olduğu gibi öğrenciler özellikle temel 

seviyede Türkçe bir metin yazarken anadillerinin yazım mantığı ile 
hareket ettikleri için yapım eklerini kelime köklerine getirmede sorun 
yaşamaktadırlar. Yapılan gözlemlerde öğrencilerin bu yanlışları 
yapmalarındaki etken Türkçenin ekleme ya- pısını bilmiyor olmaları 
ve doğal bir refleks sonucu olarak da kendi dillerinin ekleme yapılarına 
benzer bir uygulama geliştiriyor olmalarıdır. Örneğin Boşnak bir 
öğrencinin yaptığı hatalar göz önünde bulundurulduğunda bu durum 
daha net görülebilmektedir;

“Türkiye’de öyle bir kural yoktuğunu (olmadığını) anladım.”
Öğrenci burada kurduğu cümle içerisinde bir şeyin bulunmadığını 

anlatmak istediğinde “olmamak” manasını vermek için “yok” 
kelimesini kullanmayı tercih etmiş ve “olmadığını” manasını verebilme 
için de kök halindeki kelimeye yok+ duk (tuk)+un+u yapısını 
geliştirmiştir. Bu da bariz bir ek hatası olarak göze çarpmaktadır. 
“Türkçe sondan eklemeli dil olduğundan dolayı köklere ek geti- rilerek 
kelime türetilir. Boşnakça ise kıvrımlı olduğundan dolayı yeni kelime 
türetilirken kelime kökünde değişiklikler olur. Dolayısı ile bu durumu 
öğrencilerin Türkçedeki gramer kategorilerini kendi dil mantıklarına 
göre yazmaya çalışmaları ile açıklamak mümkündür”(Arslan,2015;9).

Hami Sami Dil Ailesi 17

Hint Avrupa Dil Ailesi 15

Tablo 2 Tamlama Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Türkçe ve Arapçada tamlamaları ayrı dil ailelerinden geldikleri için 

farklı bir yapıya sahiptir. Türkçedeki isim tamlamalarında ilk isim 
tamlayan, ikinci isim tamlayan olurken Arapçada sıralama bunun 
tersi şeklinde gelmektedir (Cantürk, 2007: 60). Bu nedenle de Türkçe 
öğrenen Hami-Sami dil ailelerinden gelen öğrenciler, çoğunlukla 
yanlış yapmaktadırlar. Ayrıca yanlışların bir diğer sebebi de Arapça 
isim tamlamalarında Türkçedekinden farklı olarak tamlayanın 
ve tamla- manın her ikisinin birden ek almamalarıdır (Alshirah, 
2013:43). Bu sebeple de öğrenciler genellikle Türkçede bulunan 
“nın/nin” ilgi hal ekini kullanmayarak yanlış yapmaktadırlar (Okatan, 
2012:91).

“Türkiye (Türkiye’nin) giyim sanayisi...” “arablar (Arapların) çok 
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şeyler (şeyleri)” 
Hint Avrupa Dil Ailesi
İyelik eklerinin kullanımı Türkçeyi Hint-Avrupa ailesi dillerden 

ayıran belirgin bir diğer özelliktir (Karini,2014;835). Bilindiği üzere 
Hint-Avrupa kökenli dillerde iyelik ekleri yer almaz. İyelik eklerinin 
vazifeleri iyelik adıllarının kullanımıyla karşılanır (Karini,2014;835). 
Bu noktada Yeni Farsçada farklı bir durum gözlemlenebilir zira 
Yeni  Farsçada iyelik hali için iki farklı kullanım söz konusudur ve 
Türkçeye benzer bir davranış olarak ekler sondan eklemelidir 
(Karini,2014;835).

İyelik eklerinin getirdiği ayrışma sonucunda Hint-Avrupa dilli 
uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenimde iyelik kullanımından 
kaynaklı  hatalarına sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yedi aydır Türkiye’de 
olan Sırbistanlı bir öğrencinin kompozisyonunda yer alan «Kurban 
bayram (bayramını), çocuk bayram (bayramını) ve ramazan vb. biraz 
biliyorum” örneğinde de olduğu gibi özellikle konuşma ve yazma 
etkinliklerinde gözlemlenen bu durumun giderilmesi uzun çalışma 
etkinlikleri gerektirmektedir.

Türkçe öğretimi esnasında dikte yaptırılarak giderilmeye çalışılan 
bu yanlışlık Altay dil ailesinden olan öğrencilerle kıyas edildiğinde 
Hint-Avrupa dilli öğrencilerin oransal olarak daha fazla hata 
yapıldığı görülmektedir. Zira 27 Altay dilinden 26’sında iyelik ekleri 
kullanılırken 30 Hint–Avrupa dilinden yalnızca dördünde iyelik 
eklerinin kullanıldığı belirtilmiştir (Karini,2014;836).

Hami Sami Dil Ailesi 31

Hint Avrupa Dil Ailesi 45

Tablo 3 İnce/Kalın Harf Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Hami Sami dil ailesine mensup olan Arap öğrenciler, yabancı 

dil olarak Türkçe öğreniminde genel olarak ince ve kalın seslerde 
çok sık hatalar yaptıkları görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri 
arasında alfabe farklılıkları yer almaktadır. Çünkü Arap alfabesinde 
ünlülerin yerlerini “elif, vav, ye” harflerine getirilen harekeler 
tutarken Türkçede her bir ses birimi için farklı ünlülerin getirilmesi 
gerekmektedir (Şengül;2014;336). Dolayısıyla Arap öğrenciler 
Türkçe yazımında her ünlü için ayrı bir harf kullanma konusunda 
zorluk yaşamaktadırlar (Hamaratlı; 2015;73).

Yapılan yazı çalışmasında öğrencilerin daha çok “a-e”, “ı-i”, ”u-ü” 
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ünlülerinde hata yaptıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca Hami Sami dil 
ailesine mensup bu öğrencilerin kelimelerde inceltmeden ziyade 
kalınlaştırma yoluna gittikleri tespit edilmiştir.

“a-e” ünlüleri ile ilgili yapılan yanlışlar arasındaki nedenlerden 
birisi de çoğu Arap öğrencinin küçük yaştan itibaren öğrenmiş 
oldukları İngilizcedeki “a” sesinin genellikle ince okuması ve bu 
alışkanlığı Türkçe yazarken de sürdürerek devam ettirmesidir 
(Elsawah;2016;182). Diğer bir neden büyük ünlü uyumuna uymayan 
sözcükler ve öğrencilerin “g, k, l, t” seslerinin hem ince hem de 
kalın ünlüler aldığını bilmemeleri olarak değerlendirilmektedir 
(Elsawah;2016;182). Nitekim Arap alfabesindeki bu ünsüzler, ince 
ve kalın olmak üzere farlı sembollerle gösterilmektedir. Dolayısıyla 
bu da öğrencilerin Türkçede hangi ünlünün ne zaman ince ne zaman 
kalın olarak kullanılacağıyla ilgili bazı yanlışlıklar yapmalarına neden 
olmaktadır.

“O kadar değişiklar (değişiklikler) yok.”
“Güzel ve düzenli bir ülke o yüzdan (yüzden) Türkye’ye (Türkiye’ye) 

gelmek istedim”
“İlk defa oraya gittim otobüstan (otobüsten) indim.”
“ı-i”, “o-ö”, “u-ü” kullanımında yapılan yanlışlıklar, Arapçada “ı, 

ö ve ü” sesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Öğrenciler, 
bu sesin telaffuzunda zorlandıkları için yazımda da aynı hatayı 
sürdürmektedirler. Hatta bazen bu ses doğru bir şekilde telaffuz 
edilmesine rağmen Arapça alfabedeki gibi algılandığı için noktanın 
ihmal edildiği görülmektedir (Elsawah;2016;188).Bu çerçevede 
öğrenciler, “ı-i”, “o-ö”, “u-ü” seslerinin kullanımını bilinçsiz bir şekilde 
gerçekleştirmektedirler. Aynı ke- lime kimi zaman doğru yazılırken 
kimi zamanda da yanlış yazılmaktadır. Öyle ki yanlış yazılan bu 
kelimeler kimi zaman aynı cümle içerisinde dahi doğru bir şekilde 
yazıldığı görülmektedir.

“Insanlar (İnsanlar) olarak, turkler (Türkler) çok iyi insanlar, 
yardımsever adam- lar.”

Örnekte de görüldüğü üzere “insanlar” kelimesi aynı cümle 
içerisinde hem doğru hem de yanlış bir şekilde yazılmıştır. Ancak 
burada dikkate alınması gereken bir diğer husus İngilizcede “i” sesinin 
büyük harf olarak yazıldığında “I” şeklinde yazılması ve Türkçeye de 
olumsuz olarak aktarılmasıdır. Dolayısıyla “ı-i”, “o-ö”, “u-ü” sesleri 
bir yandan İngilizceden aktarılan olumsuz etki bir diğer yandan da 
Arap alfabesinde “ı, ö, ü” sesinin olmaması nedeniyle yanlış olarak 
kullanılmaktadır;
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“Turkey’de (Türkiye’de) en güzel şehir Istanbul (İstanbul). İlk defa 
oraya gittim ve otobüstan (otobüsten) indim."

“Tarihi derslere girmeye başladım ve Osmanli (Osmanlı) Devleti….” 
“Zaten Türkiye bizim kömşümüz (komşumuz).”

Hint Avrupa Dil Ailesi
Kalınlaşma uluslararası öğrencilerin yanlış yapma oranı en yüksek 

hatalarından birisidir. Bu hata oranı Hint-Avrupa dilli öğrencilerde 
daha fazladır. Bunun gerekçeleri öğrenciler tarafından Türkçedeki 
ince seslerin kalın seslerden ayırt edilemiyor olması olabilir. 
Farsçayı ele alarak bakacak olursak Türk alfabesinde yer alan sekiz 
ünlüye karşılık Farsçada /a/, /ä/, /e/, /i/, /o/, /u/ olmak üzere altı 
ünlü bulunmaktadır. Öğrenciler, özellikle Farsçada bulunmayan /ı/, 
/ü/, /ö/ ünlülerini /i/, /u/, /o/ kalın ünlüleri ile karıştırmaktadır 
(İnan,2014;633). Bu durumda özellikle de yazma ko- nusunda 
öğrencilerin hata yapmasına neden olmaktadır. Özellikle bu dil 
ailesinde Türk alfabesindeki seslerle ilgili en çok sıkıntı yaşayanların 
farklı alfabeleri kullanan öğrenciler olduğu görülmektedir. Örneğin 
Kiril alfabesini kullanan öğrenciler bu gruba girmektedir. Ayrıca ana 
dili Boşnakça olan bir birey Türkçedeki “ğ, ı, ö, ü“seslerini farklı telaffuz 
edip farklı yazabilmektedir çünkü Boşnak alfabesinde bu sesler yoktur 
(Şengül,2014;335). Çünkü Balkanlardan gelen Hint-Avrupa dil ailesi- 
ne mensup öğrencilerin genellikle c, ç, i, ö, s, s, ü, y gibi ünlü ve ünsüz 
seslerin yazımında birtakım sorunlar yasadıkları tespit edilmiştir 
(Başoğul ve Can,2014;110). Bunun sebebi ise bu seslerin Türkçede 
bulunup diğer Balkan dillerinde bulunma- masıdır. Dolayısıyla Hint- 
Avrupa dil ailesine mensup bu bölgedeki uluslararası öğrenciler, ince 
ve kalın seslerin kullanımında sıklıkla yanlışlıklar yapmaktadırlar. 
“Sonra tercümanlik (tercümanlık) yaptım”

“Fakat dedımkı (dedim ki) onlara “HAyir (hayır) YanLış 
düşünüyorsunuz.”

Hami Sami Dil Ailesi 39

Hint Avrupa Dil Ailesi 16

Tablo 4 Büyük/Küçük Harf Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Hami-Sami dil ailesinden olan Arapça ile Ural Altay dil ailesinde 

yer alan Türkçe arasında alfabe farklılığı olduğu için büyük küçük 
harf yazımlarında oldukça fazla yazım yanlışlıkları yapıldığı 
görülmektedir. Nitekim Arapçada, Türkçedeki gibi büyük ve küçük 
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harf olmadığından (Kelimenin başında, ortasında ve sonunda 
yazılışlar farklıdır.) büyük harfle başlanılacak yere küçük harf, 
küçük harfle başlanılacak yere büyük harfle yazmak gibi hatalara 
sıkça düşülmektedir (Polat, 1998: 65). Çünkü öğrenciler çoğu zaman 
kelimeleri doğru bir şekilde yazabilmeye odaklandıkları için büyük 
ve küçük harflere dikkat etmeden yazmaya çalışmaktadırlar. Yapılan 
yanlışlar arasındaki değişkenler göz önünde bulundurulduğunda 
öğrencilerin yaptıkları yanlışı bir başka cümlede düzeltiyor olması 
henüz büyük-küçük harf bağlamında bir bilinç kazanılamadığını 
göstermektedir. Özellikle öğrenciler, noktadan sonra büyük harfle 
başlama gerekliliği ve özel ve cins isim arasındaki farkı kavrayamama 
sorunu yaşamaktadırlar.

“…abim’e (Abime) ve ona söyledim.”
“burada (Burada) özgürlük var.”
“Türkiye’ye geldiğimden beri türkçe (Türkçe) öğrenmeye 

başladım.”
“burada (Burada) bazı insanlar hoş ve bazıları Kötü (kötü) ama hoş 

insanlar daha çoktur”
Hint Avrupa Dil Ailesi
Bu yanlışlıkla karşılaşma sıklığı alfabe farklılığından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle de Fars ve Kiril alfabesini kullanan 
öğrencilerde görülmektedir. Yine kendi alfabesinde olmayıp Türkçede 
olan harflerin büyük küçük yazımında zorlanmalar olmaktadır. 
Bu yanlışı çalışmada en sık yapan öğrenciler anadili Farsça, Rusça 
kökenli öğrenciler olmuştur. Çünkü ana dili Rusça ve Farsça olan 
öğrenciler kendi alfabelerinde büyük, küçük harf ayrımına yer 
olmadığı için bu konuda hata yapma durumları artmaktadır. Ayrıca 
özel isimlerin büyük harfle başlaması noktasında da aynı durum söz 
konusudur (İnan,2014;633).

“..babam sordu bana nasıl yaşadığımı. o (O) kadar bir Farklı (farklı) 
ülkede dedim Aynen (aynen) PASArofça (Pasoğrofça) gibi.”

“Fakat dedim ki onlara “HAyir (hayır) YAnLış (yanlış) 
düşünüyorsunuz.”

Hami Sami Dil Ailesi 6

Hint Avrupa Dil Ailesi 2

Tablo 5 Çoğul Eki Yanlışları
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Hami Sami Dil Ailesi
Türkçede tekil ve çoğul eklerde özne cansız ve çoğulsa fiil tekil 

olurken Arapçada bunun tersine özne çoğulsa fiil de çoğul olmak 
durumundandır (Polat, 1998:55). Bu nedenle Hami-Sami dil ailesine 
mensup öğrenciler tekil ve çoğul eklerinde anadillerinden gelen 
olumsuz aktarım yaparak yanlış ekler getirmektedirler. Öznenin 
çoğul olduğunu gören öğrenciler, fiilleri ve diğer unsurları da çoğul 
şekilde kullanmaktadırlar;

“Milli takımlar (takım) maçlarını izliyorlar.”
“Siz yabancılar değil siz bizim için müsaferler (misafirsiniz)”
Örneklerde de görüldüğü üzere öğrenciler, anadillerinin etkisiyle 

öznenin çoğul olduğunu gördüklerinde diğer unsurları ve fiilleri de 
çoğul hale getirmektedirler.

Hint Avrupa Dil Ailesi
Türkçede bir sayısı hariç, asıl sayı sıfatlarıyla yapılan sıfat 

tamlamalarında isim unsuru çokluk eki almaz (Ergin, 1984; 250). 
Türkçenin aksine Hint Avrupa dillerinde önüne sayı sıfatı alan 
kelimeler, sayı birden büyükse çoğul eki alır. Türkçede ise nesneyi 
belirten sayı çokluk ifade ettiğinden nesneye ayrıca bir çoğul eki 
getirilmez. Örneğin İngilizcede “iki kalemler” denir ama Türkçede 
“iki kalem” deriz (Balıkçı,2008:7).

Hint- Avrupa dil ailesine mensup olan “Rusçada sayı sıfatları da 
dâhil olmak üzere sıfat tamlamalarında sıfat ve isim unsurları sayı, 
cins ve hâl ekleri bakımından uyum sağlamaktadır” (Pehlivanova-
Lebedeva, 1988;182-185).Aynı şey sayı bildiren belirsizlik sıfatları 
için de geçerlidir (Özkan ve Musa,2004). Bu noktada Farsça ise 
Türkçe çokluk eki açısından bir benzerlik gösterir. Bu bakımdan 
çokluk eklerinden dolayı yapılan hata oranı azdır. Ancak anlamsal 
olarak bilgi yetersizliğinden kaynaklanan yanlış kullanımlar da söz 
konusudur (İnan,2014;642).

Hami Sami Dil Ailesi 31

Hint Avrupa Dil Ailesi 29

Tablo 6 Hal Eki Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Türkçede hal ekleri isimden sonra gelmesine karşın Hami-Sami dil 

ailesine mensup olan Arapçada hal ekleri isimden önce fiilden sonra 
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gelmektedir (Polat, 1998: 67). Bu nedenle öğrencilerin hal eklerinde 
yanlış yapma oranları oldukça yüksektir. Belirtme durumunda yapılan 
yanlışlar genellikle Arapçada kelimenin başına “el” takısı getirilerek 
sağlandığı için öğrenciler Türkçede sonda yer alan belirtme eklerini 
ya hiç kullanmamaktadırlar ya da karıştırmaktadırlar. Nitekim 
Türkçede yüklem ve tümleç arasındaki ilişkiyi gösteren belirtme 
durum soneki, Arapça herhangi bir harf-i cer ya da bir sona gelen 
bir ekle ifade edilmemektedir (Can, 2005; 147).Yani Arapçada böyle 
tümcelerde yönelme durumu ile belirtme durumu aynı yapıyla 
karşılanır (Fatma Böllükbaşı,2011;1362).

“Bu bilgiler (bilgileri) arkadaşlarımdan aldım.”
“Lise (Liseyi) bittirdiğimde (bitirdiğimde) düşünüyordum ki…”
“Süriy’de (Suriye’yi) çok özledim.”
Türkçedeki yönelme ekleri ve ayrılma ekleri, Arapçada ilgeçlerle 

karşılanmakta olup kesin bir kurala sahip değildir. Dolayısıyla 
ilgeçler fiillere göre değişkenlik gösterdiği için öğrenciler Arapçada 
birkaç duruma birden kullanılan aynı ilgeci Türkçedeki hal eklerine 
de uygulamaya çalışmaktadırlar (Polat,1998;38). “Şimdi farklı 
kültürlere (kültürlerden) konuşalım.”

“Başka şihir (şehre) gitmedim.”
Görüldüğü üzere Arapçada aynı ilgecin farklı durumlara ve farklı 

ilgeçlerin aynı durumlara gelmesi yapılan yanlışlıkların artmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca öğrenciler, hal eklerinin nerede ve ne 
zaman kullanılacağını tam olarak bilemedik- leri için genellikle cümle 
içerisinde yalın halini kullanmayı tercih etmektedirler. “Bu bilgiler 
(bilgileri) arkadaşlarımdan aldım.”

“Türkeye (Türkiye’ye) gelmidan (gelmeden) önce Türk diziler 
(dizileri) hiç izlemedim”

Hint Avrupa Dil Ailesi
Farsça, Amerikçe (Habeşçe), Arnavutça, Makedonca gibi Hint 

Avrupa dil ailesinin birçok dilinde kelime sonunda kullanılan hal 
ekleri yoktur. Bu dillerde hal ekleri kelimelerin önünde yer alır. 
İşte bu sebepten öğrenciler isim hal eklerini kullanırken hata 
yapmaktadırlar. Bu hata durumu kimi zaman bulunma yerine 
yönelme; bazen ayrılma yerine bulunma gibi şekillerde görülebiliyor. 
En çok unutulan ve hata yapılan durum ise belirtme hali üzerinde 
olmaktadır;

“Yöresel giyişeler (giysileri) çok beğendim.” “Çok istedim Türkiye’yi 
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(Türkiye’ye) gelmeyi.”
Bu konuda hata payının en az olduğu öğrenciler Farsça kökenli 

olanlardır. Zira Farsçada bulunan / را / ve / از / /در/ /به / yapılarının 
Türkçedeki durum eklerine benziyor olması öğrencilerin Türkçedeki 
durum eklerini kavramalarını ve kullanmalarını kolaylaştırmaktadır. 
Tabi yine de hatasız bir kullanım da söz konusu değildir. Bu konuda 
Farsça kökenli öğrencilerin özellikle de belirtme durum eki üzerinde 
yanlış yapılıyor olmalarının sebebi Türkçede belirtme durumu 
ekinin kullanıldığı bazı yerlerde Farsçada yönelme durumu ekinin 
kullanılması ya da Türkçede yönelme durumu ekinin kullanıldığı bazı 
yerlerde Farsçada belirtme durum ekinin kullanılması durumudur 
(İnan,2014;636).

Hami Sami Dil Ailesi 3

Hint Avrupa Dil Ailesi 3

Tablo 7 Fiilimsi Yanlışları

Hami Sami Dil Ailesi
Türkçe ve Arapça ayrı dil ailelerinden geldikleri için aralarında 

yapı bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Sıfat-fiil ve zarf-fiil de 
bunlardan bazılarıdır. Hami-Sami dil ailesine mensup olan öğrenciler 
de “dik, en/an” gibi ekleri Arapçada kullanmadıkları için yanlışlar 
yapmaktadırlar. Nitekim Arapçada sıfat-fiiller bağımsız kelimelerle 
yapılmaktadır (İşler,2002:52).

“Suriye’ye kültür ve yaşamla ilgili en benzer (benzeyen) Türkiye’dir.
Örnekte de görüldüğü gibi öğrenciler, kendi dil ailelerinde kelimeyi 

sıfat-fiil haline getirememektedirler.
Hint Avrupa Dil Ailesi
Hint-Avrupa dil ailesine mensup yabancı öğrencilerin Türkçe 

öğrenimi esnasında büyük zorluk yaşadıkları ve yazma etkinliklerinde 
hata yapma durumlarının çok sık olduğu durumlardan birisi de 
fiilimsilerdir. Öğrenciler ana dillerinde bulunmayan ve bizim sıfat 
fiil, isim fiil, zarf fiil olarak sınıflandırdığımız bu eklerin vazifelerini 
kavrama noktasında büyük zorluk yaşamaktadırlar. Bu zorluk 
onların Türkçe konuşma ve yazma etkinliklerinde hata yapmalarını 
da kaçınılmaz kılmaktadır. Birçok Avrupa dilinde fiilimsiler bağımsız 
kelimelerle yapılmaktadır. Fakat Türkçede fiilimsiler ek halindedir 
ve fiillere eklenirler. “Türkçedeki fiilimsi ekleri; üzerine getirildiği 
fiilin geçmiş, şimdiki, geniş ve gelecek zamanda olup olmadığına göre 
değişiklik gösterir. Fiilin hangi zaman eki aldığı değil, hangi zaman 
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anlamı taşıdığı önemlidir. “Yarın İstanbul’a gidiyorum.” dendiğinde 
dil bilgisel açıdan şimdiki zaman eki almış olsa da anlam bakımından 
gelecek zamandır. Rusçada dil bilgisi adı olarak geniş zaman terimi 
bulunmamaktadır. Ortaçlar da gelecek zaman için kullanılmaz. 
Dolayısıyla sadece şimdiki ve geçmiş zaman ortaçları vardır” 
(Polat,2014;373).

Bu konuda Farsça üzerinden bir örnek getirilecek olunursa 
“Türkçede fiilimsi ekleri, eklendikleri fiil kök ve gövdelerini 
isimleştirerek fiilleri cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf olarak 
kullanılmasını sağlamaktadır. Türkçede fiilimsi eki alan fiiller tek 
bir cümle içerisinde cümledeki temel yargıyı desteklerken Farsçada 
cümledeki temel yargıyı destekleyen yardımcı unsurlar, yan cümlelerin 
eklenmesi yoluyla ana cümleye bağlanır. “Oturan çocuk benim 
arkadaşımdır. Çocuk ki oturuyor, benim arkadaşımdır.” Farsçadaki bu 
kullanım nedeniyle öğrenciler, fiilimsileri başlı başına bir fiil olarak 
görme eğilimindedir” (İnan,2014;638).

Sonuç
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde pek çok zorlukla 

karşılaşılmaktadır. Dil aileleri açısından Ural-Altay dil grubu 
içerisinde yer alan Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenen 
uluslararası öğrencilerin yaşadıkları zorluklar bağlı bulundukları 
dil ailesi kökenine göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada 
ele alınan Hami-Sami ve Hint-Avrupa dil ailelerine mensup yabancı 
öğrencilerin Türkçe öğrenimi sırasında yaşadıkları zorlukların ve 
yaptıkları hataların gözlemlenmesi sonucunda değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Öğrencilerin yazılı kompozisyonlarında yer alan 
dil bilgisel hataların orantısal olarak karşılaştırılmasının yanında 
hataların gerekçelerinin de belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada 
her iki dil ailesine bağlı öğrencilerin ortak hatalar yaptıkları da 
saptanmıştır.

Sonuç olarak dil ailelerinin Türkçe öğrenimine etkisi çerçevesinde 
öğrencileri yanlış yapmaya iten sebeplerin temelinde dilbilgisi 
kurallarının olduğu görülmüştür. Özellikle de alfabe farklılıklarının, 
anadilde ses karşılıkları olmamasının, eklerdeki yapısal özelliklerin, 
kelime türetimindeki farklılıkların ve kültürel etkileşimler gibi çeşitli 
etkenlerin öğrenmede farklılıkları belirginleştirdiği tespit edilmiştir. 
Sonuç itibariyle uluslararası öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken 
mensup oldukları dil ailelerinin öğrenmeyi olumlu ve olumsuz 
yönlerde etkiledikleri anlaşılmıştır. Zira Türkçe sondan eklemeli bir 
dil iken söz dizimi olarak ana unsurunu sonda bulundurur. Ancak 
Hint-Avrupa’da ise asıl unsur söz diziminde yardımcı unsurdan önce 
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gelir. Bu gibi sebeplerden ötürü Hint-Avrupa grubunda yer alan 
öğrencilerin Türkçe öğrenirken yaşadıkları sorun ve yaptıkları hata 
oranı fazla olmaktadır.

Çalışmada ayrıca ince/kalın seslerde her iki dil ailesinde de hata 
oranının fazla olduğu görülmektedir. Buradaki en büyük faktörün 
alfabe farklıkları ve bazı ünlü harflerin diğer dil ailelerinde 
olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Hami-Sami dil ailesine 
mensup olan Arapçadaki ünlü seslerin kullanım yanlışlığı özellikle 
«elif, vav, ye» harekeleriyle sağlanıyor olmasından kaynaklanırken 
Hint-Avrupa dil ailesinde daha çok iki sessiz harfin yan yana gelerek 
telaffuzda ünlü bir harfin karşılanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Ancak Hami-Sami dil ailesinin Hint-Avrupa dil ailesine göre hata 
oranın daha fazla olmasının sebebi nispeten Arapçanın kültürel 
açıdan ve kelime benzerlikleri bakımından Türkçeye daha yakın 
olmasından kaynaklanmaktadır.

Hata oranının yüksek olduğu diğer bir yanlışsa hal eklerinde 
görülmektedir. Her iki dil ailesi de eklemeli bir dil yapısına sahip 
olmadığı için hangi kök kelimeye hangi ekin getirileceği çoğu zaman 
karıştırılmaktadır. Bu da her iki dil ailesinde ekleri farklı şekilde 
geliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak hata oranlarına 
bakıldığında aralarında çok fazla fark yoktur. Bu da her iki dil ailesinin 
yapı bakımından bükümlü olmasıyla ilişkilendirilebilir.

Görüldüğü üzere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil 
ailelerinden kaynaklı hataların ve zorlanmaların dilbilgisi 
farklılıklarından dolayı olduğu açıktır. Bu bağlamda ele alınan Hint-
Avrupa ve Hami-Sami dil ailelerinin Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğrenmelerinde ayrıştırıcı bir kolaylık yahut belirgin bir zorluk 
sağlamadığı; her iki ailenin de farklı açılardan zorluğa sahip olduğu 
görülmüştür. Bu farklılıklardan kaynaklı zorlukların öğreticiler 
tarafından göz önünde bulundurularak Türkçenin yabancı bir dil 
olarak öğretilmesi, her iki dil ailesine mensup öğrencilerin daha hızlı 
ve daha az hatasız öğrenmesini sağlayacağı açıktır.
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TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKTAN SONRAKİ SORUNLARI 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Lazzat Bazarbayeva - Ferrux Rehimov

Özet
Son yıllarda dünyanın her yerindeki uluslararası öğrenciler 

ekonomik kalkınmaya ve uluslararası rekabete büyük katkıda 
bulunan insan kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Çünkü her 
bir uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü ülkenin ekonomik 
gelirine büyük fayda getirdiğini ve uluslararası öğrenci değişim 
programlarıyla ülkeler arasında bir takım anlaşmalar, iş birlikleri 
yapıldığı bilinmektedir.

Son yıllarda bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’de de uluslararası 
öğrencilere oldukça değer verilmektedir. Bununla ilgili pek çok 
programlar, etkinlikler yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’yi tercih etmesi için, eğitim görmekte olan uluslararası 
öğrencilerin memnuniyetin sağlamak için ve mezun olan uluslararası 
öğrencilerin sonraki yıllarda da Türkiye ile bağının kopmaması adına 
birtakım programlar düzenlenmektedir.

Bu çalışmamızda, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin mezuniyet 
prosedürü, ikamet ve diploma alma süreci gibi bir takım sorunları ele 
alınacaktır. Çalışma anket yolu ile uluslararası öğrencilerin öncelikli 
sorunları öğrenilerek çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler::: Uluslararası Öğrenci, Mezun Öğrenciler, 
Türkiye Mezunları.

Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler
Küreselleşen dünyada diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında 

da hızlı değişimler olmaktadır. Bu değişimin bir sonucu olarak her 
alanda ortaya çıkan ortak pazar anlayışı eğitim alanında da kendisini 
göstermektedir. Bu eğitim pazarının önemli bir ayağını uluslararası 
öğrenci dolaşımı oluşturmaktadır. Bu oluşumun her ülke açısından 
çok yararlı olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye Cumhuriyetide 
bu konuda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye hem Türk 
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Dünyasıyla hem dünyanın başka da ülkeleriyle anlaşmalar yaparak 
her yıl uluslararası öğrencilerin sayısın çoğaltmaktadır.1

Türkiye Cumhuriyeti, 1992 yılından sonra değişen dünya şartları 
sonucunda Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklardan 
sayıları binlerle ifade edilen “Büyük Öğrenci Projesi” başlatmıştır. 
“Büyük Öğrenci Projesi”, Türk Dünyasıyla ile yapılan işbirliği 
anlaşmaları, protokoller, mutabakat zabıtları, daimi komisyon 
kararları, Türkiye’de uluslararası öğrencilerle ilişkin kanun, bu 
kanuna dayalı olarak çıkarılan yönetmenlik ve söz konusu kanun 
gereği kurulan değerlendirme kurulu kararları ile öğrencilerin 
bursluluklarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenleyen şartnamelere göre 
yürütülmektedir.2

“Büyük Öğrenci Projesi” programından sonra, 2011 yılından 
itibaren her yıl düzenli olarak sürülen Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki “Türkiye Bursları” projesinin de 
uluslararası öğrenci sayısının çoğalmasına büyük katkısı olmuştur. 
Şöyle ki, 2011 yılında 50 ülkeden toplam 8.000 başvuru alan proje 
2015 yılına gelindiğine 182 ülkeden 95.000 başvuru sayısına ulaşmayı 
başarmıştır. Bu kısa zaman kesiğinde 160 ülkeden 60.000 kişi mezun 
olurken, 15.000 kişi de Türkiye burslusu olma şansı kazanmıştır.

Büyük öğrenci projesinin yanı sıra, 1987 yılından beri Socrates/
Erasmus prog- ramının üyesi olan Türkiye, yalnızca öğrencilerin değil, 
öğretim elemanlarının da bir akademik yılda üç aylık dönemlerde 
değişimine dâhil olan ülkeler arasındadır. Paydaşı olduğu anlaşmanın 
imzalandığı tarihten beri 30.000’den fazla Türk öğrenciye Avrupa 
ülkelerinde eğitim görmenin yolları açılmış ve dolaşım kapsamında 
9.000’in üzerinde uluslararası öğrenci Türk üniversiteleri tarafından 
kabul edilmiştir. 2011-2012 akademik yılında ise Türkiye’ye 
öğrenim görmeye gelen 8400 öğrenci ile birlikte Türkiye’deki toplam 
uluslararası öğrenci sayısı 31.900’u bulmuştur.3

1991-1992 senelerinde Diğer Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
ilan etmek üzereyken Türkiye kendi zorluklarına rağmen buralardaki 
kardeşlerine kucak açmak ve onlara yardım etmek için programlar 
üretmeye başladı. Bunlardan en önemlisi geleceğe de yatırım 
olan öğrenci değişimi ve burslarıdır. E-mail ile kendilerinden bilgi 

[1] Kasım Kiroğlu , Alper Kesten , Cevat Elma, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Lisans Öğrencilerinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2010, ss.26-39
[2] Yıldırım, Şinasi, (2008), Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri okul müdürlerinin yetiştirilme ve 
atanma süreçlerinin karşılaştırılması, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul,
[3] Özkan, G., Acar Güvendir, M.. (2015). Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları: Kırklareli 
ve Trakya üniversiteleri örneği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 174-
190.
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istediğimiz SETA, bu konuda bize şöyle açıklamada bulundu:
“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”.4

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 görmeğe 
davet edildikten sonra 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 
toplan 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:

Ülkenin adı Tömer Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Toplam

Azerbaycan 70 7 319 74 190 660

Türkmenistan 19 - 623 11 6 659
Kırgızistan 67 26 325 153 78 649

Kazakistan 110 20 205 143 52 530
Özbekistan 27 1 59 9 2 98

Tablo 1. BÖP Kapsamında Gelen Uluslararası Öğrencilerin Dağılımı (2010-
2011)

6 Nisan 2010 tarihinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) kurularak “yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş 

[4] SETA (Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı-İstanbul), Vakfı yetkililerinden 
e-posta ile alınan özel bilgi.



194

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

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. 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 yakla- şımla katkı sunmayı hedeflemektedir.

Kapsadığı Ülkeler: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve KKTC.”

Türkiye’den Mezun Olan Uluslararası Öğrenciler
Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik eğitim politikası, mazisi 

sadece cumhuriyet dönemine değil yüzyıllar öncesine dayanan bir 
derinliğe sahiptir. Osmanlı Devleti döneminde Enderun Mektebi ile 
başlayan Türkiye’de Eğitim projesi, yabancı milletlerden getirilerek 
sarayda eğitim verilen öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde 
hükümdar veya yönetici olmaları ile başarılı sonuçlar vermiştir. 
Enderun Mektebi ile başlayan bu süreç Sultan II. Abdülhamid Han 
döneminde Aşiret Mekteb-i Hümâyunu, Mekteb-i Sultânî, Tıbbiye 
ve Harbiye gibi üst düzey okullarda eğitim gören milletlerarası 
öğrencilerle küresel bir boyut kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde 
de devam eden tek taraflı öğrenci hareketliliği 1990’lı yıllara 
gelindiğinde dönemin bölgesel gelişmelerinin ışığında yeni bir 
boyuta bürünerek Büyük Öğrenci Projesi adını almış ve geniş kitlelere 
ulaşmaya başlamıştır. Son olarak 2012 yılında Türkiye Bursları Projesi 
ile sistemli ve uluslararası bir boyut kazanan Türkiye’nin öğrenci 
hareketliliği politikası, gelinen noktada en önemli kamu diplomasisi 
faaliyetlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Türkiye Burslarının 
en önemli sonucu ise yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencilerinin kendi 
ülkeleri ile Türkiye ve Türk halkı arasında kültürel köprü vazifesi 
görecek aktörler olmalarıdır.

Türkiye mezunları kendi ülkeleriyle olan bağı koparmadan, 
ülkelerin ekonomik, siyasi anlamda da ilişkilerinin sürdürebilmeleri 
için bir köprü hizmetin üstlenecektir.

YTB’nin Türkiye Mezunlarına her sene düzenlediği Uluslararası 
Öğrenci Mezuniyet Töreni, bu yıl 6.sı gerçekleştirilmiştir. Bu 
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projede başarılı öğrencilere hediyeler vererek, başarılarının daha da 
artmasına neden olabilmektedir.

Ayrıca, Türkiye mezunları dünyanın başka da ülkelerinde bir araya 
toplanıp, hasret giderebilmektedir. Bu toplanmaların amacı mezun 
öğrenciler birbirleriyle fikir alış verişi yapmaktır.

Gazeteci Zuhal Demirci’nin 6. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet 
Töreninde misafir öğrencilerden aldığı röportajında öğrencilerin çok 
samimi cevaplarda bulunduğunu görebilmekteyiz:

“Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı’nda 
yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sudanlı Muhammed Nureddin, 
Türkiye’ye iki yıl önce geldiğini belirterek, “Türkiye’de okumak başka 
bir ülkede okumaya benzemiyor. Türkler samimi insanlar. Bir ülkenin 
nasıl sevildiğini ben Türklerden öğrendim.” dedi. Yüksek lisansa 
başlamadan önce yurt dışında okumayı düşünmediğini, Sudan’daki 
Türklerle tanıştıktan sonra fikrini değiştirerek Türkiye Burslarına 
başvurduğunu anlatan Nureddin, “Türklerle tanıştıktan sonra 
gerçekten samimi insanlar olduğunu anladım. Türkiye, Müslüman bir 
ülke olması sebebiyle de benim için en uygun ülkeydi. Türkiye’de her 
türlü kültürü ve farklı adetleri bulabilirsiniz.” diye konuştu.

Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Nureddin, ülkesine döndükten sonra Türkiye ile Sudan arasındaki 
ikili ilişkileri güçlendirmek ve İslam âlemine faydalı olmak için 
çalışacağını ifade etti.

İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunu Özbekistanlı Gulina 
Yusupova, lisans eğitimini Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde tamamladıktan sonra 
öğretmenlerinin tavsiyesiyle yüksek lisans için Türkiye Burslarına 
başvurduğunu belirtti.

Yusupova, YTB’nin sağladığı Türkiye Burslarını kazandığını 
öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, 
“Türkiye’ye geldiğimde ilk hedefim, kültürel çalışmalar yapıp, 
Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirerek 
ileri taşımaktı. Şu anda bu hedefimin temelini Türkiye’de atmış oldum.” 
dedi.

“Benim kalbimin yarısı Boşnak ise diğer yarısı Türk’tür”, Karadağ’da 
yaşayan ve eğitim amacıyla 2012’de Türkiye gelen Bosnalı Adela 
Baliç de bir yıl Türkçe hazırlık eğitiminin ardından lisans öğrenimine 
başladığını aktardı. Baliç, 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna 
Savaşı’nda, ailesinin önce Almanya’ya gittiğini, daha sonra ise 
Karadağ’a yerleştiğini anlattı.
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Bosnalı Baliç, “Üniversite için önümde iki seçenek vardı, Almanya 
ya da Türkiye. Türkiye’de okumak için burs başvurularının olduğunu 
duydum, başvurdum ve kazandım. Tabii ki Türkiye’yi seçecektim çünkü 
Türkiye bizim diğer ailemiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilik bölümünden bu yıl itibariyle mezun olduğunu söyleyen 
Baliç, Türkiye’nin kendine kazandırdığı tecrübeyle ülkesine 
döneceğini fakat ayrıldığı için üzgün olduğunu vurguladı. Baliç, 
“Benim kalbimin yarısı Boşnak ise diğer yarısı Türk’tür. Gerçekten 
öyle çünkü burada sizin ve bizim kültürlerimiz birbirine çok benziyor.” 
ifadelerini kullandı.

Kırgızistan’dan gelen Ahıska Türkü Ramziya Mamedova, Kocaeli 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2017 yaz dönemi itibariyle mezun 
olduğunu belirterek, Türkiye’de eğitim gören kuzeninin tavsiyeleriyle 
Türkiye Burslarına başvurduğunu, bursu kazandığını öğrendiğinde 
çok sevindiğini dile getirdi. Mamedova, “Ülkeme döndüğümde yüksek 
lisansıma devam etmek istiyorum. Tarih bölümü öğrencisi olarak 
hayalim bütün Türkleri bir çatı altında toplamak.” diye konuştu.

Türkiye’ye Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan eğitim almak için gelen 
Damir Spahic de Gazi Üniversite Pazarlama Bilim Dalı’nda yüksek 
lisans yaptığını kaydetti. Spahic, “İyi ki Türkiye’ye gelmişim diyorum 
çünkü burada kendim adına çok şey kazandım, eğitim, tecrübe, dostlar, 
yeni arkadaşlar ve aslında kardeşler diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

YTB’nin eğitim olanaklarının yanı sıra ebru, gitar, sulu boya ve çini 
kursu gibi kendilerine birçok fırsat sunduğunu vurgulayan Spahic, 
katıldığı kurslar sayesinde Türkiye’ye dair çok fazla birikim sahibi 
olduğu söyledi. “Hedefim, Türkiye ile Afganistan arasında kültür 
köprüsü oluşturmak”, Afganistan’dan Türkiye’ye 2014’te gelen 
Ahmet Bilal Mustafa da bir yıl Türkçe hazırlık eğitiminin ardından 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansa başladığını 
anlattı. Mustafa, Türkiye Burslarından ülkesindeki arkadaşları 
aracılığıyla haberdar olduğunu ve başvuru tarihinin son gününde 
kayıt yaptırdığını söyledi.

Türkiye’de aldığı eğitim süresince farklı kültürleri tanıma fırsatı 
bulduğunu ve bir hayat tecrübesi kazandığını belirten Mustafa, 
“Afganistan’a döndüğümde ilk hedefim, ülkem ile Türkiye arasında bir 
kültür köprüsü oluşturmak ve burada öğrendiklerimi Afganistan’da 
da uygulamak. Temel amaçlarımdan biri bu kültür bağını kurmak. 
İnşallah başaracağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı.”

Sonuç
Son yıllarda giderek bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin, 
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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.

Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrencilerin bir takım sorunları vardır: barınma, çalışma izni, kültür 
farklılığı vb. Bu sorunların tamamen kalkabileceğini düşünemiyoruz, 
ancak bu çalışmalarımızla uluslararası öğrencilerin sorunlarını 
azaltmaya çalışmaktayız. Uluslararası öğrencilerin eğitim başladıktan 
ve mezun olduktan sonraki bir takım sorunlarını ele almaya çalıştık. 
Türkiye mezunlarına ulaşmaya çalıştık ama çok az öğrenciyle 
iletişime geçebildik.

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin mezun olduktan sonraki 
sorunlarından en önemlisi oturum izninin 1 ay içerisinde iptal 
olmasıdır. Bu durumda mağdur kalan öğrenciler ülkeyi 1 ay içinde 
terk etmeleri ya da kısa dönemli oturum iznine başvuru yapmaları 
gerekmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası öğrencilerinin bazı üniversitelerde 
diplomalarının verilmesi gecikmektedir. Üniversite’den kaynaklanan 
bu sorunun çözülmesi hem uluslararası öğrencilerin yararına 
olacaktır. Çünkü diplomalarını hemen alan uluslararası öğrenciler 
ülkelerine giderek diploma denkliği işlemlerin başlatabilmektedir. 
Bu sorunların çözüm önerilerine Göç idaresi, YÖK kurumlarıyla 
birleşerek çözebiliriz diye düşünmekteyiz.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci burs almaya hak kazanarak Türkiye’de 
eğitim görüyor. Bugün, 160 ülkeden 60 bin Türkiye mezunu var, 
diyor Zuhal Demirci. Türkiye mezunları ülkelerarası dostluk köprüsü 
olacaktır.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİLERİNDE YEREL 
PAYDAŞ DENEYİMLERİ: ESKİŞEHİR İLİNDE NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA

Mahmut Sami İşlek1 - Muhammet Nurullah Çakmak2

 Uğur Keskin3

Özet
Uluslararası Öğrenci Akademileri Yurtdışı Türk ve Akraba 

Toplulukları (YTB) Başkanlığı tarafından farklı şehirlerde, yerel 
paydaşlar ile yürütülmekte olan bir öğretim faaliyetidir. Uluslararası 
Öğrenciler Akademisi (UÖA), Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, 
Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Adana, 
Antalya, Samsun, Isparta ve Çanakkale illerinde uygulanmaktadır. Bu 
çalışmada, hem yukarıda belirtilen şehirlerde düzenlenmekte olan 
UÖA faaliyetlerinin yürütücülerine hem de YTB Başkanlığına anlamlı 
katkılarda bulunabilecek ve uygulamaya yönelik fayda sağlayabilecek 
politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu amaç 
doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında Eskişehir’de düzenlenen 
UÖA faaliyetleri ile Türkiye Seminerleri programlarına iştirak 
eden eğitimci ve yürütücü/ yönetici personelin deneyimlerinden 
edinilen fikir, düşünce ve öneriler ortaya konulmuştur. Araştırma 
katılımcılarının seçiminde, en az bir (1) UÖA faaliyetine katılmış 
olma kriteri belirlenmiştir. Farklı zamanlarda iki odak grup 
görüşmesi tertip edilerek, görüşmelere 8 eğitimci ve 4 yürütücü/
yönetici personelin aktif katılımı sağlanmıştır. Yarı yapılandırılmış 
odak grup görüşme rehberi kullanılarak yapılan görüşmelerde 
eğitim veren ve/veya organizasyonda görev alan kişilerin deneyim, 
fikir ve önerilerini; genel program organizasyonu, katılımcı öğrenci 
özellikleri, program içerikleri, sosyal-kültürel etkileri başlıkları 
altında ifade etmeleri istenmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerden 
elde edilen ham veriler, nitel analiz yöntemlerine uygun olarak analiz 
edilmiştir. Bu araştırma, YTB Başkanlığı tarafından düzenlenen 
UÖA’lar ile sınırlı olarak yürütülmüştür. Dolayısıyla, söz konusu kısıt, 
araştırma kapsamında elde edilecek bilgilerin teorik veya uygulama 

[1] Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, msislek@anadolu.edu.tr
[2] Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, mncakmak@anadolu.edu.tr
[3] Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, ugurkeskin@anadolu.edu.tr
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olarak genelleştirilebilir olduğu evreni de ortaya koymaktadır. Elde 
edilen bulguların hem YTB Başkanlığı hem de yerel proje ortaklarının 
ilerleyen dönemlerdeki organizasyon süreçlerine katkı sağlaması 
umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Akademisi, Paydaş 
Deneyimleri, Nitel Analiz.

Keywords: International Student Academy, Stakeholder Experiences, 
Qualitative Analysis.

Giriş
Eğitim, geçen zaman içerisinde etkinliğini arttırarak devam eden 

bir süreç olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde ekonomik, askeri, 
siyasi açıdan güçlü olan devletlerin, eğitim kalitesi sıralamasında 
ilk sırada olmaları, tesadüfle açıklanamayacak kadar somut bir 
gerçekliktir. Bu nedenle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, 
eğitim alanına yatırım yaparken, yurtdışı eğitimine de özel bir önem 
vermektedirler. Bu da uluslararası öğrenci hareketliliğini hızlandıran 
bir faktör olarak belirginleşmektedir. Günümüzde uluslararası 
öğrenci sayısı 5 milyona yaklaşırken, gelecek 10 yılda bu sayısının 
%50 artacağı tahmin edilmektedir (Sağıroğlu, 2015). Bu yönüyle 
düşünüldüğünde, eğitimin gelmiş olduğu söz konusu durumu, dünya 
genelinde içinde bulunulan bir süreç olan küreselleşme ile yakın 
ilişki şeklinde açıklayabilmek de mümkün gözükmektedir.

Eğitim ve küreselleşme arasındaki ilişki, özellikle son yıllarda 
sıkça ifade edilen bir olgu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Küreselleşme günümüzde reddi mümkün olamayacak kadar derin 
ve etkili bir süreç olarak gündemdeki yerini korumaktadır. İnsan 
hareketleri, küreselleşmenin en görünür yüzlerinden biri olarak ifade 
edilmektedir. Elbette bu hareketlerin eşit şartlarda gerçekleşmediği 
ise kabul edilen bir diğer husus olarak dikkat çekmektedir (Bkz, 
Bauman, 2016; Appadurai, 2008).

Bauman, küreselleşmenin insani hareketlilik getirdiği tezine turist 
ve aylak kavramıyla açıklık getirmektedir. Turist, istediği zaman 
istediği yerden istediği yere gidebilen, küreselleşmenin nimetlerinden 
faydalanan kişi olarak belirgin bir ayrıma sahip bulunmaktadır. 
Aylağın durumu ise daha farklı bir görünüm arz etmektedir. Aylak; 
istenmeyen, turist tarafından korkulan, olmaması gereken kişi olması 
yönüyle farklı bir tanımlamaya sahip bulunmaktadır (Bauman, 
2000). Bu iki tanımlama dikkate alındığında uluslararası öğrenciler, 
tümüyle farklı bir konumlama ile ortaya çıkmakta ve sermaye ya 
da işgücünün dışında ayrı bir köprü oluşturmaktadırlar. Ne turist 
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olarak görülebilmekte ne de aylak olarak nitelendirilebilmektedirler. 
Dolayısıyla uluslararası öğrenciler, tamamen yeni bir uluslararası sınıfı 
teşkil eden niteliğe sahip toplumsal kesim olmaları münasebetiyle, 
kendine has bir karakteristiğe sahip bulunmaktadırlar. Oluşan bu 
yeni sınıfın öneminin kavranmasının ardından öncelikli olarak 
gelişmiş ülkeler harekete geçmiştir. Az gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkelerden, gelişmiş ve görece gelişmiş ülkelere doğru bir akış 
söz konusu olması nedeniyle uluslararası öğrenci hareketliliğine 
özel bir öncelik verilmeye başlanmıştır. Türkiye, özellikle son 
yıllarda geliştirmeye başladığı proje ve politikalarla Tanzimat’tan 
bu yana öğrenci gönderen ülke görünümünden uzaklaşarak, aynı 
zamanda hatırı sayılır ölçüde öğrenci de kabul eden bir konuma 
gelmiştir. Görece olarak yeni sayılabilecek bu süreçte öğrenciler, 
öğretmenler, uygulanan politikalar gibi hususlarda araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri, sistemin kendi doğası içinde süregelmekte 
ve ilerleme kaydetme eğilimini sürdürmektedir. Bu çalışmayı da söz 
konusu ilerleme kaydetme arzu ve eğilimine katkıda bulunma çabası 
doğrultusunda, 2015 yılında yapılmış olan ve uluslararası öğrencilerin 
görüşlerine yer verilen “Uluslararası Öğrenci Akademisinde Edinilen 
Deneyimler: Eskişehir 2015 Tecrübe Aktarımı” başlıklı çalışmanın 
(İşlek, Keskin ve Çakmak, 2015) ikinci payandası olacak şekilde 
eğitimcilerin görüş ve önerilerini de içeren bir dizi politika önerisi 
olarak tasarlanmıştır.

Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası ve Uluslararası 
Öğrenci Akademisi

Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrenci sayıları 
yıllar içinde belirgin bir değişim sergilemiştir. 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. Bu sürekli artışa rağmen, yükseköğretimdeki uluslararası 
öğrencilerin toplam öğrenci sayıları içindeki oranları ise dalgalı bir 
seyir izlemiştir. 1983’te uluslararası öğrencilerin sistem içindeki 
oranı %1,7’ler düzeyinde iken, bu oran 1990’larda %1’e düşmüş, 
1998’de yeniden %1,4 seviyesine çıkmasına rağmen, 2000’li yıllarda 
iç kontenjan artışı nedeniyle yeniden %1’in altında seyretmiş, 
2013 yılı itibari ile tekrar %1 oranına yükselmiştir. 2000’li yıllarda 
uluslararası öğrenci sayıları sistemli olarak artmış ancak genel 
öğrenci sayılarındaki büyümenin gerisinde kaldığı için sistemdeki 
oranı düşük seyretmiştir. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin 
toplam öğrenci sayısı içindeki oranları 2010 yılından itibaren 
yeniden artma eğilimine girmiştir (Çetinsaya, 2014: 151).

Son on yılda ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı istikrarlı bir 
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biçimde artmış olmasına rağmen, uluslararası öğrenci sayısındaki 
artış hızı toplam öğrenci sayısındaki artış hızını yakalayamamıştır. 
Yine de belirtmek gerekir ki, son yıllarda Türkiye’de okuyan 
uluslararası öğrenci sayılarındaki artış kayda değer düzeydedir. 
Yükseköğretimdeki büyüme eğiliminin uluslararası öğrenci 
sayılarına da yansıdığı açıkça gözükmektedir (Çetinsaya, 2014).

2016 Yılı Göç Raporuna göre bu yılda öğrenci ikamet izni alanların 
sayısı 61.116’dır. 2016 yılında Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile 
bulunan 61.116 yabancıdan, Azerbaycan vatandaşları 10.528 kişi ile 
ilk sırada, Türkmenistan vatandaşları 6.600 kişi ile ikinci, Afganistan 
vatandaşları 3.803 kişi ile üçüncü sırada yer almaktadır (Türkiye Göç 
Raporu, 2016).

Şekil 1. Göç Raporuna Göre 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası 
Öğrenci Dağılımı (Kaynak: 2016 Göç Raporu)

Toplamda ise Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören öğrenci 
sayısı 2014 yılında 55 bin olan bu sayı 2017 itibariyle 103.727’ye 
ulaşmıştır. Bu da iki yılda yaklaşık olarak %100 oranında bir artış 
yaşandığı anlamına gelmektedir. Bu öğrencilerin geldiği ülkeler 
Azerbaycan 15.036, Suriye 14.765, Türkmenistan 10.642, İran. 6.181, 
Afganistan 5.316, Irak 5.118, Yunanistan 2.264, Kırgızistan 2.107, 
Kazakistan 2.078, Libya 2.060 (Türkiye Göç Raporu, 2016).

Elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye son yıllarda 
uluslararası öğrenci olgusuna çok fazla önem vermektedir. Her 
geçen yıl öğrenci sayısı önemli oranda artarak devam etmektedir. 
Uluslararası Öğrenci Akademisi Türkiye’deki bu öğrencilerin gelişimi 
ile doğrudan ilgilenmektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye’de yükseköğrenim 
gören uluslararası öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel olarak 
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destekleyen bir kuruluştur. Öğrencilerin uyum, koordinasyon, 
akademik ve kültürel gelişimini hedef alarak kurulmuştur (YTB, 
2015). Uluslararası Öğrenci Akademisinin faaliyetlerini yürüttüğü 
iller; Eskişehir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, 
Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Sakarya, Samsun ve Trabzon olarak sıralanabilir. Tamamı ücretsiz 
olarak yürütülen eğitim programlarına ve diğer etkinliklere Türkiye 
Bursları öğrencileri ve Türkiye’de yükseköğrenim görmekte olan 
tüm uluslararası öğrenciler katılabilmektedir.

Uluslararası Öğrenci Akademileri, Yurtdışı Türk ve Akraba 
Toplulukları (YTB) Başkanlığı tarafından farklı şehirlerde, yerel 
paydaşlar ile yürütülmekte olan bir öğretim faaliyetidir. Bu 
kapsamda, Eskişehir ilinde 2016 yılında iki döneme yayılan ve beş 
aylık bir süreci teşkil eden programın yer aldığı UÖA programı 
yürütülmüştür. 2017 yılında ise “Türkiye Seminerleri” başlığı altında 
görece daha dar kapsamlı ve kısa süreli bir program yürütülmüştür. 
Eskişehir’de yürütülen UÖA faaliyetlerinin daha kurumsal bir 
düzlemde gerçekleştirilebilmesi için, geçmiş deneyimlerin kayıt 
altında bulundurulması ve programların yürütülmesinde katkıda 
bulunan eğitimci ve yürütücü/yönetici kadronun korunması hususu, 
öncelikli bir amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 
yürütülen faaliyetlerin kayıt altına alınması (resmi gerekliliklerin 
ötesine geçilerek, edinilen tecrübelerin içselleştirilmesi ve 
paylaşılması) sağlanmıştır. Bu anlayış doğrultusunda, kurum içi kayıt, 
dokümantasyon, arşiv ve raporlamanın yanı sıra tecrübe aktarımına 
yönelik hem yazılı hem de sözlü iletişime dayalı paylaşımlar devam 
ettirilmektedir.

Araştırma
Araştırmanın Konusu ve Amacı
2016 ve 2017 yıllarında Eskişehir’de düzenlenen UÖA 

programlarına iştirak eden eğitimci ve yürütücü/yönetici personelin 
deneyimlerinden edinilen fikir, düşünce ve öneriler, bu araştırmanın 
ana konusunu teşkil etmektedir. Araştırmayı yönlendiren temel 
araştırma sorusu; “Tecrübe edilen akademi ve seminer faaliyetleri 
boyunca görülen eksik ve geliştirilmesi gereken noktalar nelerdir?” 
şeklinde oluşturulmuştur. Bu temel soru doğrultusunda katılımcılara; 
genel program organizasyonu, katılım- cı öğrenci özellikleri, program 
içerikleri, sosyal-kültürel etkileri başlıkları altından görüş ve fikirleri 
sorulmuştur. Böylece hem farklı şehirlerde düzenlenmekte olan UÖA 
faaliyetlerinin hâlihazırdaki yürütücülerine hem de YTB Başkanlığına 
katkı sağlayabilecek ve uygulamaya dönük fayda sağlayabilecek 
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geliştirici önerilerin sunulması hedeflenmiştir. İlave bir husus 
olarak ise, UÖA faaliyetlerine yönelik yerel STK değerlendirmesinin 
yapılması da ikincil bir hedef olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup 

görüşmesi kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve 
doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, algıların ve olayların doğal 
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 
yönelik bir çaba ile şekillenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45). 
Odak grup görüşmesi ise araştırma katılımcılarının birbirleri olan 
iletişimleri üzerine odaklanan bir tür grup mülakatıdır (Kitzinger, 
1995). Odak grup görüşmesinin veri toplama tekniği olarak tercih 
edilmesinin nedeni ise hem çalışmanın keşifsel bir niteliğinin olması 
hem de odak grup görüşmelerinin bir ‘düşünceleri öğrenme’ yöntemi 
olarak kabul ediliyor olmasıdır (Arlı, 2013).

Katılımcılarının (örneklemin) seçiminde, en az bir (1) UÖA 
faaliyetinde aktif olarak yer almış olma kriteri belirlenmiştir. Farklı 
zamanlarda iki odak grup görüşmesi tertip edilerek, görüşmelere 
8 eğitimci ve 4 yürütücü/yönetici personelin katılımı sağlanmıştır. 
Yarı yapılandırılmış odak grup görüşme rehberi kullanılarak yapılan 
görüşmelerde eğitim veren ve/veya organizasyonda görev alan 
kişilerin deneyim, fikir ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. İki 
farklı oturumda yapılan odak grup görüşmelerinden ilki 45 dakika, 
ikincisi ise 53 dakika sürmüştür. Odak grup görüşmelerin ilkine 
6 eğitimci katılırken ikincisine 2 eğitimci ve 4 yürütücü/yönetici 
personel katılmıştır. Her bir görüşmede öncelikle katılımcılar 
kendilerini tanıtmıştır. Daha sonra ise araştırmacılar; araştırmanın 
amacı, kapsamı ve yürütülmesi ile ilgili olarak katılımcılara bilgi 
vermişlerdir. Katılımcılardan alınan onay ile çalışmada (veri 
kaybına uğramamak için) ses kaydı alınmıştır. Araştırmacılar tek 
bir kişinin süreci devralmaması (yönlendirmemesi, etki altında 
bulundurmaması) için görüşme boyunca herkesi katılmaya teşvik ve 
gayret etmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler, 
nitel analiz yöntemlerine uygun olarak analiz edilmiştir.

Verilerin Analizi ve Bulgular
Nitel veri analizi, verilerin düzenlendiği, analiz birimlerine 

ayrıldığı, sentezlendiği, biçimlerin (pattern) ortaya çıkarıldığı, 
önemli değişkenlerin keşfedildiği ve hangi bilgilerin rapora 
yansıtacağına karar verildiği bir süreçtir (Bogdan ve Biklen, 1992’den 
aktaran Özdemir, 2010: 328). Bu çalışmada ise nitel veri analizi 
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yöntemlerinden biri olan betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel 
analizde derinlemesine analiz edilmesine gerek duyulmayan 
verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve 
yorumlanması söz konusu olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 
224). Yukarıda anlatımlarda da ifade edildiği üzere toplanan veriler 
öncelikle derlenmiş ve yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülerek analize 
hazır hale gelen veriler, çalışmanın temel sorusuna cevap bulmaya 
yönelecek şekilde analiz edilmiştir.

Katılımcıların cevapları sırasıyla kodlanmış, temalandırılmış 
ve kategorilere ayrılmıştır. Böylece cevaplar; genel program 
organizasyonu, katılımcı öğrenci özellikleri, program içerikleri, 
sosyal-kültürel etkileri başlıkları altında toplanmıştır. Kategorilerden 
genel program organizasyonu içinde paydaşlar ile iletişim, bütüncül 
bakış, YTB ve sürekli iletişim temaları; katılımcı öğrenci özellikleri 
kategorisinin içinde yerli öğrenciler ile entegrasyon, seçim kriteri ve 
topluma entegrasyon; program içerikleri kategorisi içinde kabiliyet 
kazandıran faaliyetler, öğrenci tecrübesine odaklanma, ter- cih 
sunma ve daha az konferans/seminer; son olarak sosyal-kültürel 
etkiler kategorisi içinde ise daha çok kültürel faaliyet, dil kursları ve 
kısa film oluşturulmuştur. Böylece birtakım geliştirici ve iyileştirici 
uygulama önerileri sıralanmıştır. Görüşmeler sürecinde ortaya çıkan 
ve çalışma konusu ile farklı zeminlerde gerçekleşmesi nedeniyle 
esasa ilişkin olmayan konuşmalar, herhangi bir uygulama veya 
politika önerisine yönelik anlamlı bir katkı sağlamayacağı düşüncesi 
ile analize dâhil edilmemiştir.
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Paydaşlar ile 
iletişim

Şimdi mesela bir de üniversiteler ile ilişkiler konusu var. 
Üniversiteler ile akademi yürütücüleri arasında daha yoğun bir 
etkileşim ve iş paylaşımı olmalı… Böyle olmayınca sanki kendi 
başımıza bir şey yapıyormuşuz gibi oluyor. (Katılımcı 2)
Evet, hem YTB hem üniversiteler hem de STK temsilcileri birbirlerinde 
haberdar olursa daha iyi olur. Yani bu haliyle haberdar değilmiş gibi 
anlaşılmasın, ama daha etkin bir iletişim kurulsa daha iyi olur… Hızlı 
sonuç alınır birçok şeyde… (Katılımcı 4)

Bütüncül 
bakış

Öğrencinin sadece akademi ile Türk kültürünü öğrenmesini değil 
burada tecrübesini dert edinmek lazım. Daha bütüncül bir bakış açısı 
ile barınma- yemek-eğitim konularını ele almak lazım. (Katılımcı 1 
)

YTB

YTB’nin takvimi önceden belli olsa, bizler de daha iyi akademi 
programları çıkarırız aslında. İş biraz YTB’de bitiyor. O bu yerel 
kurumları organize etse, çok daha iyi işler çıkar. (Katılımcı 2)
YTB tek başına çok işle uğraştığı için bazen burada işler aksıyor ama 
yine de bir şekilde oluyor. (Katılımcı 3)

Sürekli 
iletişim

Öğrenciler ile sadece akademi dönemlerinde iletişim kurmak 
yeterli değil. Akademi haricinde de programlar yaparak sürekli bir 
iletişim kurmak gerekiyor. Bu da biraz bize kalan bir şey. (Katılımcı 
10)
Uzun süreli ilişkiler ile ancak olur bu, hem YTB ile hem de öğrenciler ve 
diğer paydaşlar ile sıkı bir bağ olursa öğrenciye dokunacak işler yapılır. 
(Katılımcı 5)
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Yerli 
öğrenciler 
ile
entegrasyon

Bence en önemli meselelerden bir Türk öğrenciler ile bu öğrencileri 
buluşturmak, çünkü asıl kültürel değişim bu eşit taraflar arasında 
oluyor. (Katılımcı 6)

Seçim kriteri

Keşke öğrencileri daha etkin süreçlerde seçebilsek, yani mesela öğrenci 
bir zorunluluk gibi gelmese de kabul edildiği bir eğitime katılsa. O 
zaman daha yüksek motivasyonla gelirler. (Katılımcı 2)
Bunları alacaksın değil de bunlar arasından iyi olanları belirleyip al 
denilse, çok daha verimli programlar olur. (Katılımcı 10)

Topluma 
entegrasyon

Öğrenciler için en zor konu bu: entegrasyon. Bunu aşmak için “Kanka 
Sistemi” gibi bir şey yapılabilir. Gönüllü öğrenciler her bir öğrenciye 
kanka olarak atanır ve onun işleri ile ilgilenir. (Katılımcı 7)
Sadece öğrenciler arasında bir entegrasyon yeterli değil bence aynı 
zamanda kültüre ve toplumsal kurumlara da bir aşinalık olmalı. 
Mesela öğrenci Ticaret Odası’nı bilmeli. (Katılımcı 8)
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Kabiliyet 
kazandı-
ran faali-

yetler

Şimdi öğrenci buraya neden gelsin? Kendisine bir şey katmadıktan sonra 
ne işi olur ki? Bence bir kabiliyet kazandıran eğitim olursa ancak başarılı 
olunur. Yani öğrenci ile eğitimcinin karşılıklı katılımının söz konusu 
olacak bir yapı… (Katılımcı 12)
Bence mesela öğrenci otursun bir maket yapsın, ebru öğrensin veya ne 
bileyim Türk yemeği yapmayı öğrensin. Böyle olunca koşa koşa gelir. 
(Katılımcı 1)

Öğrenci 
tecrübesi-
ne odak-
lanma

Öğrenci burada geliyor ve sadece dinliyorsa sıkıntı var demektir. 
Genelde de böyle oluyor sanırım. Ama ona ilgi duyduğu konu ile ilgili bir 
şeyler verebilirsek daha zengin bir içerik sunmuş oluruz. (Katılımcı 9)
Zengin içerik ve olanak sağlamak, öğrencinin inisiyatif kullanmasını ve 
kendini geliştirmesine engel olabilir. Olanak sağlama konusunda makul 
bir dengenin gözetilmesi gerekir. Sağlanacak olanaklar zaten bütçe kısıtı 
altında bulunmakta. Bu bütçe sınırsız olsa bile bu defa öğrencinin 
gelişimine ket vuracaktır. Her türlü olanağı direkt olarak öğrenciye 
sağladığınızda öğrencinin kendi çaba ve girişimlerini engellemiş 
olursunuz. (Katılımcı 7)
Öğrencinin dünyası bambaşka olabilir. Yani şimdi hafta sonu buraya gelip 
Türk kültürü ile ilgili bir semineri dinlemeye çok uzak olabilir. Onun için 
önce bir ünsiyet kurmak lazım. (Katılımcı 8)

Tercih 
sunma

Programlarımız daha çok sosyal bilim temelli gidiyor. Yani bir mühendislik 
öğrencisi pek de ilgi duymuyor olabilir. Programlar tasarlanırken daha 
seçenekli
ve tercihe imkân veren bir şekilde hazırlamak lazım. (Katılımcı 3)

Daha az 
konferans 
ve semi-

ner

Öğrenci her hafta birilerini dinlemekten bıkıyor. İki hafta seminer olacaksa 
bir hafta gezi olmalı ya da ne bileyim bir hafta sergi gezmeye gitmek lazım. 
(Katılımcı 7)
Bir de şey var tabi, öğrenci sıkılıyor. Yani akademi daha çok konferans 
ağırlıklı olursa öğrenci gelmemeye başlıyor. (Katılımcı 9)

So
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Daha çok 
kültürel 
faaliyet

Akademilerin amacı temel olarak Türk kültürünü öğretmek bence, 
bunun için de daha çok kültürel faaliyet yapmak lazım. Mesela yemekler, 
kıyafetler, folklor ve sinema… (Katılımcı 2)
Çocuklar hem kendi kültürlerini anlatsın hem de Türk kültürünü öğrensin. 
Ee bu da sadece anlatmakla olmaz. Tecrübe etmeleri lazım. (Katılımcı 11)

Dil kurs-
ları

Öğrencilerin verdiği kurslar olmalı bence. Bunun da en kolay olanı dil 
kurslar ya da konuşma seansları. Yani Fransızca konuşan bir öğrenci 
öğrenmek isteye diğerlerine bunu anlatsın (Katılımcı 4)
Öğrencilerin kendi yetkinliklerini paylaşması da önemli. Hocamın da 
dediği gibi birbirlerine kendi dillerini öğretsinler. (Katılımcı 5)

Kısa film
Öğrenciler bir sonuç koysunlar ortaya. Ben akademiye gittim, aha bu da 
çıktısı diyebilsin. İlgi duyanlar mesela kısa film çeksin, yarışmalar gitsin. 
Akademi içinde oluşturulsun. Çok iyi işler çıkar bence. (Katılımcı 5)

Tablo 1: Nitel Veri Analizi ile Elde Edilen Bulgular
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Sonuç
Yukarıdaki tabloda özetlenmiş olan bulgularda da görüldüğü 

üzere, katılımcılar, hem makro hem de mikro düzeyde öğrenci 
akademilerinin daha verimli sonuçlar ortaya koyabilmesi için çeşitli 
yol yöntem ve tekniklerin uygulanabileceğini ortaya koymuşlardır. 
Bu önerilerin bazıları doğrudan üst kurum ile ilgiliyken bazıları yerel 
STK’ların kendi bünyelerinde yapmaları gereken ilave hususları 
ortaya koymaktadır. Buradan hareketle, araştırmanın asıl katkısı 
olarak değerlendirilen uygulama ve politika önerilerini iki farklı başlık 
altında ele almak gerekmektedir. Bunlar; üst kurum ve yerel kuruma 
öneriler şeklinde ortay çıkan ayrım olarak belirginleşmektedir. 
Edinilen bulgulara doğrultusunda belirlenen üst kuruma yönelik 
uygulama politika önerileri aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

Bütüncül Yapı ve İletişim
Akademiler ve seminer faaliyetleri sürecinde yakınılan konuların 

başında YTB’nin organize edici niteliği gelmektedir. Buna göre YTB 
bazı durumlarda yereldeki STK’ların faaliyetlerini kontrol ve takip 
etmede yetersiz kalmaktadır. Söz konusu durumun aşılması için 
daha sıkı ve kapsamlı bir denetim mekanizmasını yürürlüğe koyan 
yapılanmayı geliştirmek ve hayata geçirmek gerekmektedir. Bunun 
yanında yerelde faaliyet gösteren ve akademi düzenleyen STK’ların 
hem YTB hem de üniversiteler ile daha etkin ve verimli bir iletişime 
sahip olması gerekmektedir. Bunun için kurumsal bir çözüm ile 
birlikte, farklı paydaş temsilcilerinin bir araya gelebildiği yapıların 
da kurulması gerekmektedir.

Öğrenci Seçimi
YTB’nin şehirdeki üniversite veya üniversitelere yerleştirmiş 

olduğu öğrencilerin bazıları için STK’ların yakınmaları söz konusu 
olmaktadır. Bu yakınmalar, ilgisiz/kayıtsız olmaları ve yetersizlikleri 
ile ilgili olmaktadır. Ayrıca öğrenci akademisine katılacak olanların 
doğru bir yönlendirmeden sonra yerel kuruma gelmesi, daha etkin 
bir katkı sağlama potansiyeline sahip bulunmaktadır. Öğrencilerin 
zorunluluktan gelmesi veya bu hissiyatla programlardan soğumasının 
önüne geçilmesi gerekmektedir.

Program Yapısı
Programların konferans, seminer, atölye, gezi ve kültürel 

faaliyetlerin tamamını içerecek şekilde yapılandırılmış olması 
gerekmektedir. Konferans-yoğun veya seminer-yoğun programlar, 
hem öğrencide istenilen etkiyi uyandırmaktan uzak hem de 
devamlılık sorunları yaratan bir durum arz etmektedir. Ayrıca 
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program yapılarının öğrencilerin birbirlerine öğrettikleri ve belli 
noktalarda programları tasarladıkları bir durumu da içerecek şekilde 
gözden geçirilmelidir.

Entegrasyon
Öğrenci akademileri veya başka programlar vasıtasıyla öğrencilerin 

yereldeki kurum, kuruluş ve sosyal yapılar ile daha yoğun ilişkiler 
kurması sağlanmalıdır. Böylece sadece Türk  kültürüne  ilişkin  
kazanımların  yanında  yerel  kültüre  de bir aşinalık sağlanacaktır. 
Yerel spor müsabakalarını izleme, yerel iş ve ticaret kurumları ile 
tanışma veya staj olanaklarını organize edecek yapılar, öğrencinin 
tecrübesini zenginleştirecektir. Ayrıca program bünyesinde Türk 
öğrenci kontenjanlarının arttırılması ile bu tür entegrasyonların 
kolaylaşmasının sağlanması mümkün olabilecektir.

Yerel kuruma yönelik öneriler ise aşağıda sıralanmıştır:
Program İçerikleri
Yerel kurumlar için akademilerin, öğrencilerin yüksek düzeyde 

faydalandıkları bir kültürel programa dönüştürülmesinde en önemli 
görev, uygun ve etkin bir program içeriğinin hazırlanması olarak ön 
plana çıkmaktadır. Sadece konferans ve seminer yoğun bir içerikten 
ziyade, hâlihazır içeriğe hem de kültürel faaliyetlere yer veren 
zengin bir çerçeve sunmak önem kazanmaktadır. Ayrıca öğrenciye 
ilgi alanına uygun alternatifler sunan bir programın daha faydalı 
olabileceği öngörülmektedir. Program içeriğine dair bir diğer önemli 
konu ise kabiliyet kazandıran faaliyet ve programların, içeriğe dâhil 
edilmesidir. Yemek yapma, ebru veya maket yapma gibi faaliyetleri 
bu kapsamda ele almak mümkün gözükmektedir.

Sürekli İletişim
Akademileri yürüten yerel STK’ların, resmi olarak sınırlamaların 

söz konusu olduğu çerçeveye sıkı sıkıya bağlı kalmaksızın, öğrenciler 
ile sürekli iletişim halini devam ettirebilmesi gerekmektedir. 
Öğrencilerin eğitim, barınma ve yaşam ile ilgili problemlerini uygun 
birimlere aktarmada ve/veya çözmede rehberlik eden bir kurumsal 
bir kimliğin oluşturulması ve zaman içinde giderek geliştirilmesi 
gerekmektedir. Böylesi bir kurumsal yapı sayesinde, öğrencilerin 
yerel kültür ile etkileşim ve entegrasyonunu ise, süregelen iletişim 
faaliyetinin yürütülmesi ile mümkün olabilecektir.

Yerel Öğrencilerin Katılımı
Yerel STK’ların, uluslararası öğrencilerin kültürel olarak 

uzak kalabileceği konu ve içerikleri belirleyebilmeleri mümkün 
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gözükmektedir. Söz konusu konu ve içerikler, akran öğrenci grupları 
ile etkileşimin yoğun olduğu eğitim programlarının tasarlanması 
sayesinde aşılabilecektir. Bu noktada programlara Türk öğrencileri 
dâhil etmek, bu süreci yönetmek ve öğrencilerin beraber bir çıktı 
ortaya koymasını sağlamak gerekmektedir.

Yukarıda sırasıyla izah edilen öneriler, çalışmanın amacına uygun 
bir şekilde, hem öğrenci akademileri hem de organize eden kuruma 
yönelik faydalı olabilecek bir içerik sunmaktadır. Çalışmanın 
bulgularının genelleştirilebilirliği sınırlıdır çünkü çalışmada sadece 
uluslararası öğrenci akademisi düzenlemiş veya düzenleyecek 
kurumlar ve YTB’ye öneriler şeklinde yapılandırılmıştır. Bununla 
birlikte, bu çıktılar aynı zamanda hibe programları ile yerel ortaklar 
kullanılarak yürütülen eğitim, akademi ve kurs projeleri kapsamında 
genelleştirilebilir bir ni- telik taşımaktadır.
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KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK DEĞİŞİM 
PROGRAMLARI

Marhabo Abdujabarova1

Özet
Günümüz dünyasında siyaset alanında dengelerin hızlı değişim 

gösterebildiği koşullar altında gelişmelere uygun bir dış politikanın 
tasarlanması her zaman sadece geleneksel diplomasi vasıtası ile 
mümkün olmamaktadır. İç ve dış politika arasındaki kesin sınır 
ve ayrışmalar eskisi gibi keskin görülmemektedir. Dış politikanın 
etkinliği çoğu zaman uluslararası kamuoyu ile ilişkilidir. Bu tür gizli 
engellerin aşılmasında “görünmeyen” araçların etkin kullanımı önem 
taşımaktadır. Uluslararası etkileşimde zor kullanmanın yerine ikna 
kabiliyeti ve iletişim yardımına başvurulması tarafları daha “yumuşak” 
bir çözüm arayışına yöneltebilir. Günümüzde bu tür “yumuşak” araçlar 
kamu Kaynakçaından sağlanmaktadır. Kamu diplomasisi kavramının 
1960’larda, yumuşak güç kavramının ise 1990’larda literatüre 
kazandırılmasına rağmen hala birçok ülke tarafından bu fırsatlar etkin 
kullanılamamaktadır ve uluslararası siyasetin rüzgârına göre kendi 
iç ve dış politikasını uyarlamaya mecbur bırakılmaktadır. Yumuşak 
güç unsuru olarak kamu diplomasisi eğitim hizmetleri aracını yaygın 
kullanmaktadır. Değişim programları yardımıyla ülkeyi ziyaret eden, 
ülkede bulunan uluslararası öğrencinin bizzat kendisi ve edindiği 
bilgi, deneyim ve ülkesine beraberinde götüreceği/aktaracağı algı 
ve aidiyet önem taşımaktadır, dolayısıyla “insan faktörü” algı ve 
aktarım unsuru olarak öne çıkmaktadır. Eğitimin sonunda ülkelerine 
dönen öğrencilerin zihinlerinde yerleşmiş fikir ve değerleri kendi 
ülkelerine aktarmaları, bulunduğu ülkenin kültürü ve tarihinden 
etkilenerek eski yaklaşımlarında geçirdiği değişiklikler neticesinde 
ülkeye olan algısı yeniden tesis edilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin 
ülke hakkında olumlu ve detaylı bir fikir geliştirmeleri için katkıda 
bulunmak ülke faydasına olacaktır. Eğitim/değişim programlarına 
yapılan destek maliyetli olabilir, fakat uzun vadede sürdürülebilir ve 
istikrarlı ilişkilerin sağlanmasında önemi büyüktür.

Çalışmamız kapsamında kamu diplomasisinin önemi, uluslararası 

[1] Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi, mabokg@gmail.com
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kamuoyunun oluşmasında ve algıların değişiminde devletlerarası 
etkileşimin rolü, öğrenci değişim programlarının ülkeye kazandırdığı 
fırsatlar tartışılmaktadır. Ayrıca kamu diplomasisi çerçevesinde 
eğitim ve kültürel programlarını yaygın kullanan bazı ülke örnekleri 
ve uygulama pratikleri hakkında bilgi verilecektir ve politika önerileri 
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Eğitim, Dış Politika 
Keywords: Public Diplomacy, Education, Foreign Policy 
Kamu diplomasisinin önemi ve yumuşak güç kavramı
Diplomasi kavramının kapsamı, özellikleri, kullanılan yöntemler ve 

araçlar açısından dönemden döneme değişiklikler göstermektedir. 
Günümüzde de diplomasi tanımı ve boyutları hakkında pek çok 
görüş vardır. Dünyadaki düzenin gösterdiği değişimlere karşılık 
olarak diplomasi terimi, uygulanan yöntemler, işlevler ve araçlar 
da yeniden tanımlanmakta ve şekillenmektedir; 21.yüzyıla kadar 
devletlerarasındaki ilişkiler olarak tanımlanırken, günümüzde 
devletlerin yanı sıra yeni aktörlerin ortaya çıkmasıyla tanımlar 
daha geniş bir şekil almaktadırlar. Diğer taraftan, terimler çoğu 
durumda birbirinin yerine kullanılarak tanımlarda ve çıkarımlarda 
karışıklıklara yol açmaktadır.

Diplomasi, uluslararası ilişkiler, dış politika, yumuşak güç, kamu 
diplomasisi, akıllı güç vb. kavramların anlam açısından benzerlik ve 
farklılık hakkında pek çok görüş mevcuttur. Dolayısıyla kavramların 
kapsamı konusunda, bu kavramların güç kavramı bağlamında 
yazında çeşitli yorumlara rastlanılmaktadır. Diplomasi, genel olarak 
devletlerarasında resmi ilişkileri olarak tanımlanabilir. Uluslararası 
ilişkiler kavramı küresel politika için kullanılmakta, dış politika 
kavramı ise devletin küresel politikada yapacağı adımlar, hedefler 
olarak tanımlanabilir. Kamu diplomasisi, kamuoyunu hedef alan 
diplomasi türü olarak tanımlanabilir. Güç kavramını hedeflere 
ulaşmak için kullanılan araç ve yöntemlerin çeşitleri ve özelliklerine 
göre ayırarak yumuşak güç ve sert güç veya ikisinin bileşimi 
olarak akıllı güçten bahsedilebilir. Nye, yumuşak gücün önemli 
Kaynakçaından biri olarak kültürel unsurları ele almaktadır.2

Kamu diplomasisi kavramı ilk olarak 1965 yılında E.A.Gullion 
tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, kamu diplomasisi 
geleneksel diplomasiden farkı dış politikanın bir parçası 
olarak kamuoyu odaklı ve kamuoylarının tutumlarının amaçlar 

[2] Ekşi, M., Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara, 2014, sf.41,50-
51,59
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doğrultusunda değişimidir; bu değişimi sağlamak için özel aktörleri 
ve bireyleri diplomasiye eklemleyerek kültürler arası iletişimi öne 
çıkararak kültürel etkileşime özel bir yer verilmektedir.3 Küresel 
siyasette ikna ve iletişim dili olarak kamu diplomasisi, devletlerin 
kendi ‘hikâyesini’ tutarlı bir şekilde ulaştırma, aktarma çabasıdır. 
Nye’a göre üç şekilde ‘ikna’ etmek mümkündür: savaş ve tehdit 
ile sert güç kullanmak, ‘satın almak’, ‘ince güç’ yardımıyla kendi 
tarafına çekmek. Sert gücün varlığı, ince güce sahip olduğu anlamına 
gelmeyebilir. Aynı şekilde tersi bir durum da geçerlidir. Örneğin, 
İskandinav ülkeleri daha çok ince güçleri sayesinde birçok alanda 
etkinlik göstermektedirler.4 Nye’a göre, yumuşak güç için en 
uygun Kaynakça olarak kurumlar, değerler, kültür ve politikalar 
unsurlarını görmektedir.5 Kamu diplomasisi bağlamında kültürel 
Kaynakçaın kullanılması olumlu imajın, merak ve ilginin oluşumunu 
destekleyerek devletlerin siyasal etkileşimini kolaylaştırmaktadır. 
Diğer bir deyişle, değerlerini hedef kitleye aktarabilmek, ön 
yargıların aşılmasını sağlayabilmek, iletişim ve etkileşime daha açık 
olmasına yardımcı olabilmek, çoğu zaman siyasi adımlarda destek ve 
meşruiyet kazanılması açısından kolaylık sağlamaktadır. Her devletin 
hedef ve etkinlik alanları farklılık gösterebildiği gibi, uygulanan araç 
ve yöntemlerde hedef kitle özelliklerine ve ortamın koşullarına göre 
çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu Kaynakçaın makul, tutarlı ve etkili bir 
şekilde uygulanması durumunda yeni imkân ve fırsatların doğmasına 
yol açılabilecektir. Bununla beraber kamuoyuna iletilmesi gereken 
mesajlar, paylaşılmak istenen değerler, uygulamaya geçilmesi 
gereken politikalar, atılan adımlar evrensel hukukun çerçevesinde 
olması gerekmektedir. Aksi takdirde başarılı kamu diplomasisinin 
uygulanmasından söz etmek zorlaşmaktadır.

Haziran 2016’da başlatılan proje ile İngiliz Haberleşme Ajansı 
Portland Communications tarafından hazırlandığı ve ‘yumuşak güç 
unsurunu en etkin kullanan 30 ülke’ listesinin yayımlandığı rapora6 
göre, 2017 yılında Türkiye 45.35 puan ile 30. sırada yer almaktadır. 
Listedeki ilk beş ülke sıralamasında ise Fransa (75.75), İngiltere 
(75.72), ABD (72.02), Almanya (73.67), Kanada (72.90) ülkeleri yer 
almaktadır. Raporda ülkelerin yumuşak güç Kaynakçaına ve bunların 
nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir.7 Portland’ın 
web sitesinde ‘sert güç itmektir, yumuşak güç (kendine) çekmektir’ 
(In short, “hard power is push; soft power is pull”) ifadesi ile yumuşak 

[3] Ekşi, M., sf.82
[4] Özkan, A., Öztürk, T., Kamu Diplomasisi, Kalın, İ., Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, 
Tasam,İstanbıl, sf.147, 149
[5] Nye, J., Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, çev. Aydın R.İ.,Ankara, 2005, sf.17
[6] https://portland-communications.com/publications/a-global-ranking-of-soft-power/
[7] https://softpower30.com/?country_years=2017
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güç kavramı kısa bir şekilde tanımlanmaktadır.
Kamu Diplomasisi Boyutları ve Uygulama Pratikleri
Kamu diplomasisi faaliyetleri resmi kaynak ve kanalların yardımıyla 

halka ulaştırılabildiği gibi devlet dışı, özel kurum ve kuruluşlar 
tarafından yürütülen etkinlikler yoluyla da gerçekleştirilmektedir. 
Her devletin karşılaştığı zorluklar, siyasi süreçler, ikna edilmesi 
gereken kamuoyunun özellikleri ve ülkelerin kültürel-tarihi 
tecrübeleri göz önüne alındığında daha etkin kullandıkları Kaynakça, 
araçlar, kanalların çeşitlilik göstermesi doğal görülmektedir. Başarılı 
sonuçların elde edilebilmesi için amaçlara göre teknik, kaynak, 
yöntemlerin doğru tespit edilmesine bağlı olmaktadır. Kamu 
diplomasisinin faaliyetleri uygulanacak alanlarına (Politik/Askeri, 
İktisadi, Sosyal/Kültürel) göre ve işlevselliği açısından zaman ve 
süreç olarak üç boyutta ele alınabilir. Tepkisel mesajlar günler ve 
saatler içinde oluşabilir (teknoloji, yeni medya ve kitle iletişim araçları 
yardımıyla üretilen haberlerin yönetimi), Temkinli/Proaktif iletişim 
haftalar ve aylar sürebilir (yeni iletişim teknolojileri yardımıyla 
devlet hakkında olumlu mesajların üretilmesi, yardım kuruluşlarının 
faaliyetleri, stratejik iletişimler), Münasebet inşa etme uzun vadeli 
ve istikrarlı uygulanmasını gerektiren faaliyet (eğitim/değişim 
programları, seminer, konferans, staj) olmakla beraber gerçeğe en 
yakın algıları aktaran boyut olarak önem arz etmektedir.8 Devlet 
politikalarının sürdürülebilirliği açısından uluslararası kamuoyu 
tarafından hoşgörülü/çekici imaj oluşturma hususunda yukarıda 
sıralanan kamu diplomasisinin üç boyutunun rolleri büyüktür. Uzun 
vadeli pozitif ilişkilerin tesisinde devletin risk almaya hazır olması 
neticede güvenirliğini artırmaktadır. Uzun vadeli programların 
arasında kültürel, eğitim, değişim programları öne çıkmaktadır.

Ülkelerin kamu diplomasisi çerçevesinde uyguladıkları eğitim ve 
kültürel programlarının yaygınlığı ve çeşitliliği, günümüz dünyasının 
ne kadar ‘ince’ olduğunu göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti
Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra yeni bağımsız olan Türki 

Cumhuriyetler ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalanarak Türk 
Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) kurulmuştur.9 
Ardından Yunus Emre Kültür Merkezleri açılmıştır; sadece 2013 
yılında 5000’e yakın öğrenci Türkçe öğrenmiştir.10 Üniversiteler 

[8] Leonard, M., Stead, C.,Smewing, C., Public Diplomacy, London: Foreign Policy Center, 2002, 
sf.10- 11; Aktaran Demir,V., Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, İstanbul, 2012, sf.87-93
[9] Demir, İ.,Türkiye’nin Dış Politikası, Bursa, 2014, sf.7
[10] Şahin, M., Çevik, B.S., Türk Dış Politikası ve Kamu Yönetimi, Ankara, 2015, sf.354
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arası öğrenci ve akademik kadro değişimini sağlamak için Mevlana 
Değişim Programı anlaşmaları yapılmıştır. Sosyo-kültürel ve 
kalkınma projeleri destek- lemek üzere Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Ajansı (TİKA) 1992 yılında faaliyete geçmiştir. 1992 yılında Mili 
Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci projesi ile Türkiye’de eğitim görmek 
üzere birçok ülkeden uluslararası öğrencileri ülkeye çekmiştir.11 
2010 yılında bu proje tek bir çatı altında koordine etmek için 
kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB)’na 
devredilerek çeşitli program ve etkinlik düzenleyerek çeşitli 
ülkelerde kendini tanıtmıştır. YTB bu güne kadar yaklaşık 16.000 
öğrenciye çeşitli burs imkânları sağlamaktadır.12 2001 yılında kurulan 
Başkanlık Türkiye İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
ve komşu ülkelerle işbirliği çerçevesinde ticari ve ekonomik, sosyo-
kültürel, teknik, eğitim alanlarında faaliyetler yapılmaktadır.13 Ayrıca 
Türkiye’nin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
iletişimi ve koordinasyonu sağlamak ve düzenlemek amacıyla 
kurulan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü birçok alanda çeşitli 
faaliyetler gerçekleşmektedir.14 Ayrıca sivil kuruluş olarak Kamu 
Diplomasisi Enstitüsü bilimsel faaliyetler düzenlemektedir. Türkiye 
bilimsel faaliyetler alanında potansiyelini ve imkânlarını yeterli 
seviyede kullanmamaktadır denilebilir.15

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ABD’nin kamu diplomasisi dört kanun üzerine inşa edilmiştir 

denilebilir: 1956 Dışişleri Bakanlığı Temel Salahiyetler Kanunu; 
1948 Amerika Birleşik Devletleri Enformasyon ve Eğitim Mübadelesi 
Kanunu; 1961 Mütekabil Eğitim ve Kültürel Mübadele Kanunu, 
1994 Milletlerarası Yayıncılık Kanunu.16 ABD kamu diplomasisi 
faaliyetleri Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde ve gözetiminde 
gerçekleşmektedir. Resmi uygulama organı ise Kamu Diplomasisi 
ve Kamu İşleri Müsteşarlığıdır. Müsteşarlığın altında üç büro 
ve iki ofis çalışmaktadır:17 Kamu İşleri Bürosu (PA), Eğitim ve 
Kültürel Münasebetler Bürosu (ECA), Milletlerarası Enformasyon 
Programları Bürosu (IIP), Kamu Diplomasisi Politika, Planlama ve 
Kaynakça Bürosu (R/PPR), Özel Sektör Destek Programı Ofisi (R/
PSO). ABD Kültürel mübadele programı yoluyla eğitim alan, eğitim 

[11] Purtaş, F., Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel Diplomasi, Akademik Bakış, Cilt 
7 Sayı 13, Kış 2013, sf.7-8
[12] https://www.turkiyeburslari.gov.tr/
[13] Ekşi, M., sf.220
[14] https://kdk.gov.tr/faaliyetler/vizyon-misyon/8
[15] Özkan, A., 21.yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi 
İmkanları, Tasam, Stratejik Rapor No:70, sf.18
[16] Nakamura, Weed, 2009, sf.3, Aktaran Demir,V., Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, İstanbul, 
2012, sf.110
[17] http://www.state.gov/r/
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almak isteyen, sonrasında da yerleşmek isteyen dünyanın dört bir 
yanından ABD’ye göç eden binlerce gençleri devlet tarafından verilen 
imkânlarla cezbederek yıllardır ‘beyin göçü’ almaktadır. ABD’nin 
en popüler mübadele programları arasında Fulbright Programı 
bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve Soros, Ford, Carnegie, Bill, 
Melinda Gates gibi vakıflar farklı coğrafyalarda çok yönlü faaliyetleri 
aktif bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Diğer taraftan, gözden kaçırılmaması gereken bir husus ise 
olumlu kamuoyunun oluşturulması uzun yıllar ve büyük yatırımlar 
gerektirebilir. Buna karşılık, hatalı politikalar ve stratejiler 
neticesinde ortaya çıkan olumsuz imajın kamu diplomasisini etkisiz 
hale getirebilir. Örneğin, Irak Savaşı’nda ABD tarafından 11 Eylül 
olayında Irak’ın suçlu görülmesi ve sonrasında Irak’ta kitle imha 
silahlarının varlığı ispat edilememesi uluslararası kamuoyunun 
İngiltere ve ABD politikalarına karşı tepkileri artmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti
Çin’de kamu diplomasisi aktörleri olarak üç devlet kurumu 

faaliyette bulunmaktadır. Bunlar, Dış İşleri Bakanlığı, Çin Komünist 
Partisi Propaganda Ofisi, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi. Pek 
bağımsızlıklarından bahsedilmese de devlet dışı sivil kuruluşlar da 
etkinlikler düzenlemektedirler. Çin Diline ve kültürüne olan merak 
ve ilgiden dolayı Çin Ulusal Ofisi (Hanban) tarafından birçok ülkede 
kurulan Konfüçyüs Enstitüleri ve Konfüçyüs Kolejlerinde yabancı dil 
olarak Çince eğitimi verilmektedir. Ayrıca her sene burs imkânları ile 
Foreign Affairs University’de yüz binlerce öğrenci eğitim almaktadır.18 
Nye’in 2013 yılında Pekin’de yaptığı mülakatta Çin Komünist 
Partisi’nin 18. toplantısında Çin kamu kurumları tarafından yumuşak 
güç unsurunun arttırılması gerektiği hakkında alınan kararını ‘Çin’in 
doğru yolda olduğunu ve Amerikan modelinin taklit edilmesine gerek 
olmadığını, kendi ‘Çin hayali’ ve kültürü olduğunu, ‘ing’ ve ‘yang’ 
denge kavramlarını açıklayarak bunların dengesi olan ‘akıllı güç’ 
unsurunun kullanılması gerektiği’ vurgulayarak yorumlamıştır.19

Fakat Tibet ve Doğu Türkistan’da görülen insan hakları ihlalleri 
otoriter rejim, ülkede uygulanan baskılar nedeniyle uluslararası 
kamuoyunda çeşitli yargılara maruz kalmakta ve olumlu imajın 
oluşturulmasında güçlükler çıkarmaktadır.

[18] Akçadağ, E., Yükselen Güç Çin’in Kamu Diplomasisi, http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/
cinka- mudip.pdf
[19] Çen, V., Joseph Nye:‘Çin’in Yumuşak Gücü Çin Hayali’nde’, http://inosmi.ru/wor- 
ld/20131221/215796739.html
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Rusya Federasyonu
Rusya’nın yumuşak güç unsuruna başvurması II. Dünya Savaşı’ndan 

sonrasına denk geldiği söylenebilir. 1960’lı yıllarda SSCB’nin eğitim 
kurumlarında (öncelikle Rossiyskiy Universitet Drujbı Narodov 
(RUDN) / Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi) Orta Doğu ve Afrika 
ülkelerinden gelen on binlerce öğrenci eğitim alarak ülkelerine 
doktor, mühendis, teknisyen ve diğer alanlarda çalışmak üzere meslek 
erbabı olarak dönmüşlerdir. 1980’lere kadar sadece Afrika kıtasında 
yaklaşık 100 üniversite kurulmuş, 450 bin uzman yetiştirilmişti. 
SSCB ve Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmi 1960-1984 yılları için 
13 kat artarak yaklaşık 5 milyar dolara ulaşmıştır. Sebeplerden biri 
olarak gösterilebileceğimiz, iki ideolojik blok arasında teknoloji ve 
silahlanma yarışının SSCB’yi ekonomik büyük yüklere götürdüğü 
ve 1985 sonrası bunalımlara yol açmaya başlamasıyla Mihail 
Gorbaçov’un ‘perestroyka (yeniden yapılanma)’ ve ‘glasnost’ 
(açıklık)’ reformlarına yöneldiği bilinmektedir. Bu sayede Soğuk 
Savaşı kademeli olarak sona ermiş oldu, ancak bu çalkantılı dönemi 
SSCB’nin dağılma süreci izledi.20 Günümüzde Rusya’nın kültürel 
diplomasi araçları arasında birçok ülkede Rus kültür merkezleri, 
‘Russkiy Mir’ (Rus Dünyası) ofisleri faaliyet göstermektedir. Eski 
tecrübesine nazaran kültürel diplomasi etkinliği zayıf olmakla 
beraber, kültürel diplomasiden daha çok ekonomi işbirliği alanlarına 
yönelmiştir denilebilir. Ayrıca Rusya kamu diplomasisinin önündeki 
engeller arasında Çeçen Savaşları (I, II), Gürcistan ve Ukrayna ile olan 
çatışmaları, toprakların ilhakı olarak sıralanabilir.

Sonuç
Küreselleşen dünyada ülkeler yeni koşullar ile karşılaşarak sürekli 

yeni strateji ve uygulamalar geliştirmek zorunda kalmaktadır. Her 
devletin kendi tarihi, geçmişi, ‘hikâyesi’ ve dünya görüşü, özellikleri 
ve öncelikleri, ‘hayalleri’ ve değerleri var olması nedeniyle başarılı bir 
dış politikasını uygulayabilmesi için tüm bu unsurları dikkate alarak 
en verimli, makul, tutarlı bir şekilde ikna ederek/cezbederek, ortaya 
çıkan imkân ve fırsatları güçlü yanları ile kullanabilmesine bağlı olup, 
bu hususta stratejik boyutuna özen gösterilmesi gerekmektedir. 
Sıraladığımız bütün bu özellikler üzerine oluşan/şekillenen imaj ve 
söylemler çoğu zaman ulusal sınırları aşarak uluslararası arenada 
tartışmalara konu olmaktadır. Diğer bir deyişle, izlenecek aktif 
dış politikanın temel unsurlarını başarılı bir şekilde aktarılabilen 
değer, fikir ve idealler oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkede yaşanan 
ekonomik, sosyal, siyasi gelişmeler/dönüşümler uluslararası 
[20] Abdujabarova, M., Rusya’nın Afrika Politikası, AFAM, 2017, https://www.afam.org.tr/
rusyanin-afrika-politikasi/
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etkinliğini zaman zaman etkileyerek sürekli bir araç, yöntem, şekil 
yenilemesine/üretmesine maruz bırakmaktadır. Küreselleşen 
dünyada aktörlerin çeşitliliği artarak politika yapıcıların görev ve 
sorumlulukları çok yönlü ve daha da karmaşık hal almaktadır. Zira 
devlet dışı aktörler çeşitli sosyal kesimleri, kimlikleri, alanları temsil 
etmektedir. Uluslararası sistemin sivil toplum ve kuruluşların aktif 
katılımı ile şekillenmesi de yeni dinamikler kazandırmakta, bu 
dinamiklere uyum sağlanabilmesi için değişen koşullara cevap veren 
stratejilerin geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu gelişmeler 
sosyal inşaatçılık (social constructivism) adı altında toplum te- melli 
siyasetin başladığı dönemin habercisi olmuştur. Bununla beraber 
küresel ilişkiler sisteminin oluşmasını tetiklemiştir. Diğer taraftan, 
Soğuk Savaş dönemi sonrasında ‘toplumsallaşmaya’ ve karşılıklı 
bağımlılığa yönelen ilişkilerin devlet merkezli sistemden küresel 
yönetişim sistemine dönüşmesine yol açmıştır. Sonuçlarından biri de 
devlet otoritesinin kırılması ve kamuoyu odaklı politikaların öneminin 
artması olmuştur. Dolayısıyla devlet tarafından sivil toplum örgütleri 
ve kuruluşları esas alan diplomasi tarzını daha etkin bir şekilde 
kullanarak kamuoyunun şekillenmesinde/oluşturulmasında, dış 
politikanın yürütülmesinde devlet dışı aktörleri ile işbirliği yapmasına 
imkân ve fırsat tanınmıştır. Fakat devletlerin uluslararası politikada 
bu imkânlardan etkin faydalanmaları devlet dışı aktörleri ile aktif 
etkileşimi ve desteği ile mümkün olabilmektedir. Bu tartışmaların 
çeyrek asır önce başlamasına rağmen günümüzde birçok ülke hala 
kamuoyu odaklı diplomasi Kaynakçaını etkin kullanamamakta ve 
gereken önemi göstermemektedir. Fikirler tarafından şekillenen 
dış politikada kamu diplomasisi aracılığıyla devletin kendine özgü 
‘hikâyesinin’ uluslararası topluma aktarılması, güven ve itibar 
ilişkilerinin kurulması, olumlu etkileşimin sağlanması, sosyo-
kültürel faaliyetlerin ve eğitim/değişim programlarının yardımıyla 
kamuoyunun oluşturulması ve yönetimi, küresel dönüşümlere cevap 
verebilmesi için zaruri etmenler olarak değerlendirilmektedir.
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RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND LANGUAGE 
LEARNING AMONG STUDENTS AT INTERNATIONAL 

UNIVERSITY OF SARAJEVO

Merjema Hasicic, MA

Abstract
The present study defines the correlation between Anxiety and ELL 

among students at International University of Sarajevo. The principal 
aim of the research was to define the most frequent aspect of language 
anxiety experienced by IUS students. Our aim was to discover possible 
factors that contribute to English Language Anxiety among the 
University students, and to what extent does the anxiety affects the 
students’ achievement. The study also investigated the relationship 
between foreign language classroom anxiety and gender, male and 
female IUS students. Beside these, one of the objectives determined 
the differences in language anxiety aspects between Turkish and 
Bosnian students. A survey was conducted among 130 IUS students 
who take Freshman English classes. The findings showed that 
there is a correlation between the overall language achievement of 
the students and feeling of anxiety. With respect to gender, it was 
found that female students are more anxious than male students, 
and Bosnian students are more anxious than Turkish students.. The 
findings of the research suggest that several pedagogical suggestions 
can be put forward to the instructors, and that appropriate help 
could be extended to reduce anxiety in English Language classroom.

Key terms: Anxiety, English (foreign) Language Learning, 
Communicative Apprehension, Test Anxiety, Fear of Negative 
Evaluation, Achievement

Introduction
A prominent change has occured in language teaching and learning 

over the last few years. Not that long ago, we could see an emphasis on 
teachers and teaching, the methodology, maintaining good teaching 
structure etc, but now, we  are witnessing numerous researches 
on learners and learning, the obstacles they find themselves in, the 
effects of particular situation or feeling on their overall performance. 
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Generally, anxiety is an emotion that appears in the nature of every 
individual. Whether influenced by the job an adult performs, or 
school duties a student is taking care of, the anxiety manifests itself 
through numerous ways. As science of psychology defines it: „Anxiety 
is a general feeling of apprehension about possible dangeras Freud’s 
formulation notes, a sign of an inner battle or conflict between some 
desire and prohibitions against its expression“(Butcher, Mineka, 
Hooley p. 138). There are different kinds of anxieties, but the one that 
concerns this research the most is a language anxiety. Although the 
definitions of language anxiety differ, there is a consenzus between 
theorists that language anxiety represents a psychological tension 
that a learner experiences in completing the learning task within 
some particular situation. For many students, language courses are 
the most anxiety provoking courses that they take. Even though 
we do not get the clear notion of such perception, we assume that 
the novelty with which the new language comes, provides a certain 
uncomfortable mental battles in learners’ mind.

Background of the Study
Foreign Language learning anxiety has been the subject of a 

growing body of research that indicates anxiety routinely affects 
many language learners.

Some of the researchers have investigated the sources of anxiety 
stating that anxiety arises from: „personal and interpersonal 
anxieties, learner beliefs about language learning, instructor beliefs 
about language teaching, instructor-learner interactions, classroom 
procedures and language testing“(Young p.427). These sources of 
anxiety are interrelated and may be in part a result of unnatural 
classroom methods. So it is up to teacher to create an atmosphere in 
the classes for effective language learning in order to reduce language 
learning anxiety. Some researchers were trying to identify students 
with a high level of language learning strategy use and those with a 
low level of it so that where possible the activities can be adjusted to 
their level of abilities. So, it can be inferred that the knowledge and 
use of Language Learning Strategies can improve better language 
learning. If teachers can tailor LLS to their students’ needs, it can 
enhance their learning as well as their level of language anxiety. 
According to researchers, this LA (Language Anxiety) and possible 
emotional stress should be acknowledged, took into consideration, 
and overcome so that students can display their existing abilities to 
the fullest. „All these boosts the need to shift the teachers’ role from 
a pure knowledge imparter to a facilitator in the process of language 
learning which needs a mutual respect between the teacher and the 
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learner“ (Mohammadi, Biria, Koosha, Shashavari p.644). In order 
to understand better the feeling of anxiety, some of the researchers 
also wanted to make a distinction between Anxiety in general and 
Language anxiety. Observing certain situations „anxious students 
engage in rumination over poor performance that limits their ability 
to process information in second language institutions. Thus the 
students can be aware that only in language class do they experience 
difficulty“(Macintyre, Gardner p.297). These facts lead us to the 
distinction of language anxiety from other types of anxiety, and to 
the isolation of its effects in the second language context.

Within the framework of choosing to speak, Macintyre (2007) 
presented an intriguing challenge to research within his willingness 
to communicate (WTC) framework, specifically what happens within 
the moment of language learner’s decision to speak. According to 
some researchers there are different levels of language anxiety with 
middle school students depending on the context. When comparing 
mainstream classes to the ESL classes, it was found that students 
experienced more stress in their interactions with mainstream 
students among other conclusions. Investigating how LA affects 
speaking in mainstream and ESL classroom might provide us with 
more knowledge about English Language Acquisition (ELA). Some 
studies emphasized that anxiety might become a strong motivational 
variable which stimulate and motivate learners. On the other side, 
it can be a debilitating factor which could hinder the learner from 
achieving the expected goals. "Facilitating anxiety motivates the 
learner to "fight" the learning task, it gears the learner emotionally 
for approach behaviour. Debilitating anxiety, in contrast, motivates 
the learner to flee the new learning task, it stimulates the individual 
emotionally to adopt avoidance behaviour“ (Zhang 52, Scovel p.139).

Certain theories indicated that constantly emerge and influence 
students’ determination to learn a language. The first is „awareness of 
the importance of English, and the second is volitional control“(Trang, 
Moni, Baldauf p.4).

If students had been unaware of the importance of English, they 
would abandon the learning of it. Furthermore, even though some 
students are anxious and clearly express that they think they are the 
worst at English in the country and they do not like studying it at all, 
they insist on studying it.

According to Macintyre’s studies, the relationship among anxiety, 
cognition and behaviour are best seen as recursive or cyclical where 
each influences the other.
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Figure 1.2.: Recursive relations among anxiety, cognition and behaviour. 
Source: Peter D. Macintyre, p. 93

Bailey (1983) through the analysis of the diaries of 11 learners 
found that competitiveness can cause anxiety on the part of the 
learners. He found that students have the tendency to outperform 
each other to gain positive feedback from their teacher regarding 
their progress and competence. He also found that tests and the 
learners’ perceived relationship with their teacher also contributed 
to the learners’ language anxiety (Bailey 1983, as cited by Lucas, 
Miraflores and Go p. 95).

In many studies, we can see that researchers wanted to make a 
distinction between anxiety as a feeling in general, and language 
anxiety, as one type of anxiety.

It is also clearly seen from the previous studies that anxiety does 
not necessarily affect students negatively. Rather it boosts the efforts 
of the students, which help them to facilitate their language learning.

Statement of the Problem
We live in an educational and sophisticated world where language 

skills are seen as a necessary tools for building up a positive personal 
characteristics, as well as positive perception of you among other 
people. Teaching experience provides the teacher with many 
challenges and problems related to students’ achievement. Passing 
through that experience at International University of Sarajevo, it 
was clearly visible that students are under some kind of pressure, 
and are very nervous and stressed out when it comes to language 
learning. Some students generally have poor command of English 
Language. What is also visible is that anxiety towards English is 
becoming a consistent phenomenon in language classrooms. We 
know that stress can influence psychological conditions of people, 
especially in the unpredictable and uncontrollable context. This 
problem exists among IUS students, both, beginners and advanced 
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language students who feel anxious in the English Language 
classes, especially while speaking English within classroom. English 
Language anxiety harms their performance through nervousness 
and worry, and automatically creates the consequences on their 
language performance. Every student feels stressed out at one time 
or another, especially during midterms and finals. And it’s normal for 
students to feel blue on occasion, too. But, there are situations when 
students overreact, or overstress about their performance, and it can 
be a great risk for their educational as well as personal development.

Significance of the Research
This study can provide a very useful findings on the relationship 

between Anxiety and English Language Learning. In what way and 
level the anxiety influence the language performance of students from 
different cultural and educational backgrounds as well as different 
gender? This research will also provide us with valuable information 
of understanding anxiety in wider forms. It will clarify the negative 
as well as positive impacts of anxiety on students’ achievement, 
different types of anxiety which influence language learning in 
different way. We will be able to get the insight into the educational 
and cultural background of Turkish and Bosnian students, which 
will help in understanding the way they cope with the anxiety issue 
towards their language performance. Anxiety is not always visible 
through reluctance and obvious nervousness. Sometimes, it is hidden 
within the cover of self confidence and the desire for competitiveness. 
The glimpse to those facts, this research will provide, broadening our 
perception of the relationship between anxiety and ELL.

Research Objectives
This research mainly aims to analyze types of English Language 

Learning Anxiety (ELLA) experienced by students from International 
University of Sarajevo. The principal objective of this research is to 
check the influence of LA on language performance, or achievement 
of the students within each of mentioned groups. It also investigates 
the relationship between foreign language classroom anxiety and 
gender, male and female IUS students. Beside these, one of the 
objectives determines the differences in level of anxiety between 
Turkish and Bosnian students, who attend English language classes 
together. The author suggested possible factors that contribute to 
the feeling of Language Anxiety among IUS students and the way 
they deal with it, which help in understanding the results out of 
implemented objectives.



226

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Theoretical (Conceptual) Framework
The model for this research is taken from Elaine K. Horwitz, Michael 

B. Horwitz and Joann Cope, who identified foreign language anxiety 
as a conceptually distinct variable in foreign language learning. 
Considering the fact that foreign language anxiety is related to the 
performance evaluation within academic and social context, the 
authors suggested three related performance anxieties, which serve 
as a foundational variables in the context of this research.

Figure 1.7. Foreign Language Classroom Anxiety Source: K. Horwitz, B. 
Horwitz, Cope, p. 127

As represented in the figure above, this framework consists of three 
variables, which constitute the foreign language classroom anxiety. 
Each one of these variables immediately affect the achievement, or 
performance evaluation of the students who are exposed to English 
language learning.

Limitations of the Study
Since this research is done through investigating one particular 

group of students at International University of Sarajevo, we can 
not state that results we received can be applied to all the student 
population of this particular University.

One limitation can be viewed through possibility of not well 
observing and understanding the questions in the survey. Since the 
target group were freshmen students, it is possible that they found 
hard to understand the questionnaire statements. The universal 
weakness of the quantitative analyses is that sometimes the target 
groups are not real and honest in presenting the existing condition 
of the situation, but rather show their potential goal, as they wish to 
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be observed.
Considering the fact that these questionnaires were delivered to 

students during the class time, some of the students were probably 
hesitating in paying the expected amount of attention in answering 
the questions.

Research Design
The present study in its nature is very descriptive. In this study 

design, the researcher has no control of the condition of the 
participants. He has no control over what has already happened 
to them. This particular study seeks to determine and identify the 
level of anxiety among English Language Learners. It also examines 
the differences between the particular groups of students, when it 
comes to checking the percentage of anxiety within their nature, 
what gives us a glimpse of the way of their coping strategies. This 
study is conducted based on quantitative approach with the survey 
descriptive method. The survey questionnaire by Horwitz, et al.’s 
Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) was administered 
to 130 University freshman students, who enrolled the English clas- 
ses. The answers of the research participants will be the subject of 
analysis.

Research Questions and Hypotheses
Conducting the methodology, the researcher tried to answer each 

of the following questions:
1) What type of language anxiety is most frequent in IUS students?
2) Is there any relationship between LA and achievement of the 

students?
3) Is there any difference between the language anxiety factors 

among University students with respect to their gender?
4) Is there any difference between the language anxiety factors 

among Turk- ish and Bosnian students?
Based on the research questions the null hypotheses for this 

research are:
Hypothesis 1
HO1 – There is no any relationship between LA and achievement of 

the stu- dents.
Hypothesis 2
HO2 – There is no significant difference between males’ and 

females’ level of language anxiety.
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Hypothesis 3
HO3 – There is no significant difference between Turkish and 

Bosnian stu- dents’ level of language anxiety.
Participants
The participants for the study were freshman students, who attend 

Freshman English course at IUS. The total number of students/
participants is 130. Out of that number, 57 of them were Bosnian 
students, 59 of them Turkish, and 14 belong to other nationalities. 
Since this research concerns mostly Turkish and Bosnian population, 
students from other than these two countries are not involved in the 
process of analyses. The English Proficiency Scores of the participants 
ranges from 55-100. Out of that, 55-85 is taken as Medium Proficiency 
score, and 85- 100 stays for High English Proficiency Score. The 
number of high scored participants is 64, while the number of 
medium scored participants is 66.

Instruments
The Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) organized 

and designed by Horwitz (1986) was used to collect data for this 
study. Without any modifications, this questionnaire is adopted for 
the purpose of this research. Horwitz, together with his colleagues 
made an original and unique contribution to the identification of 
the scope of foreign language anxiety by developing this system atic 
instrument. The questionnaire consists of 33 questions or statements. 
Each statement is categorized by the causes or factors of anxiety that 
may be prevalent among foreign language learners of English. Those 
factors are identified as: communication apprehension, test anxiety 
and fear of negative evaluation.

Horwitz stated that a significant foreign language anxiety is 
experienced by most of the language learners, and if not in all, that 
anxiety at least can be seen in some aspects of foreign language 
learning. For the purpose of analyzing the information based on 
gender and nationality, as well as correlating the factors of anxiety 
with the overall language achievement of the students, the basic 
demographic information is involved in the survey and consists 
of points of gender, nationality as well as final English Proficiency 
Scores. Freshman English students, or participants in this study were 
asked to rate each of the statements in the questionnaire (FLCAS) 
using the 5-point interval of which 1 refers to strongly agree, 2 as 
agree, 3 as neutral, 4 as disagree, and 5 as strongly disagree. The 
consistency measure for the internal reliability for the current study 
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will be computed by Cronbach’s alpha coefficient.
Method of Analysis
The data received out of questionnaires was analyzed using 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS/version 16). The 
consistency measure for the internal reliability for the current study 
was computed by Cronbach’s alpha coefficient. The descriptive 
statistics were used to check the frequency for gender, nationality 
and achievement. Independent Sample test together with Group 
Statistics was used to check the differences in gender within each 
of the factors of language anxiety. In order to check the differences 
between, as well as within Turkish  and Bosnian groups, ANOVA 
table was used. Multiple Comparisons/Scheffe test shows us the 
significance of the mean difference. For the purpose of answering 
the third research question, the last tables show the correlation of 
each of the anxiety factors with the achievement/proficiency scores 
of the students, which ultimately concludes the level and the effects 
of anxiety on different students’ groups.

Data Presentation and Analysis
This section reports the findings according to the objectives of 

the study. The first part of statistical data analyzed the question of 
frequency between language anxiety types among IUS students. With 
Pearson Correlation table, we investigated the effects of particular 
language anxiety aspect on overal language achievement of the 
students. With Independent Samples test, the researcher investigated 
the difference between males and females with regard to language 
anxiety. As final objective, we investigated the difference between 
Turkish and Bosnian students, with regard to language anxiety. For 
that purpose, the researcher used ANOVA and Scheffe tables. Since 
it is adopted, there was no need for checking the reliability of the 
survey.

What type of language anxiety is most frequent in IUS students?

N Minimum Maximum Mean Std. Dev.

CA 130 10 46 29.37 4.901

TA 130 11 46 33.41 5.704
FNE 130 12 51 37.75 5.869

Valid N 130

Table 1: Descriptive Statistics: LA Types
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Out of this table we see that the most frequent type, or aspect of 
language anxiety is fear of negative evaluation, which is represented 
by the mean 37.75. The students at IUS mostly fear the negative 
feedback from the environment around them, whether teachers or 
their colleagues in the classroom.

Is there any relationship between LA and achievement of the 
students?

Frequency of Achievement rates

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Valid 85-100
55-85
Total

64
66

130

49.2
50.8

100.0

49.2
50.8

100.0

49.2
100.0

Table 2: Descriptive Statistics: Achievement rate frequency

Achievement table informs us that the rate of achievement is 
divided into two parts. High achievers with the proficiency exam 
score 85-100, and medium achievers with the proficiency score 55-
85. The table also shows us that 64 of them are high achievers and 66 
of them are medium achievers.

Pearson Correlation / Effects on Achievement

Achieve-
ment

Communicative 
Apprehension

Test 
Anxiety

Fear of Negative 
Evaluation

Achievement
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 -.200* -.344** -.355**

.023 .000 .000

130 130 130 130

Table 3: Pearson Correlation / Effects on Achievement

To investigate the relationship between achievement and anxiety 
we used Pearson Correlation. Relationship between Achievement 
and Communicative Apprehension is shown in number .200. 
Achievement and Test Anxiety correlation is shown in number .344. 
Fear of Negative Evaluation and Achievement correlate in number 
.355. The aspect of anxiety which influence the achievement the most 
is Fear of Negative Evaluation. Later on, the test anxiety shows the 
impact over the achievement. And the lowest effect on achievement 
has Communicative Apprehension.
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Achievement Communicati-
ve Apprehen-
sion

Test Anxiety Fear of Negative 
Evaluation

Mean 30.36 35.39 39.86

85-100 N 64 64 64

Std. Deviation 4.366 5.388 5.249
Mean 28.41 31.48 35.71

55-85 N 66 66 66

Std. Deviation 5.224 5.367 5.751

Mean 29.37 33.41 37.75

Total N 130 130 130

Std. Deviation 4.901 5.704 5.869

Table 4: Achievement Report Statistics
Out of the table above, we can find the results of relationship 

between the aspects of language anxiety and levels of achievement, 
rating from medium scored students (55-85) and high scored 
students (85-100). The findings show that in all aspects of language 
anxiety, high achievers are more anxious than medium achievers. The 
indicators of the findings can be seen in bold numbers below. In Fear 
of Negative Evaluation, the mean for high achievers is 39.86, while 
for medium achievers, the mean is 35.71. In Test Anxiety, the mean 
for high achievers is 35.39, while for medium achievers 31.48. In the 
aspect of Communicative Apprehension, the mean for high achievers 
is 30.36, while for medium achievers, the mean is 28.41.

Is there any difference between the language anxiety factors 
among University students with respect to their gender?

Gender frequency

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Female 58 44.6 44.6 44.6

Male 72 55.4 55.4 100.0

Total 130 100.0 100.0

Table 5: Descriptive Statistics: Gender Groups

Gender table shows us the frequency of male and female students 
in total number of 130. The exact number of female students is 58, 
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and number of male students is 72.
Gender differences in LA aspects

Leven’s Test for 
Equality of Vari-
ances

T – test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Diff.

CA Equal Var. Assu-
med Equal Var. Not 
Assumed

.600 .440 1.102
1.111

128
125.489

.273

.269
.952
.952

TA Equal Var. Assu-
med Equal Var. Not 
Assumed

1.299 .256 2.274
2.263

128
119.656

.025

.025
2.252
2.252

FNE Equal Var. 

Assumed Equal Var. 

Not Assumed

1.230 .270 1.427
1.427

128
122.263

.156

.156
1.472
1.472

Table 6: Independent Samples test

This table shows us that there is a significant difference between 
female and male students in Test Anxiety. The number .025 is an 
indicator of the difference. The mean difference 2.252 shows us that 
difference in Test Anxiety is significant, unlike the means in other 
factors of language anxiety.

Gender N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean

Communicative 
Apprehension

Female
Male

58
72

29.90
28.94

4.686
5.060

.615

.596

Test Anxiety Female
Male

58
72

34.66
32.40

5.757
5.497

.756

.648
Fear of Negative 
Evaluation

Female
Male

58
72

38.57
37.10

5.840
5.851

.767

.690

Table 7: Gender Group Statistics Report
Group statistics table shows us the exact, detailed difference among 

gender groups, divided into three conceptual blocks of language 
anxiety. The means  for communicative apprehension for female 
students is 29.90, while for male students 28.94. The means for test 
anxiety for female students is 34.66, and for male students 32.40. 
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And the last variable, fear of negative evaluation shows us the means 
for female 38.57 and for male students 37.10. This table informs us 
that female students are more anxious than male students when it 
comes to Eng- lish Language Learning. The difference is statistically 
significant in the aspect of Test Anxiety.

Is there any difference between the language anxiety factors 
among Turkish and Bosnian students

Frequency of Nationality Groups

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent

Valid Bosnian 57 43.8 43.8 43.8
Turkish 59 45.4 45.4 89.2
Other 14 10.8 10.8 100.0
Total 130 100.0 100.0

Table 8: Nationality Descriptive Statics

Nationality statistics inform us that the number of Bosnian students 
is 57, Turkish 59 and the number of students from the other countries 
is 14.

Nationality Difference

Sum of 
Squares

df Mean Square F Sig.

CA Between Groups 204.258 2 102.129 4.482 .013
Within Groups 2894.019 127 22.788

Total 3098.277 129
TA Between Groups 384.001 2 192.000 6.394 .002

Within Groups 3813.391 127 30.027
Total 4197.392 129

FNE Between 
Groups

422.026 2 211.013 6.663 .002

Within Groups 4022.097 127 31.670
Total 4444.123 129

Table 9: ANOVA Statistics

ANOVA shows us that there is a significant difference between 
nationality groups. In Communicative Apprehension, the indicator of 
significance is in number .013, in Test Anxiety .002, and in Fear of 
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Negative Evaluation .002.
With regard to the variables, factors of language anxiety, the 

difference between groups is mostly recognized in Fear of Negative 
Evaluation. The number 6.663 indicates the emphasis.

The number 6.394 indicates that the Test Anxiety is the second 
aspect where the difference between groups is found.

And when it comes to the Communication Apprehension, the 
indicator of the difference is the number 4.482, which informs us 
that Communication Apprehension has the significant but lowest 
percentage of difference between nationality groups.

Scheffe

Dependent Variable
(I)
Nationality

(J)
Nationality

Mean 
Difference 
(I-J)

Std. 
Error

Sig.

Communicative
Bosnian

Turkish
Other

2.619* .887 .015

Apprehension 1.986 1.424 .381

Turkish
Bosnian
Other

-2.619* .887 .015
-.633 1.419 .905

Other
Bosnian
Turkish

-1.986 1.424 .381
.633 1.419 .905

Test Anxiety
Bosnian

Turkish
Other

3.637*

2.066
1.018
1.634

.002

.452

Turkish
Bosnian
Other

-3.637* 1.018 .002
-1.570 1.629 .629

Other
Bosnian
Turkish

-2.066 1.634 .452
1.570 1.629 .629

Fear of Negative
Bosnian

Turkish
Other

3.783* 1.045 .002

Evaluation 1.168 1.679 .785

Turkish
Bosnian
Other

-3.783* 1.045 .002
-2.615 1.673 .298

Other
Bosnian
Turkish

-1.168 1.679 .785
2.615 1.673 .298

Table 10: Scheffe Statistics (Nationality Groups)

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Multiple Comparisons table with scheffe design informs us with 
the mean difference between nationality groups in each of three 
variables. We found the difference between Turkish and Bosnian 
students.

Mean difference in communicative apprehension between Turkish 
and Bosnian students is 2.619. Mean difference in test anxiety for 
Turkish and Bosnian students is 3.637. Mean difference in fear of 
negative evaluation between Turkish and Bosnian students is 3.783

Nationality Communi-
cative Appre-
hension

Test Anxiety Fear of Negative 
Evaluation

Bosnian Mean 30.77 35.28 39.60
N 57 57 57
Std. Deviation 4.119 5.314 5.551

Turkish Mean 28.15 31.64 35.81
N 59 59 59
Std. Deviation 4.612 5.040 5.396

Table 11: Multiple Comparisons

Above is the table of comparisons which shows which of the 
nationality groups is more anxious in all aspects of language 
learning. From the findings in this report, we clearly see that Bosnian 
students are more anxious than Turkish students in all the aspects 
of English Language Learning Anxiety. The resemblance between 
groups is find in the order of anxiety aspects which affects students 
the most. First is Fear of Negative Evaluation, second Test Anxiety 
and the third Communicative Apprehension. Each of the aspects or 
factors of Language Anxiety influence Bosnian students more than 
Turkish students. The indication can be seen in bold numbers in 
table above. In response to research questions, this chapter provided 
us with many findings related to the indications of difference, as well 
as relationship between variables chosen for the purpose of this 
study. The descriptive statistics showed us that the most frequent 
aspect of language anxiety in IUS students is fear of negative 
evaluation. Frequency of each group investigated in the process 
consists: 58 female students, 72 male students, with total number of 
130 respondents. Furthermore, the findings show the frequency of 
57 Bosnian students, 59 Turkish students and 14 students of other 
nationalities. With regard to the achievement the findings show the 
frequency of 64 high achievers and 66 medium achievers. The ratings 
of achievements were classified in the line of two levels: high scored 
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students 85-100 (high achievers), and medium scored students 55-85 
(medium achievers). Correlation parts indicated that Fear of Negative 
Evaluation influence the achievement of the students the most. The 
Test Anxiety is the second in the line of influence, and the third is 
Communicative Apprehension. Considering the levels of achievement, 
the tables show that high scored students (high achievers) are more 
anxious than medium achievers in every single aspect of English 
Language Learning Anxiety. The Independent Samples test (Leven’s 
test) indicated that there is a significant difference between males 
and females in the aspect of Test Anxiety. Connected to this test, the 
table of Group Statistics showed us the means for each language 
anxiety aspect, which inform us of the two things: The first and the 
most obvious fact is that female students are more anxious than male 
students, but that difference is mostly visible and significant in the 
factor of Test Anxiety. The first factor which influence students the 
most is Fear of Negative Evaluation, the second is Test Anxiety and 
the third is Communicative Apprehension. ANOVA informed us that 
there is a significant difference between nationality groups, out of 
which Bosnian and Turkish students differ. In every single aspect of 
Language Anxiety, Bosnian students are more anxious than Turkish 
students.

Out of these findings, the researcher extracts the further concluding 
statements:

The Null Hypothesis (HO1) – There is no any relationship between 
LA (Language Anxiety) and achievement of the students is rejected 
due to opposite results.

There is a relationship between Language Anxiety and achievement 
of the stu- dents. Each aspect of language anxiety influence the 
achievement, out of which high achievers are to be more anxious 
during the process of Language Learning, than medium achievers.

The Null Hypothesis (HO2) - There is no significant difference 
between males’ and females’ level of language anxiety is rejected due 
to opposite results.

The significant difference between males and females can be seen 
in the aspect of Test Anxiety, which is one of the constituents of 
Foreign Language Learning Anxiety.

The Null Hypothesis (HO3) – There is no significant difference 
between Turk- ish and Bosnian students’ level of language anxiety is 
rejected due to opposite results.

The findings indicated that there is a significant difference between 
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Turkish and Bosnian students in every aspect of Language Anxiety, 
which shows that Bosnian

Discussion and Recommedations
Research Question 1
The first research question aimed to check the frequency of ELA 

aspects among IUS freshman students. The statistics showed that the 
most frequent aspect of LA is fear of negative evaluation. Considering 
these results, we must overlook the circumstances at IUS in order 
to provide the useful supporting information to these results. First 
of all, as we already mentioned the target group of IUS students 
were freshman students. When starting with faculty education, it is 
a universal fact that freshmen are enthusiastic beginners, eager to 
achieve the best results  in each faculty course. They are competitive 
and make a huge effort to achieve their goals. We must also pay 
attention to the fact that most of them have great percentage of 
scholarships which somehow make them aware that they should 
be evaluated under high scales. Negative evalution would affect 
them, their grades, as well as their scholarships, which are not easily 
compensated when lost, due to average living standard of Bosnian 
citizens.

Research Question 2
The results on the second question elaborated that there is a 

relationship between achievement (overall language performance) 
and language anxiety. In case of freshman students at International 
University of Sarajevo, those who have a better language performance 
(high achievers) are those who have a higher amount of anxiety. 
From this situation we can see that the type of anxiety that influence 
students the most is facilitating anxiety, the one which improves 
the learning and performance. Facilitating anxiety motivates the 
learners to fight, to cope with the new learning task, making them 
to expend extra efforts to overcome their feelings of anxiety. Those 
extra efforts are visible in the case of high achievers. It is important 
to draw the connection stating that at IUS, most of high achievers 
are Bosnian students. One of the reasons for high achievers’ anxiety 
arousal is scholarship that IUS offer to students in Bosnia as well as 
in other countries. Bosnian students have the largest percentage of 
scholarships at IUS. In order to keep the scholarship until the end of 
faculty education, the students must keep the highest possible grades. 
Having in mind mostly the average condition and financial income of 
Bosnian families, each student passes through some kind of pressure, 
when faced with uncertainties of his faculty performance. The anxiety 
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that arouses is mixed with the effort and self esteem in approaching 
the task. The fear of negative evaluation is one of the types of 
language anxiety. Understanding it, the students do know what is a 
prerequisite in coping with it, which as a consequence facilitates the 
learning and brings the positive results for the achievement of the 
students.

Research Question 3
The third research question examined the difference between 

male and female students in English Language Learning Anxiety. 
The null hypothesis which claims no difference between the two 
has been rejected due to opposite results. Female students are 
more anxious than male students, but the significant difference 
is visible in the aspect of Test Anxiety. In order to understand the 
findings the researcher got, we must get familiar with wider picture 
of gender differences when it comes to issue of anxiety. There are 
some psychological facts which can definitely be applicable to this 
particular findings. “From the time a girl reaches puberty until about 
the age of 50, she is twice as likely to have an anxiety disorder as 
a man. Anxiety disorders also occur earlier in women than in men. 
Women are also more likely to have multiple psychiatric disorders 
during their lifetime than men. The most common to cooccur with 
anxiety is depression. Differences in brain chemistry may account 
for at least part of these differences. The brain system involved in 
the fight-or-flight response is activated more readily  in women and 
stays activated longer than men, partly as a result of the action of 
estrogen and progesterone. The neurotransmitter serotonin may also 
play a role in responsiveness to stress and anxiety. Some evidence 
suggests that the female brain does not process serotonin as quickly 
as the male brain. Recent research has found that women are more 
sensitive to low levels of corticotropin-releasing factor (CRF), a 
hormone that organizes stress responses in mammals, making them 
twice as vulnerable as men to stress-related disorders” (ADAA, 2016). 
Due to mentioned facts, we find logical the results of this research, 
which state that there is significant difference between males and 
females particularly in the aspect of Test Anxiety. Language tests, in 
general are anxiety provoking, since those carry a certain amount of 
uncertainties, whether the knowledge acquired is enough, whether 
the students satisfied teacher’s expectations etc. In most of the cases, 
the girls are those which express their nervousness towards these 
things. For male population, it is possible that they feel ashamed to 
express the worry, since somehow they think that it does not stand 
well with their masculinity. In most of the researches, the findings 
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are similar, and mostly explained through the patterns of biology and 
psychology.

Research Question 4
Second research question investigated the difference between 

Turkish and Bosnian students in English Language Learning Anxiety. 
The findings showed that Bosnian students are more anxious than 
Turkish students in learning the English language. At first, the results 
seem unexpected since we always find Turkish people reluctant to 
learn the language. But the truth is, that our perception of anxiety must 
be understood through the wider scope. Anxiety in a similar sense 
means worrying too much over certain thing. But the reluctance is not 
worrying. When you worry and are nervous about certain thing, you 
do something about it. Turkish students at International University 
of Sarajevo willingly refuse to learn how to be fluent in English 
Language. The first reason can be observed from the educational 
and cultural background of Turkish students. Turkey, as a country, 
cherish its own values, starting from the language, to every single 
aspect of life. Visitors in Turkey can rarely find product which belongs 
to another country. Metaphorically speaking, Turkish language is the 
priority, since it belongs to their culture. All additives in that culture 
are to be taken in the amount needed for that particular purpose. 
That is why we find Turkish students learning the English language 
just in the amount needed for the purpose of studying and passing. 
Ha- ving dialogue with some of them, you’ll see that their aims do not 
go further from Turkey, that culture and that language. Either they 
have a prosperous family standard which promise stable future in 
the Turkey, or their patriotism does not allow them to cross the limits 
they built up. On the other side, Bosnian students are more anxious 
and more stressed out, because they are aware of the importance of 
English language, for them as well as for their country. The primary 
determinant of whether these anxious students wanted to pursue 
EFL learning was awareness of the importance of English Language. 
If these students had been unaware of the importance of English, 
they would abandon the learning of it. But on the contrary, with the 
constant worry of not being great in English, Bosnian students found 
important to achieve proficiency in English Language. Awareness of 
the importance provides a strong motivation for students to work on 
the fluency in English Language. In one of the researches, we have an 
example of the interview with one of the anxious students, in which 
the student claims:

“Since I entered University, in such a competitive learning environment, 
I have recognized the importance of this subject (English), as it will 
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be my companion in my life. I do not want to keep myself absorbed in 
this situation (feeling stressed in studying English), so I have decided 
to focus on studying English in order to change myself” (Trang, Moni, 
Baldauf p.5).

One of the characteristics of Bosnian students is also a strong volition 
to learn the language, and not just the language, but learn to work on 
self confidence and all performances which comes with language as a 
part of one’s personality. Bosnian students show determination, and 
they urge themselves to learn the English language, otherwise they 
may not be able to overcome the obstacles of anxiety. Understanding 
the importance of English language together with the strong volition 
control is a great way to cover the glimpses of anxiety within 
their nature. As a researcher and teacher of language, I personally 
figured out that Bosnian students do not appreciate the amount of 
knowledge as well as their capabilities to learn something. That is 
why anxiety arises in their nature. It is not that they think others are 
better than them, but their high aims do not allow them to receive 
peacefully the present condition. As I mentioned at the beginning, 
I personally would find myself reluctant to express myself during 
English classes, even though I knew that others are not better than 
me. The perception of myself in my brain was not satisfactory, even 
though it satisfied the level that grade required. This is also one of 
the reasons why Bosnian students are found to be more anxious than 
Turkish students. Someone might say that familiarity of Bosnian 
students with English Language from the childhood is a sign of their 
stability, not the anxiety in learning the language. On the contrary, 
their earlier familiarity help them to understand the importance of 
that particular language, especially in the fact that English evolves, 
as well as knowledge of the learner which gradually increases day by 
day. We must also pay attention to general background and standard 
of both countries. Turkey promises, Turkey gives a hope, Turkey 
takes care of the youth, unlike Bosnia, where young people literally 
escape in other countries, leaving those who stay unfortunately a 
bit hopeless. Those who stay literally fight, taking all the advantages 
they can in order to succeed in the fields they chose. Since it is 
universally acceptable, they know that English language might help 
them, might be the ticket to something better. It is completely normal 
to associate Bosnian students with the problem of anxiety, because 
uncertainty of the future increase their stressing out in all the aspects 
of lifelong learning. The results show Bosnians mostly fear of negative 
evaluation. The competitiveness they possess increase that aspect of 
language anxiety. Some- times, they point out that they have a fear 
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of being less competent. They compare themselves to the greatest, 
and that comparison leads them to feel a greater amount of anxiety. 
We must emphasize the fact that if anxiety is less visible through 
external appearance, it does not mean that it is less existing within 
the person. It is up to person, or society the way they cope with it. 
Sometimes students do allow it to be visible on them, sometimes not, 
they control it. Sometimes, it facilitates their learning, sometimes it 
debilitates. In this research, both groups are anxious in all aspects of 
language anxiety. Even though Bosnians posses higher amount of it, 
they are highly capable of recognizing it, as well as strategically coping 
with it, which as a consequence facilitates their English Language 
Learning. On the other side, this research stands for the statement 
that Turkish students possess universal amount of anxiety, existing 
in ever person, but it does not influence their language learning. The 
level of language learning they show, in most of the cases they find 
satisfactory, and they are in peace with it.

If we hypothetically claim that the anxiety Turkish students posses, 
influence their language learning, it might be that they need to change 
the strategy in coping with it, possibly learn something from Bosnian 
colleagues.
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ADJUSTMENT ISSUES OF INTERNATIONALL STUDENTS: A 
CASE STUDY OF PAKISTAN

Muhammad Ayat1

Abstract
In the current century, it is becoming more significant for every 

individual to have a global perspective in pursuing and shaping 
his/her future. The students in the current century have a different 
political, economic, social, and cultural world than the students 
in the previous century. As a result, many countries consider that 
they must educate and involve their students in cultures beyond 
their country’s boundaries in the hope of producing inter-culturally 
capable students. They face so many problems in academic and social 
lives in their new environment.

The primary purpose of the study is to evaluate the extent of 
the issues of international students in Pakistan and to investigate 
if significant differences exist between subgroups based on their 
length of stay in Pakistan. A special questionnaire was designed 
and distributed among 200 students of different countries studying 
in eight identified universities of Karachi, Pakistan. Only 100 duly 
filled questionnaire forms were considered for the study. Both 
quantitative and qualitative methodologies have been used in this 
study to show the adjustment issues of International students and 
their experiences in the academic, social, educational, and cultural 
environment in Pakistan.

The study found that the greatest issues of international students 
in Pakistan are part time job, reasonable accommodation, internship 
training, language problems, and cultural and academic development. 
The analyses have shown that  the length of stay of students in Pakistan 
has no significant impact on the perception of international students 
toward certain adjustment challenges. Policy recommendations 
have been added at the end of the study for policy makers, university 
administrators, faculty members, Non-Government Organizations 

[1] Department of Industrial Engineering & Management Dawood University of Engineering 
& Tech- nology, M.A. Jinnah Road, Karachi, Pakistan. Email: ayat@sabanciuniv.edu Cell#: +92 
346 2933446
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and other stakeholders to improve international education in 
Pakistan.

Keywords: Language Barriers, Academic Adjustment, Culture 
Shock, International Students

Introduction
In recent decades, international education has become a significant 

factor for universities. It has grown manifold, through mobility 
of students, over the last few decades. According to an estimation, 
around five million students went abroad for their studies in 2014. It 
indicates that three times increase has happened in the enrollment of 
international students globally since 1990.

The countries of growing economies are heavily investing in 
promoting international education in their countries and creating 
scholarships for their students to go abroad for their higher education, 
degree and exchange programs in a hope to produce inter-culturally 
capable and diversified students.

Due to different cultural and geographical backgrounds, students 
face challenges in many areas, including language, religion, weather 
conditions, food taste, life style, government regulations, cultural 
sensitivities, values and behaviors, and educational systems, etc. 
This study mainly focuses on the difficulties and issues international 
students are going through while studying in Pakistan. The purpose 
of the study is to evaluate the issues of international students and 
investigate if significant differences exist between subgroups based 
on their length of stay in Pakistan. It is believed that any endeavor 
to help international students in adjusting to the culture of the 
host country should stem from an understanding of the nature of 
their difficulties and the factors that have contributed to those 
difficulties. Therefore, a thorough overview of literature was done 
for establishing framework to understand the issues of international 
students studying in Pakistan. For data collection, a special three 
pages survey was designed. The survey had closed ended and open 
ended questions to record the views of international students. The 
study was carried out with some limitations. The students were 
reluctant to share their views. So it is assumed that all respondents 
were candid and honest in recording their choices of problem areas. 
It was also assumed that the students have the capability to identify 
the problems which have significant impact upon their social and 
academic lives.

The study focuses on the issues of international students. The paper 
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has been organized in separate sections to recognize and highlight the 
issues of international students. We started with the introduction of 
problems with a thorough literature review, followed by describing 
the methods and tools used for data collection and data analysis. 
Then we provided the results and discussed each issue separately 
with possible reasons and solution in the recommendation section. 
A comparison of perception of students was also done based on 
the length of stay of the students in Pakistan. In the last section, we 
concluded our study after putting recommendations for the policy 
makers, university administrators and faculty.

Literature Review
A considerable amount of research work has been done focusing 

on the issues/ difficulties of international students across the globe. 
The numbers of international students have rapidly increased in the 
last few decades. Therefore, the topic of international students are 
getting more focus globally. For this study, a substantial amount of 
literature on the issues of international students has been surveyed. 
The work of different social scientists who have studied the issues of 
international students of different demographics has been reviewed 
before designing our survey for data collection.

Researchers have shown that international students outside their 
countries experience difficulties, anxiety and disconnect for which they 
have to struggle and work hard to adjust well to their environment. 
They may face difficulties and problems in their academics to be 
successful and competitive in their new environment (Carol and Ryan, 
2005). It also has been suggested that the demographic differences in 
cultures and norms among international students can lead to social 
crisis and accidents on and off at campus (Xie Xin, 2004). Therefore, 
to avoid any kind of social crisis and accidents, policy makers and 
university administration need a thoughtful understanding of the 
issues of international students. Studies show that students, who 
study outside their countries are the carriers of their own cultures (Xie 
Xin, 2004). Therefore, a systemic and concentrated effort is required 
to understand these cultural differences among students. These 
issues, when stressed for a long time may lead the students to mental 
illness. The researchers, therefore, suggest that local communities, 
institutes, faculty members, and students, etc. should understand the 
situation and the need of international students and cooperate with 
them in understanding the socio-cultural environment of the host 
country that may lead to some kind of psychological issues (Zheng, 
2010).
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Although studying abroad is an interesting experience for students, 
however, they have to face many challenges and problems related to 
cultural, academic and psychological adjustment (Ward & Kennedy, 
1993).

Financial issues and language barriers are other issues, international 
students may face, and have been widely discussed in literature. A 
group of researchers have focused and evaluated the financial issues 
of international students. Financial problems loom large among 
matters of great concern to international students (Eddy, 1972). It is 
the second most frequently stated concern of students (Cadieux and 
Wehrly, 1986).

Joshi (1983) indicated that the fortunate international students 
who don’t have financial problems are very rare. Further, it is wrong 
to assume that mostly international students are rich and have good 
enough finance for their education (Cadieux and Wehrly, 1986). 
Wong (1991) identified that the most troubling problem areas for 
international students are the financial, language, social, cultural, 
housing and food, and health areas.

The language barrier has also became a big issue for international 
students. Different studies suggest that the language barrier 
prevents international students to keep up with their classmates. 
They felt stressed and get a negative influence on their studies. 
Because of the language barrier, it is challenging for the international 
students to effectively interact with their instructors and fellow 
students, understand lectures, do exams and assignments, follow 
and understand rules, and socialize with local community. They 
required to do more effort in order to improve their language skill 
and compete with their classmates. They have to spend more time 
in the classrooms and library including their weekends (Campbell & 
Li, 2008).

Various other studies suggest that English language is one of the 
biggest problems for Asian students studying at different institutes 
in New Zealand to adjust well and keep up with other students (Li, 
Baker & Marshall 2002). It has been found by researcher that there 
is a significant correlation between social adjustment and English 
proficiency of International students (Ursua 1969). Social issues of 
the students are associated to social interaction with local students 
and community, personal issues, approaches and attitude, language 
problems and understanding the culture of the host country. 
Depression, loneliness, and homesickness are issues for international 
students and these issues can affect the adjustment of the student if 
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there is no support (Wehrly, 1988).
Adjustment issues of international students at a new and rapidly 

changing academic and social environments became an important 
area of study. Traditional adjustment factors have been studied 
extensively. Lee, et al. (1981) did a broad range literature review 
on the adjustment issues of international students during their 
work on a project sponsored and conceptualized by the National 
Association for Foreign Student Affairs (NAFSA). They produced a 
detail list of adjustment related variables: age, sex, marital status, 
English language proficiency, academic level, sponsorship, major 
fields, length of study, and the country of origin, the size of school, 
orientation, living arrangements, employment at home, previous 
international experience, and national status accorded (Lee, pp.11-
20).

Seven basic problems of international students related to different 
aspects of adjustment such as academic, personal, financial, religious, 
emotional, and social have been indicated in the literature. It has 
been further explained that academic, financial, and social are major 
problems, while religious and personal problems gave minor trouble 
to the total group of international students (Santos 1959). Therefore, 
our main focus in this study is on academic, financial, and social 
problems instead of personal and religious problems.

Research and Methodology
This section identifies the methodologies used in the study. The 

section has been divided into the following sub-sections: 
1) Data collection, 2) Data measurement,
3) Sample profile, and 4) Data analysis. Data Collection
The survey method was used for data collection to carry out this 

study. The target population was the international students of 
different universities in Karachi. They were from different disciplines 
and were in their first, second, third, and fourth year of studies. A 
questionnaire was designed for the study having both closed and 
open-ended questions. Pilot questionnaire was filled from students 
to test and refined the questionnaire. The refined questionnaire 
was then used for data collection. The questionnaire was divided 
into sections. The first section gathered data on the demographic 
information of gender, the area of study, discipline, language, and 
their country of origin. The second section of the questionnaire 
have questions to collect data on their adjustments, their English 
and Urdu language proficiency, level of difficulties in interacting 
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with local students and community, financial and accommodation 
issues, and their financial sources. Students were further asked to 
report on [their perceptions of] teaching quality, level of difficulty 
in understanding lectures, and access to academic support. Their 
views on admission processes, about life of international students in 
Pakistan, and attitudes of local people toward international students 
were also recorded. The questionnaires were distributed among 
200 international students enrolled at any of the eight identified 
Universities in Karachi. 100 respondents completed and returned 
the questionnaire, giving a response rate of 50%.

Data Measurement
The survey used in the study is based on the concepts derived 

from Michigan International Students Problem Inventory (MISPI 
Porter 1993) but questions were made in relatively different senses. 
The questionnaire also has some open ended questions to record 
their feedback on experiences in Pakistan and their suggestions for 
improving the environment for international education in Pakistan. 
The questionnaire has four options as strongly disagreed, disagreed, 
agreed and strongly agreed to respond the questions related to 19 
identified problems. The score of the survey was counted from 1 to 
4 as 1 for strongly disagreed, 2 for disagreed, 3 for agreed and 4 for 
strongly agreed. The instrument was tested by getting 10 duly filled 
pilot questionnaires from international students. It was modified 
accordingly after feedback from pilot questionnaire to make it more 
valid.

Sample Profile
As there are only few female international students, studying at 

universities in Karachi, therefore only 5 percent of the respondents 
were female and 95 percent were male. Thirty percent (30%) 
students were from Sudan, 20 percent from Palestine, 30 percent 
from Somalia, and 20% from other countries. Of 100 respondents, 
55 percent from Engineering, 10 percent from medical, 15 percent 
business management, and 20 percent from other disciplines. Only 20 
percent of students were living in campus hostels and the remaining 
were living in rented apartments. The details of the sample profile 
are given in Table No. 01 as given below.

Data Analysis
The analysis was made in two separate sections. In first section, 

quantitative analysis was carried out in which responses to the 
identified issues were ranked according to their mean. Then a 
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separate correlation study was carried out amongst students’ 
academic performance and the students’ highly perceived problem 
areas. Comparisons were made amongst different students’ groups. 
The differences in responses about the identified issues among 
student groups based on their length of stay in Pakistan (more 
than one year and one or less their one year) were compared. The 
perceptions of the two groups of students about their issues were 
put in t-test analysis with a set of variables. The level of t-test was 
0.05 for acceptance or rejection. It is the most moderate level used 
by many researchers and it reduces the risk of error. The second part 
of analysis was qualitative. In qualitative analysis, we evaluated the 
suggestions of students and their opinions about different problems

Result and Discussion
The mean scores of the perception of students about each area were 

calculated and ranked in descending order as given in the Table 02. It 
was found in the study that students had major problems in 05 areas, 
moderate problem in 04 areas and minor problem in 02 potential 
areas. Since the mean score for major problems shown in Table 02 is 
between 2.728 and 4.00, for moderate problems is between

2.24 and 2.68 and for minor problems stay below 2.00.
Social and academic issues such as part time job, accommodation/

hostel, language barriers, Internship training, and unjust treatment 
by the people got the greatest concern from the respondents followed 
by access to information, financial issues, academic competition, 
and teaching methodology. The admission process and cultural and 
academic development of international students in Pakistan received 
the lowest concern from the respondents. The issues that received 
the greatest concerns from the respondents are more critical and 
important issues for international students studying in Pakistan.

To know about the impact of the length of stay of international 
students on their adjustability issues, the responses were further 
divided into two groups. Those who spent one or less than one year 
in Pakistan (Year ≤1) and those who spent more than one year in 
Pakistan (Year >1). We compared the means of their responses as 
given below in Table No. 03.

The mean level of the students as given in the above Table 
shows different values for both groups. The problem areas such as 
accommodation issues, academic competition, teaching methodology, 
etc. have a relatively higher difference between the results of two 
groups. The difference shows the variation in the perceptions of 
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international students toward certain problems with time. It is 
evident from the above table that the situation of eight out of eleven 
problem areas are relatively difficult for junior students (those who 
are in Pakistan for one or less than one year) than for senior students 
( those who are in Pakistan for more than one year).

To know the extent of differences among the perception of students, 
t-test between the two groups was applied (those who spent one or 
less than one year and those who spent more than one year, was 
applied). The p-value for each issue has been shown in the Table No. 
04. The difference between the perceptions of the groups of students 
in all potential areas were found statistically insignificant at α= 0.05. 
The results of this study are in line with the findings of Rad (1986) 
that the length of stay doesn’t have any significant impact on the 
academic and adjustment issues of international students.

The critical issues which international students are going through 
during their stay in Pakistan and their reasons have been discussed 
in the following section separately.

Academic Issue
Respondents were asked about their grade in their previous 

semester. It was found that 52% of students had failed in at least 
one subject in their previous semester. In response to the reason of 
poor performance, 70% students indicated that language was the 
main reason for their poor academic performance. Respondents 
were asked whether they have any difficulty in understanding 
lectures. It was found that around 70% students have difficulties in 
understanding lectures due to two reasons, language barriers and 
methodology of teaching.

Part-time work
It was found that no international student in Karachi doing any kind 

of part time job. To explain situation more, we made the following 
three assumptions. We assumed that there is no opportunity for 
any student in Karachi to get part time job. We did a survey to know 
whether local students doing any part time job or not. It was found 
that around 15% of local students are doing part time job, or providing 
home tuition. We further investigated to know whether local people 
are reluctant to give them job (home tuition) or international 
students are by themselves dis- interested in doing any part time job. 
It was found that around 25% international students are interested 
to do part time job. We came to the conclusion that local people are 
reluctant to give a job or hire an international student for home 
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tuition even.
Financial problem
It was found that a moderate number of students feel pressurized 

and do worry for finance (Mean 2.626). The analysis also show that 
30% of the total living expenses occurred due to accommodation. To 
decrease the burden of financial problems of international students, 
there is a dire need to create scholarship and opportunities of part 
time jobs for international students.

Internship Problem for International Students
Internship and field work for international students was another 

serious problem. Only 5% of the respondents had done an internship 
during their study. They are not getting acceptance from the industry 
because of their nationalities. However, all in general and particularly 
engineering universities have a separate department for arranging 
internship for students.

Accommodation Problem
Respondents were asked to tell about the most critical problems 

which need to be fixed quickly. Around 32% respondents told that 
accommodation is their most serious problem. If we get a cheap 
accommodation, our many problems will be solved. It was also found 
that accommodation expenses add 30% at average to the total living 
expenses of international students. Providing cheap accommodation 
will also loosen the financial burden on international students.

Language Problem
The respondents were asked to provide a self-assessment on their 

level of English and Urdu languages. The analysis showed that 45% 
of the respondents assessed their English Language level as “very 
poor”, 25% “poor”, 18% “good” and only 7% respondents indicated 
as “excellent”. The analysis also showed that 90% of international 
students don’t know the basics of Urdu language. There should be 
extensive English and Urdu language programs for International 
students on their campuses to overcome the social and academic 
problems they face due to language barriers.

Limitations of the Study
This study was made within certain limitations: The respondents 

may not be representatives of all international students of Pakistan, 
because the sample consists of students studying in eight universities 
of Karachi. Furthermore, the following assumptions were considered 
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to be necessary for the validity of this study. It is assumed that all 
subjects have responded candidly and honestly in marking their 
choices of problem areas. Students have the capacity to recognize 
and identify the problems which have significant influence upon 
their personal and academic lives.

Policy Recommendation
Based on the findings, the following recommendations are offered 

for Governmental departments, university management, faculty 
members, and Non-Government Organizations working with 
international students.

Interaction and meaningful engagement: Interaction of 
international students with local students and communities received 
great concern in students’ perception in the study. Therefore, to 
address issue universities and non-Government organization should 
play their roles to interact and meaningfully engage and connect 
international students with local students and communities by taking 
the following initiatives:

- Making cross regional groups at university level as well as city 
level,

- Organizing cultural day’s events regularly for international 
students,

- Organizing welcome week for new arrivals at university level,
- Engaging them via reading and sport clubs, etc.
Off campus Excursion: Social loneliness and development of 

disinterest in the local society is another issue of great concern 
for international students studying in Pakistan. Government 
departments and Non-Government organization must arrange some 
short trips of the city and nearby areas for international students.

Hostel facility for International students: Accommodation for 
international students in a city like Karachi is a serious problem. Due 
to the peculiar security condition of the region, local people hesitate 
to rent their apartments to bachelors in general and particularly to 
foreigners. There is a dire need of hostel facility for international 
students to attract more towards studying in Pakistani universities.

Extensive English and Urdu language programs for International 
students: The students have low proficiencies in both English 
and Urdu even after staying for the couple of years in Pakistan. It 
is recommended to establish some extensive English and Urdu 
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language programs for these students to make their lives easy during 
their stay at Pakistan.

Training of teachers: It is also found in the study that some teachers 
have difficulties to deliver their lectures in English, so it becomes 
more difficult for the international students to understand lectures 
in class rooms. Therefore, the universities should develop teachers 
English language proficiency and make it compulsory to deliver their 
lectures in English by all means.

The international relation office (IRO) in university: It is also 
found that more than 90% universities in Pakistan don’t have the 
International relation office (IRO) to assess prospective international 
students during their admission process and other issues during 
their study. The IRO connect students to management and help to 
resolve their problems quickly.

Conclusion
This study confirms early research findings that part time job, 

accommodation, language barriers, Internship, and unjust treatment 
of local people received the greatest concern for international 
students. It was also found that the length of stay of international 
students in Pakistan has no significant impact on the perception 
of students toward different adjustment problems. However, a 
slight improvement has been observed in the problems with time. 
International students have language issues which have deep impact 
on academic and social adjustment. Therefore, language programs 
for international students have been recommended.

While the findings of this study are not necessarily definitive 
due to the small sample size and students of a single city, it is 
nevertheless hoped that the Gov- ernment of Pakistan and university 
administrators will take note of the findings, and strive towards 
solving the issues of international students. The outcome of resolving 
the problems of international students can be mutually beneficial for 
all the institutions, students, and the Government of Pakistan.
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RETHINKING AFRICAN IMAGE IN TURKISH SOCIETY

Mukerrem Shafi1

Introduction
It has been almost three years since I came to Turkey for a 

postgraduate education. Ever since, I have learnt a lot of things about 
Turkey, its ottoman and later day secular experiences, and more 
importantly, Turks. For a student and academic like me from Ethiopia, 
a country in the horn of Africa, Turkey was not that much known for 
anything, except perhaps for Kemal Ataturk in the making of Turkish 
republic, and Sultan Suleyman the Magnificent, Abdulhamid II, and 
Muhammad the Conqueror, particularly for their Islamic global 
appeal and importance. Still, these people are well known only either 
among academics, especially historians, or among religious circles. 
I’m afraid this is not the only state of affair among Ethiopians like me, 
but also, I suppose, many others could potentially feel the same in 
other parts of the African continent as well. This has, however, been 
changing at least for more than a decade. For this change and  for 
Turkey as we know it today, undoubtedly, is the product of the current 
AKP government, particularly the efforts of President Recep Tayyip 
Erdogan, Abdullah Gul, and Ahmet Davutoglu. Due fundamentally 
to the structural and policy changes attributed to the existing 
government, Turkey is becoming more of an open, interactive and 
accommodative than ever before. Accordingly, these days, compared 
to some decades ago, Turkey assumes a globally active stature and 
its presence is considerably felt nation in the world geopolitical 
landscape.2

The Use (and Misuse) of Africa
Whilst the above seems to be encouraging, understanding of the 

“other”, such as Africa, is largely missing, at least among the general 
population of Turkey for many reasons. One possible explanation 
can be an insidelooking entanglement of Turkey, and Turks, in the 
post-Ottoman and pre-2000s periods. In fact, broadly speaking, it 

[1] Ph.D. Candidate, Alliance of Civilizations Institute, Ibn Haldun University
[2] This article was originally published at http://insamer.com/tr/rethinking-african-image-in-
turkish-so- ciety_481.html
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could be argued that for more than eight decades, Turkey had been 
meditating; searching its soul; a period of reconciliation with its self; 
and a period of internal contradictions and struggle which, in the later 
days, shaped and defined its content and form. At this point, Turkey 
was no longer to be the same. Once discharged from a “hospital” 
relieved from being “The Sick Man of Europe”, a new trajectory and 
momentum of a global importance was to set its self in motion. This 
is indeed an unprecedented change no one would dare to deny.

One aspect of understanding the “other”, especially among the 
general population and media platforms in Turkey, concerns the 
view of Africa and “Africans”. I’m specifically interested in a wide 
array of ideas, prejudices, stereotypes, and (mis)conceptions people 
(or social institutions like media) have about Africa and the peoples 
living therein. Of these, I will try, by drawing from my encounters 
and discussion with other fellows, to reflect upon the challenges 
of identifying identity (ies) of Africa and “Africans”. One broad 
instance of (mis) identification is the tendency to equate Africa 
with a particular historical, linguistic, racial or cultural category. 
In this connection, Africa as a basket full of blacks, colonized, 
preliterate, unindustrialized, outdated, savages, brutal, and more 
generally, uncivilized homogeneous entity is the product of early 
days Eurocentric-Orientalist project many Turks, consciously or 
not, subscribed and fall into. Now, bear with me, I did not do any 
attitudinal survey to unveil this condition, nor do I have analyzed 
any literatures for this purpose, but only drawing from my own lived 
experiences and those of other “African” colleagues here in Turkey.

A good example that you might have heard or read in Turkey is 
the use of “Afrikalı” both in print and broadcast media. It is recycled 
irrespective of conditions positive or negative, for a successful 
business man from the continent; for a thief redhanded elsewhere in 
Istanbul; or for a student killed in an accident somewhere in Ankara. 
The most interesting thing about “Afrikalı”, however, is its use being 
confined, for the most part, to those whom they consider “black”. Put 
differently, the frequency of “Afrikalı” is more likely to increase for 
anyone considered black-skinned than, for instance, brown-colored 
man or an “Arab” from the same continent. They are more likely, 
compared to the rest of countries in the continent, to be called “Arab”, 
or more specifically, “Mısırlı” (Egyptian), “Faslı” (Moroccan) or so.

Africa, Race, and the Middle East
Unfortunately, the tendency to define North Africa-Egypt, Morocco, 

Libya, Tunisia, Algeria and others in the nearby as Arabs, not 
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necessarily Africans for the mere reason that they are not blacks 
should not only be a serious cause of concern for printed and 
broadcast media in Turkey, but also a recurrent theme-and mistake 
in the socalled “Middle Eastern” and “Civilization Studies”. Fashioned 
after the British colonial legacy, the “Middle Eastern” countries share, 
among other things, a language Arabic, except for, of course, Turkey. 
For some in the Middle Eastern studies, this may have got something 
do with the 11th century Arab migrations to North Africa. But it does 
not, nevertheless, quench the thirst of our question, the question of 
identity. Geography, in one way or another, is an important ingredient 
in the making of identity. Even today’s nation states cannot assume a 
full sense of being without it.

Following, therefore, a linguistic line, many chose to call those 
occupying the northern end of the continent as Arabs. The 
astonishing part is even though Arabic is well spoken in countries 
like Sudan (Arabic as an official language), Somalia, Djibouti, Eritrea 
and elsewhere south of the Saharan desert, they are less likely to be 
called or considered Arabs or so. Instead, they are more likely to be 
identified as “Afrikalı” (African), “Siyah” (Black), or even, although 
used rarely among the general population, “zenci” (Negro). This 
last one, “zenci” taking   its etymological root in “zunuj” of Arabic, 
is these days considered generally offensive for people from the 
African continent, especially for those living in the west-Europe and 
North America (probably not different here in Turkey as well, but it 
is less likely to be invidious, and as such, does not necessarily entail 
denigration as in the west!).

The Double Standard
Generally speaking, the problem I’m trying to get across here in 

this article has something to do with the issue of double standard 
pertaining to Africa. This double standard is applied, consciously 
or not, for people living in one continent-Africa but given different 
appellations, a racial category for those located in the south of 
Saharan desert and a linguistic category for those living in the 
north   of Sahara. Undeniably, however, a significant proportion of 
peoples in North Africa have an Arab descendant, and thus, Arabic 
as a language is the natural consequence. Nevertheless, the problem 
remains that the state of North Africa’s relation with the continent 
is then diminished and relegated to geography, a landmass, not 
necessarily sociocultural and historical identification. In other 
words, an “African”, in this specific context, does not go any further 
than a geographical place where people live, and as such, it does not 
represent and reflect a distinct identity. Now, if northern Africa is an 



260

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Arab by linguistic or racial criteria, then the rest of Africa will have to 
be something else, not at least African or “Afrikalı”.

The problem becomes even more complicated for the fact that 
except for Swahili in East Africa (excluding the Horn of Africa-
Eritrea, Ethiopia, Somalia and Djibouti), there is no a single cultural 
factor, linguistic or otherwise, that would bind the rest of Africa 
together. Another question is should the rest of Africa need to be one 
or, as some say, “black Africa”, stringing together people of different 
cultural, historical and even biological characteristics ? Why should 
it be? In fact, if one were to take the question to its logical extreme, 
one would go so far as to claim that there is nothing African about 
the African continent, except for a landmass over which people are 
living.

Colonialism and slavery were the experiences of human beings all 
across the world, not only the “burden” of men in the African continent. 
History tells us that different peoples, from Greeks, “Asians” to 
“Arabs” and “Europeans”, have had the same or similar experiences 
in the past or even in the present albeit its “nature” and “form” might 
have been changed in some ways. The same thing, more or less, 
applies to any other cultural factors as well. There are, however, 
some similarities within the cultures (to some extent biological as 
well) of the Western, Southern, Eastern, Northern, and the Horn of 
Africa. Yet, again, similarity of such a sort exists elsewhere around 
the world, but not likely to be the card for identification, simply see 
the Indian subcontinent. It is very much unlikely, and in fact, I have 
never personally encountered, that one hears a person of Pakistani, 
Indian, or Malaysian origin being identified as “Asian” or “Asıyalı” in 
Turkey. In short, one needs to decide over which way to go about 
Africa, between a simple land mass/continent and identity. It is in 
the latter context, however, where, it appears, the bone of contention 
lies.

Possible Remedies: Knowledge Production
In the following lines I argue that the interaction between 

Turkey as a country and Africa as a continent of countries needs 
reconsideration. The existing image related (mis)understanding of 
Africa here in Turkey draws much of its energies from this weak 
form of relation between Turkey and Africa in general. Accord- ingly, 
one way of dealing this image-related problem, and more broadly, 
help scale up the socioeconomic, cultural, and political bond between 
Turkey and the continent of Africa, is for Turkey to reconsider its 
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own image, particularly its knowledge base about Africa.3

Turkey’s knowledge of Africa is inadequate primarily because 
the effort directed at understanding Africa in terms of its countries, 
cultures, histories, and, most importantly, in terms of the aspirations 
and challenges of its peoples is very discouraging, and compared to 
the efforts of other western nations, non-existent. To my knowledge, 
there does not even exist a single research center that exclusively 
studies and researches Africa. There are, however, many research 
institutions, think-tanks, and “area study” centers which, in almost 
all cases I know of since 2013, generally consider Africa a sideline, 
secondary agenda, perhaps next to the Middle East or Asia. This 
inadequacy is also compounded by the complete reliance of these 
research institutions (Turkish media outlets included) and think-tank 
groups on knowledge produced for some other purposes by other 
competing forces in the world. In other words, in the absence locally 
produced primary knowledge about what constitutes Africa (which 
will inform how Turkey engages Africa), these entities are “forced” 
to employ data or knowledge produced by foreign media (such as 
BBC, CNN, etc), Orientalist-colonial scholarships about Africa, and 
more generally, western (Europe and North America) produced 
knowledge with its manifest and latent purpose (under “African” 
history, sociology, anthropology, economics, cultural, and religious 
studies). Now, it is here where the inadequacy turns misleading. 
Western scholarships of Africa, since the onset of the fifteenth 
century, have been a massive investment (human and financial) with 
significant consequences. It did, indeed, help the west (particularly, 
USA, France and Britain) to acquire its current economic and political 
might and stature in the world. To this effect, Andre Gunder Frank 
would say “the development of the West is the underdevelopment 
of the rest”. In addition to Frank, Robin Walker, Walter Rodney, 
Frantz Fanon, George Ayittey, and many other thinkers from Africa 
unwaveringly argued that the West deliberately planned and 
subsequently exploited Africa, and it did so effectively from root-
tobranch. For this purpose, the role of Western scholarship was, and 
still is, very indispensable. Ethnographers and Anthropologists (and 
Western social sciences in  general, see Edward Said’s “Orientalism”), 
disguised as Christian missionaries, studied the cultures and 
economic resources of Africa. This knowledge was then used as a 
tool for practicing slavery, colonialism, and neo-colonialism of our 
century. Ayittey, for instance, in his “Africa Betrayed” underscored 

[3] This part of the article was originally published by http://insamer.com/tr/
preconditions-for-tur- keys-success-in-africa_564.html
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that in the later periods, the West would train individuals from 
Africa in Europe, and he would end up being a “parasite intellectual” 
who goes on to participate in the corruption and embezzlement of 
his country and people. In this way, the “learned intellectual” from 
the West becomes a colonial apparatus for the continuing resource 
extraction and exploitation of Africa by the West. Similarly, Frantz 
Fanon (in his “The Wretched of the Earth”) also brilliantly portrayed 
this Westernled colonialism as, It contents itself with bringing to light 
the natural resources, which it extracts, and exports to meet the needs 
of the mother country’s industries, thereby allowing certain sectors of 
the colony to become relatively rich. But the rest of the colony follows 
its path of underdevelopment and poverty, or at all events sinks into it 
more deeply.

In addition to the absence of research institutions and centers 
studying Africa, universities (public or otherwise) with a program 
on “African Studies” are   also largely under the same problem. Not 
only the “African Studies” program  is inadequately represented in 
Turkish higher education institutions, but also those universities 
teaching African studies at masters level are only three, in   the first 
two cases as a full-fledged standalone postgraduate program (Ankara 
and Istanbul Commercial Universities), and in the latter case, as a 
supportive   of “Middle Eastern and African Studies” (Gazi University). 
Here, again, comes the problem of the crisis in knowledge-base. Put 
simply, since most of the teaching materials and course curriculums 
are “borrowed” (probably “reformed” in rare cases) from, in most 
cases, western countries, they are likely to suffer from a sickness 
which I would call a “Western perspective”. Western scholarship 
of Africa, in any of its forms, cannot be seen as an independent and 
neutral intellectual pursuit of knowledge and wisdom. It has its 
own historical backdrop, prejudices and biases, latent and manifest 
goals, interests, and functions. If this knowledge (or its adoption) can 
genuinely serve any entity, it will not be Turkey or any other nation, 
but it will definitely be the West.

Apart from its functionality to the West, this scholarship trend 
has long been misleading and significantly damaged the histories, 
identities, and cultures of Africa. A comprehensive review literature 
in the study of Africa (mostly by western entities) generally reveals 
the following four inherent problems, gaps and “sicknesses”. One 
of the most recurrent theme and representation of Africa is the 
adoption of “événementiel” approach in Western scholarships and 
media. In this approach, Africa is aligned with sensationalism that 
invokes crisis, famines, disease, drought, revolts, civil wars, and the 
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dubious evolution (and thus, not yet “fully” evolved). The second most 
important trend commonly shared by many western scholarships of 
Africa is the adoption of “binary oppositions”. Any complex issue or 
problem associated with Africa is simply appraised (and therefore 
downplayed) between two conflicting epistemic categories, such as 
Blacks/Arabs, Primitive/Modern, North Africa/Sub-Saharan Africa, 
and etc.

The third problem involves the use of “Synecdoche” (when a part 
of something is used to allegedly “represent” the whole). A scholar 
studying (and thus writing and lecturing about) a particular ethnic 
group residing in some part of one of the countries in Africa is 
portrayed as symbolizing the entire continent. This is indeed one 
of the most recycled instances, especially among Western Media. 
Fourthly, the tendency to abuse specific concepts and words related 
in some ways to Africa. When writing and presenting Africa, three 
is an excessive exploitation (and extension) of such words and 
concepts as “tribal”, “savage”, “dark continent”, ”primitive”, and so 
on. This also includes the general tendency to recycle “Africans” 
for people of different color, culture, history and identity. Finally, 
these days it has become a mundane reality to portray Africa as a 
“resourceful” and “underutilized” continent. Academic journals, from 
political science, sociology, to economics, are all infested with articles 
obsessively trying to figure out which country is going to “Africa” and 
how it is going to benefit from its “engagement” with “Africa”? Is it 
China, India, Turkey, Japan, America or France? In some obvious and 
sometimes subtle ways, these social scientific discourses send a signal 
that confirms to the already running attitude that views Africa as an 
“innocent-rich-heavenland” for the smart and calculative others.

In short, if Turkey is to truly succeed in its developmental 
engagements with Africa, then the first necessary step would be to 
“know” Africa in its own terms, in its past and present circumstances. 
This demands both reformative and transformative moves on the part 
of Turkey. On the one hand, Turkey must work hard to effectively and 
carefully refine and judge between relevant and irrelevant data or 
knowledge available about Africa. By reforming, this way, the already 
available knowledge-base, Turkey may protect its engagements 
with Africa, and as such, pass this challenge with little or no friction 
which many “interested” countries did not. The transformative 
move, on the other hand, is the ultimate panacea to this problem. 
Being comprehensive, this step requires    a complete paradigm shift 
in Turkey’s approach to Africa. It demands, among other things, a 
knowledge production (entails new “words”, “concepts”, “ideas” 
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relevant and good enough to facilitate mutual engagement with 
Africa) that will inform Turkey’s attitude, and thus, policies toward 
Africa.
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DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE EĞİTİM TURİZMİ

Mücahid Uludağ1

Özet
Dünya da hızla yükselen küresel rekabet, devletlerin farklı 

sektörlerde ve alanlarda yatırımlarını ve rekabetlerini beraberinde 
getirdi. İnsanlık tarihi sürecinde her zaman gündemde olan beyin 
göçü, uluslararası öğrenci eğitimi 21.yy şartlarında farklı bir ivme 
kazandı.

Dünya’nın 150 farklı ülkesinde 4,5 milyon uluslararası öğrencinin 
eğitim görmesi ve sayının giderek artıyor olması dünya ölçeğinde 
yepyeni bir sektörü de beraberinde getirdi. Kısaca “Eğitim Turizmi” 
dediğimiz bu sektör, ülkeler arası öğrenci hareketliliği, kültürler arası 
işbirliği, dayanışma ve kardeşliğin arttırılması, dış politika, kamu 
diplomasisi ve kalkınma işbirliği gibi konu başlıklarının yanında, ülke 
ekonomilerine katkısı ile birlikte ayrı bir anlam ve önem kazandı.

Uluslararası öğrenci pazarı olarak adlandırabileceğimiz bu 
alanda gerekli alt yapısını hazırlamış öncü durumda olan ülkeler, 
ekonomilerine eğitim turizmi sektörü ile birlikte ciddi oranda destek 
sağlamaktadır.

Günümüz şartlarında dünyada eğitim ekonomisi bütçesi 200 milyon 
dolar. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporlarına 
göre 2025 hedefi 500 Milyon dolardır. Bu alanda en fazla paya sahip 
iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’dir. 2017 yılına göre 
de Türkiye’de eğitim gören Uluslararası öğrenci sayısı 130,000 e 
ulaşmıştır.

Tüm bu verilere baktığımızda üst politika belgesini esas alan, 
politika-program-uygulama sistematiği içinde faaliyetlerini dizayn 
eden, güçlü alt yapıyı oluşturmamız kaçınılmaz bir hal almıştır.

Gezi turizmi ile kıyaslandığında, eğitim turizminin ülke ekonomisine 
katkısı ve getirilerinin daha fazla ve kalıcı nitelikte olduğu net bir 
şekilde gözlemlenmektedir.

[1] Udef Bölge Koordinatörü & TBMM Milletvekili Danışmanı 0539 411 21 33 mucahid.
uludağ@ gmail.com
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Artık ülkemizde başlı başına bir devlet politikası haline gelmesi 
gereken “Eğitim Turizmi” ülke ekonomimize ciddi katkılar 
sağlayacak, küresel rekabette güçlenmemize vesile olacaktır. Bunun 
yanında medeniyet değerlerimize yakışan bir şekilde uluslararası 
öğrencilere kucak açıp ev sahipliği yapmamız hasebiyle de maddi/
manevi sorumluluğumuzu yerine getirerek tarihi misyonumuza 
katkı sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Turizmi, Küresel Rekabet, Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

Giriş
Uluslararası öğrenci kavramı son yıllarda ülkemizde daha fazla 

gelişim ve ilerleme kat etmiştir. Üniversitelerimiz daha fazla öğrenci 
almaya başlamış, bugüne kadar geç kalındığı defaatle dile getirilen 
uluslararası öğrenci meselesi artık ülkemizde daha sesli düşünülür 
hale gelmektedir. Fakat yeterli değildir. Uluslararası öğrenci kavramı 
eğitim ve öğretimin dışında birçok alanda da eğitim alınan ülke ve 
eğitim gören öğrenci taraflarınca da değerlendirildiğinde çok daha 
fazla kazanımlar barındıran bir çalışma alanı olduğu rahat bir şekilde 
gözlemlenecektir.

Günümüz koşullarında büyüyen dünya ekonomisi baz alındığında 
geçmiş tarihe nazaran farklı gelir kapılarının açıldığına şahit 
olmaktayız. Özellikle uluslararası pazardaki hızlı rekabetler 
artık ülkelerin kendi vatandaşlarının yanında, farklı ülkelerin 
vatandaşlarına hazır müşteri ekseninde bakmaktadır. Hızlı rekabet 
ölçeğinde, devletlerinin imkânları dâhilinde farklı ülkelerin 
insanlarını ülkelerine davet etmekte ve farklı sektörlerde maddi 
olanaklarını ülke ekonomilerine kazandırmanın ciddi bir rekabetini 
sergilemektedirler. Ticaret, uluslararası toplantılar, gezi ve eğlence 
turizmi gibi başlıca alanların yanında artık uluslararası sağlık turizmi 
ve uluslararası eğitim turizmi de yeni sektörler arasındadır.

Turizm Nedir?
Dinlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi. Bir 

ülkeye ya da bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, 
teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.

Genel itibari ile insan hayatına yeni bir değer katacak, gezi ve 
eğlencesinin yanında gelişimine katkı sağlayacak yolculuğa, bu 
yolculuk süresinin bütününe ise turizm sektörü diyoruz. Bu sektörün 
artık farklı alanlarda kollarının olduğu ve yeni ticari kazanımlar elde 
edilebilecek mekanizmaların geliştiğine şahitlik ediyoruz. İlk olarak 
dünya pazarında eğitim turizmi nedir ve hangi aşamadadır? Bunu 
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incelemekte yarar görüyorum.
Dünya’da Eğitim Turizmi
Uluslararası eğitime olan ilgi dünyada meydana gelen hızlı değişim 

ve gelişime paralel olarak 1990’lı yıllardan itibaren giderek artış 
göstermiştir. Küreselleşme ile birlikte farklı nitelik ve yetkinliklere 
ihtiyaç duyulan yeni iş alanlarının ortaya çıkması, gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma çabalarındaki yükseliş, gelişmiş ülkelerin nitelikli 
insan gücüne duydukları gereksinim, ülkeler arasında işbirliği ve 
etkileşimin artması, üretim ilişkilerinin değişmesi, kişilerin kendi 
ülkelerinin dışında farklı bir entelektüel birikimden yararlanma 
istekleri ve daha pek çok sebep günümüzde uluslararası öğrenci 
hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaşması sonucunu doğurmuştur. 
1970’li yıllarda dünyada 800 bin civarında olan uluslararası öğrenci 
sayısı 2017 yılında 5 milyona ulaşmış olup, bu rakamın 2025 yılında 
8 milyona çıkması beklenmektedir.

Ekonomik değer olarak baktığımızda 2017 yılı itibari ile 200 milyon 
dolar pazar payı olan eğitim turizmi sektörü 2025 yılında 500 milyon 
dolar civarında bir pazar payına ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Uluslararası eğitimin sağladığı doğrudan destek ve dolaylı 
ekonomik imkânlar ülkelerin uluslararası öğrencilere yönelik 
ilgisini arttıran nedenlerden biridir. Uluslararası öğrencilerin ve 
yanlarında getirdikleri aile fertlerinin harcamaları bulundukları ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

2017 yılı rakamları baz alındığında ABD’deki uluslararası 
öğrencilerin 2016- 2017 eğitim-öğretim yılı süresince toplam 
harcamalarının ortalama 35 milyar ABD Doları olduğu, 2016 yılında 
Kanada’da eğitim gören uluslararası öğrencilerin eğitim, barınma ve 
diğer kalemler için yaklaşık 10 milyar ABD Doları harcama yaptığı, 
2016 yılında İngiltere’nin eğitim ihracatı içinde yükseköğretim 
ihracatının payının yaklaşık 16 Milyar ABD Doları olduğu ve ayrıca 
Avustralya’nın uluslararası eğitimden 2016 yılında yaklaşık 18 
milyar Dolar gelir elde ettiği göz önüne alınırsa, yükseköğretimin 
uluslararasılaşmasının ülkelere ekonomik katkısının büyüklüğü 
anlaşılabilir.

Bununla birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği, ülkeler ve 
kültürler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın arttırılması adına etkili 
bir dış politika, kamu diplomasisi ve kalkınma işbirliği aracı olarak 
görülmektedir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler eğitim gördükleri 
ülkelerin tanıtımına katkı sağlamakta ve uluslararası öğrencileri 
çekmek için akreditasyon ve standartları sağlama çalışmaları eğitim 
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kalitesinin yükselmesine olumlu yönde etki yapmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz katkıların yanı sıra doğrudan ve dolaylı 

ekonomik getiriler sunmaları uluslararası öğrencilere yönelik 
rekabeti artıran nedenlerden biridir.

Uluslararası öğrenciler, hem ödedikleri öğrenim ücretleriyle hem 
de konaklama, seyahat ve gündelik ihtiyaçlarını gidermek için aile 
fertleriyle birlikte yaptıkları harcamalarla, bulundukları ülkenin 
ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Genellikle uluslararası öğrencilerin yoğun olarak seçtiği ülkelere 
baktığımızda bu ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu, uluslararası 
öğrencilerin geldikleri ülkelerinde gelişmekte olan ülkeler olduğunu 
görüyoruz. Bunun en önemli nedeni, gelişmekte olan ülkelerin 
en büyük eksiği olan yüksek nitelikli iş gücü eksiğini kapatmak 
istemeleridir. Fakat gelişmekte olan ülkelerde son zamanlarda 
bu sektörün farkına varıp yaptıkları atılımlar sonucu uluslararası 
öğrenci çekmeye başlamışlardır. Çünkü uluslararası öğrencilerin bir 
ülkeye, ekonomik, kültürel, bilimsel açıdan ve ülke prestiji açısında 
katkıları yadsınamayacak derecede önemlidir.

En Çok Öğrenci Gönderen Ülkeler?
Çin, Hindistan, Güney Kore, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, ABD, 

Malezya, Vietnam, İran, Türkiye, İtalya, Rusya Federasyonu, Nijerya, 
Kanada, Fas, Kazakistan, Ukrayna, Pakistan.

En Çok Öğrenciler Tarafından Tercih Edilen Ülkeler?
ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya, Rusya Federasyonu, 

Japonya, Kanada, Çin, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Kore, BAE, 
Avusturya, Hollanda, Malezya, İspanya, Ukrayna, Mısır, Singapur.

Uluslararası Eğitim Sektörünün Yeni Oyun Kurucuları
2000 yılından günümüze kadar baktığımızda uluslararası eğitim 

sektörünün yük- selen güçleri Asya ülkeleridir. Güçlü GSYİH büyümesi 
beklenen ülkeler artık dünyanın ekonomik olarak da en önemli 
güçleri haline gelmişlerdir. Bu ekonomik büyüme beraberinde bir 
çekicilik yaratmıştır.

Örnek verecek olursak uluslararası öğrenci pazarında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin payı %23’ten %16.6’ya düşmüştür. Bu paylar 
İngiltere, Almanya ve Çin’e gitmiştir. Bununla beraber Avustralya, 
Yeni Zelanda ve Rusya’nın payı %2 oranında artarak bu ülkeleri 
önemli oyuncular haline getirmiştir. Ancak bazı ülkelerin sektördeki 
payının artması, sektörün hâkim ülkelerinin öneminin azaldığı 
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anlamına gelmez. Öğrenci sayılarının artmasıyla birlikte uluslararası 
eğitime artan talep sonucu destinasyonlar çeşitlenmiş, ülkeler ve 
üniversiteler öğrenci çekme yarışına girmişlerdir.

Uluslararası Öğrenciler Alanında Başarılı Ülkelerin Stratejileri
Uluslararası öğrenci hareketliliğinin artmasıyla birlikte özellikle 

uluslararası rekabet edebilirliklerini beşeri sermaye yatırımlarıyla 
arttırmayı hedefleyen ülkeler bu yönde kapsamlı planlar ve stratejiler 
geliştirmişlerdir. ABD ve İngiltere bu konuda göreceli başarı elde 
eden iki ülke olmuştur.

Küresel çapta baktığımız da örnek teşkil edebilecek tek bir model 
veya uluslararası yükseköğretim stratejisi bulunmamaktadır. Ülkeler 
kendi ekonomik, politik, sosyal ve akademik dinamikleri, beşeri 
ve mali Kaynakçaı, hedefledikleri bölgelerle olan tarihi ilişkileri 
ve kendi belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda stratejilerini 
belirlemektedirler.

Dünya’da Uluslararası Eğitimin Gelişimini Etkileyen Faktörler
Ekonomide, siyasal kurumlarda, sosyo-kültürel değerlerde, bilim 

ve teknoloji alanında ve daha pek çok alanda dinamik değişimlere 
tanık olmaktayız. Tüm bu değişimler, yükseköğretim sektörünü, 
yükseköğretim hizmetlerini, üniversite kavramını, üniversite 
yönetim modellerini, eğitim ve öğretim yöntemlerini radikal bir 
şekilde değiştirmektedir. Üniversiteler giderek daha fazla küresel 
roller üstlenmektedirler. Üniversitelerin küresel roller üstlenmesi, 
özellikle son 10 yıl içerisinde uluslararası eğitimin hızlı bir şekilde 
gelişmesini ve uluslararası eğitim sektörünün hatırı sayılır şekilde 
büyümesini sağlamıştır.

Maddeler halinde sıralayacak olursak;
- Küreselleşme, dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve kültürel 

bütünleşme.
- Fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde 

kullanılması.
- Sermaye dolaşımının küreselleşmesi.
- Ulus-devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve etkileşim biçimlerinin 

ortaya çıkması.
- Mekânların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi.
- Sınırsız rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde 

büyümesi.
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- Ulusal sınırların dışına çıkılması ve dünyanın tek pazar haline 
gelmesi.

Aslında tüm bu sıraladığımız maddelerin temelinde dünya 
küçüldükçe ortak konuşulan bir dilin ortaya çıkması sonucu insanlar 
bu dili öğrenmek ve bu dilde eğitim alabilmek için seyahatler yapmaya 
başlamıştır. Bu da uluslararası öğrenci kavramının ve uluslararası 
eğitim sektörünün büyümesini sağlamış, eğitim turizmi konu başlıklı 
yeni bir ticari alanın açılmasına vesile olmuştur.

İçinde bulunduğumuz zamana dilimi içerisinde artık birçok devlet 
veya kurumlar olayın bütününde bu sektöre maddi bir gelir kapısı 
olarak bakmakta ve eğitim turizmi ile dünya pazarında ki paydan daha 
fazla geliri nasıl sağlarım, bunun plan ve programını yapmaktadır.

Küreselleşme sürecinde üniversiteler dışa açılmakta ve 
yükseköğretim pazarından geniş pay alma yarışına girmektedirler. 
Son yıllardaki eğilimlere bakıldığında, eğitim sektörünün gittikçe 
genişlediği, hem ekonomik getiri hem de bilgi üretimi ve yüksek 
nitelikli iş gücü açısından önemli kaynak sağlayan bir endüstri 
olmaya başladığı görülmektedir.

Dünya’nın 150 ülkesi arasında devam eden uluslararası öğrenci 
hareketliliği giderek artış göstererek, yükselişini ve potansiyelini 
devam ettirecektir. Küresel birçok artı dengenin yanında ülke 
ekonomisine getirileri baz alındığında ortak akıl ve stratejik 
yöntemlerle Türkiye dünya pazarında gerekli ekonomik paydaya 
sahip olmalıdır.

Türkiye’de Eğitim Turizmi
Ülkemizde 2017-2018 yılları itibari ile 130.000 civarında 

uluslararası öğrenci vardır. Geçmiş yıllara nazaran Türkiye bu alanda 
çok hızlı bir yükseliş göstermiştir. Özellikle son 5 yıl içerindeki 
çalışmalar takdire şayandır. Uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih 
etmeleri için son yıllarda birçok kolaylık sağlanmış ama uluslararası 
düzeyde artan öğrenci sayıları göze alındığında henüz yolun başında 
olduğumuzda aşikârdır.

2016 yılı rakamlarıyla dünyada 4,5 milyon olan uluslararası öğrenci 
sayısı 2025 yılında 7 milyonu bulması beklenmektedir. Uluslararası 
öğrenci stratejimizdeki hedeflerimizi göz önüne alırsak, ülkemizde 
2025 yılındaki uluslararası öğrenci sayımız 250.000’i bulacaktır.

Uluslararası öğrenci kavramı, uluslararası eğitim strateji açısından 
değeri gün geçtikçe artan bir konudur. Bu alanda tecrübe sahibi 
devletler gerekli alt yapı ve üst yapı planlamalarına şimdiden 
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başlamışlardır.
Tarihimizden gelen temel medeniyet değerlerimizi baz alırsak, 

Türkiye olarak bizde bu pazarda gerekli konuma süratle ulaşmalıyız.
Ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan uluslararası 

öğrenciler devlet kalkınma planlaması içerisinde önemli bir 
konuma sahip olmalıdır. Devletlerin ülke ekonomilerine normal 
gelirlerin dışında kaynak arayış yarışları küresel rekabetin getirdiği 
zorunluluktan ve markalaşmanın artı temel değer olduğu günümüz 
şartlarında, eğitim turizmi de ekonomik getiri açısından artık sesli 
düşünülmelidir. Türkiye bu yarışta gerekli başarıyı şuan itibari ile 
yakalamış ve bunu daha da iyi noktalara getirebilecek alt yapı ve 
kabiliyete sahiptir.

Kurumsal Yapılanma
Türkiye’de uluslararası öğrencilere yönelik kapsayıcı ve bağlayıcı 

bir üst politika belgesi eksikliği yanında, yükseköğretimde 
uluslararasılaşmayı tüm yönleriyle ele alan ve bu konuda sarf edilen 
çabaları etkin bir biçimde koordine eden ve standartları belirleyen bir 
kurumsal yapı eksikliği vardır. “Yükseköğretimde uluslararasılaşma” 
hedefi doğrultusunda başta YÖK olmak üzere sorumlu ve ilgili 
kuruluşların yapıları gözden geçirilmeli, üniversitelere politik, 
stratejik ve teknik destek verecek şekilde yapılandırmaları 
sağlanmalıdır.

Örnek verecek olursak Avustralya Eğitim Bakanlığı üniversitelere 
uluslararasılaşma için her yıl ortalama 8 milyon Avustralya doları 
tutarında destek vermektedir. Bunun dışında birçok ülke devlet 
Kaynakçaını ülkelerine uluslararası öğrenci çekmek amacıyla 
kullanmakta, STK, eğitim ve ticari kurum- lara destek vermektedir.

Türkiye’de uluslararasılaşma konusunda tüm yönleriyle sorumlu 
olan kurumsal bir yapılanma mevcut değildir. YÖK, YTB, GSB, 
DİYANET, GÖÇ İDARESİ, vb kurumlar kendi alanlarında uluslararası 
öğrencilere ilgili çalışmalar yapmakta ama artan uluslararası 
öğrenci sayısı ve gün geçtikçe ülkemiz nezdinde beklentilerin 
artması profesyonel ve kurumsal anlamda gerekli geri dönüşümün 
sağlanmasında yeterli gelmemektedir.

Bu yüzden uluslararası öğrenci siyaseti baştan sona tekrar 
değerlendirilmeli, stratejik planlaması kısa orta ve uzun vadede 
ortaya konmalıdır.

Uluslararası öğrenci sayısını artırmak ve bazı alanlarda “Türkiye 
markası” oluşturmak üzere uluslararası öğrencilerin ilgisini çekecek 
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bölümler açılmalıdır. Bu kapsamda Türkiye’nin siyasi, tarihi ve 
kültürel ilişkileri ile coğrafi konumunu dikkate alarak İngiltere, 
ABD ve diğer ülkelerdeki bazı üniversitelerde bulunan Ortadoğu 
Çalışmaları Merkezleri benzeri birimler kurulmalıdır.

Uygun görülen bakanlık bünyesinde uluslararası öğrenci konusu 
müsteşarlık nezdinde temsil edilmeli ve kurumsal yapısı bu makamın 
altında şekillenmelidir. Örnekleri bu alanda söz sahibi devletlerin 
bünyesinde mevcuttur.

Yurt dışında tanıtım faaliyetleri düzenleme girişimleri öğrenci 
çekebilmek için önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu alanda 
ivedilikle çalışmalar yapılmalıdır.

Bir Uluslararası öğrencinin katma değer getirileri ülke ekonomisine 
katkısı yıllık ortalama eğitim gideri dâhil 45.000 Dolar civarındadır. 
Bu rakamsal değer bile uluslararası öğrencinin eğitim gideri dışında 
ülke ekonomisine katkısının açık bir örneğidir.

Ülkeye öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrencilerin iş gücü 
ve beyin göçü olarak değerlendirilmesi amacıyla yarı zamanlı çalışma 
imkânı verilmesi ciddi oranda fayda sağlayacaktır. Uluslararası 
öğrenci pazarında ön sırada bulunan iki devlet ABD ve İngiltere’nin 
temel siyasetleri bu iki ayak üzerinden gitmektedir. (iş gücü/beyin 
göçü).

Sivil toplum kuruluşlarının burs ve staj imkânları ortaya 
çıkartılabilmesi adına, iş ve meslek alanlarında da öğrencilere imkân 
tanınmalı, tatil dönemlerinde meslek sahibi olmalarına yardımcı 
olunmalıdır. Çünkü birçok İslam ülkesinin ticari anlamda ilerleyiş 
sağlayabilmesi için esnaflıktan, ticaret adamlarına, belirli mesleklerde 
eğitimli gençlere ihtiyacı üst düzeydedir. Bunun yanında fon yoluyla 
da sorunların en aza indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

Uluslararası öğrenciler ülkemize gelirken her türlü vize 
kolaylığı sağlanmalıdır. Uluslararası öğrencilerin bir ülkeyi tercih 
etmelerindeki en büyük etkenlerden birisi resmi işlerinin, vize ve 
pasaport sürecinin pratik ve kolay olmasıdır.

Bu alanda başarı getirecek en önemli çalışmalardan biriside 
“markalaşma” sürecidir. Eğitimde markalaşmamız bize eğitim 
turizmi açısında ciddi ekonomik değer kazandıracak. Üniversitelerin 
kalite standartlarını artırma noktasında tatlı bir yarışa girmelerini 
sağlayacaktır.

Dünya ülkeleri ile uluslararası öğrenci konusunda ciddi bir rekabet 
içerisinde olduğumuzu göz önünde bulundurarak kalite standardı 
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değerlendirme biriminin oluşturulması acil gerekli birimlerden 
birisidir.

Kalitenin artırılması ile ilgili bir diğer husus, öğrenci başına yapılan 
harcamaların artırılması ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu 
alanda OECD ülkeleri içinde Türkiye’nin sıralaması bir hayli düşüktür.

Değer Olarak Eğitim Turizmi
Yükseköğretimin bir özelliği, paylaşımında ki sınırların kalkması 

ve küresel bir rol üstlenmesidir. Bu küresel ve dinamik yapı bizleri, 
eğitimin kendi yarattığı ekonomisi ile beraber değerlendirmeye 
zorlamaktadır. Yüksek eğitim ekonomisi/eğitim turizmi, bir yandan 
uluslararası düzeyde eğitimimizi yapılandırmakta ve kalitesini 
arttırmakta, diğer yandan ise insan sermayesi transferine olanak 
sağlamaktadır.

Eğitim turizmi alanında yapılabilecek tüm çalışmalar daha hızlı 
dünya ile entegre olmamızın önünü açacaktır. Bu kapsamda, 
Türkiye’de sunulan eğitim hizmetlerinin yurt dışında tanıtımını 
yapacağı çalışmaların ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıların yanı 
sıra üniversitelerimizin uluslararsılaşmasına ve eğitimde kaliteyi 
artırarak rekabet güçlerinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Günümüzün sosyo-ekonomik yapısının gereksinim duyduğu esnek 
üretim ilişkileri ve bu gereksinimi karşılayamayan ve üstelik sürekli 
artan nüfusun işsizliği yükseltmesi nedeniyle eğitim talebinde farklı 
mecralar ve beklentiler doğmuştur.

Etkileşime başka bir açıdan bakıldığında, ülkelerin akademik 
gelişim hızlarını artırmak, ekonomik getiri sağlamak ve dolaylı 
yoldan bu getirileri siyasi kazanıma çevirmek amacıyla eğitim 
ihracına ehemmiyetle eğildikleri görülmektedir.

Küresel Ekonomiye Entegre Olmak Açısından Uluslararası 
Öğrenciler

Küresel ekonomiye entegre olmak isteyen ülkeler küresel vizyona 
sahip iş gücüne ihtiyaç duyarlar. Bunun içinde “dünya vatandaşı” 
olarak adlandırabileceğimiz kişilerin yetiştirilmesi gerekir. Ve burada 
uluslararası eğitim devreye girer. “Dünya vatandaşı” olabilmenin 
temel taşlarından biri; sağladığı imkânlar, kazandırdığı değerler, 
yaşattığı deneyimler ve bunlar gibi birçok kazanımdan uluslararası 
eğitim yolu ile istifade etmektir. Uluslararası eğitime duyulan bu 
ihtiyaç uluslararası öğrenci sayılarının çok hızlı ve büyük oranlarda 
artmasını sağlamıştır. Bu yüzden uluslararası öğrenciler küresel 
rekabetin siyasi ve ekonomik getirileri açısında da çok önemlidir.
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Uluslararası Öğrencilerin Ülke Tercihlerindeki Etkenler
- Hayat tercihlerini arttırmak istemeleri.
- Gidecekleri ülkedeki refah ve güvenlik seviyesi.
- Ülkenin saygınlığı.
- Eğitimleri süresince yapacakları harcamaların oranı.
- Vize işlemlerinde kolaylık.
- Mezun olunca iş bulma kolaylığı.
Bu etkenler uluslararası öğrencilerin ülke tercihlerindeki en önemli 

faktörlerdir.
Ayrıca; eğitim dili, üniversitelerin ve programların kalitesi, öğrenim 

ücretleri, öğrenim görülen ülkedeki iş fırsatları ve göçmen politikaları 
ile o ülkeyle olan coğrafi, ticari, kültürel ve tarihi bağlantılar gibi 
faktörlerin önemli rol oynadığı görülmektedir.

Ülkemizde uluslararası öğrenci stratejimizin merkezinde 
öğrencilerin tercihlerinde ki ana faktörleri göz önünde 
bulundururken “teşvik edicilik ve çekicilik” ana başlıkları üzerinden 
strateji belirlememiz önemli olacaktır.

Ülke tercihlerindeki önemli faktörlerden biriside çevresel 
faktörlerdir. Bunlar;

- Öğrencinin vatandaşı olduğu ülkedeki yükseköğretim ve araştırma 
imkânlarının kıtlığı ve bu imkânlara erişim sorunu.

- İş piyasalarında ulusal eğitimin değeri ve yurt dışında eğitime 
verilen önem sunulan iş ve eğitim olanaklarının eşleşmemesi.

- Kültür, ekonomi, eğitim, dil, tarih ve din konularında başka bir 
bölgeye, ülke, şehir veya kuruluşa bağlılık.

- Sosyo-ekonomik koşullar.
- Öğrenci çeken ülkelerin iklim koşulları.
- Eğitim ve yaşam pahalılığı.
- Öğrenci çeken ülkelerin cazip burs ve göç politikaları.
Uluslararası öğrenci olmak için tercihte bulunmak isteyen bir 

öğrenci şu kriterlere de dikkat etmektedir.
- Ülkelerin eğitim ve olanakları hakkında detaylı bilgilerin varlığı 

ve kolay ulaşılabilirliği.
- Eğitim sunan ülkenin eğitim sisteminin kalitesi ve bilinirliği.
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- Diplomaların karşılıklı tanınması (denklik).
- Güvenlik.
- Sosyal ve coğrafi bağlar.
- Dini değerlere yakınlık ve kucaklayıcı, öncü rol üstlenmesi.
- Üniversitelerin fiziki ve sosyal koşulları, (kütüphane, laboratuvar, 

üniversite içinde çalışma ve sosyal imkânlar.)
Branş Tercihindeki Etkenler
- Çalışmak istediği alanın ev sahibi ülkede ve kendi ülkesinde 

gördüğü değer.
- Eğitimini tamamladıktan sonra kurabileceği olası bağlantılar.
Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasında Tanıtımın Önemi
Günümüzde yükseköğretimin uluslararasılaşması konusunda en 

etkili tanıtım internet ortamında yapılan çalışmalardır. İnternet 
sitelerinin yanı sıra hitap edilen kitlenin yoğun olarak kullandığı 
sosyal medya araçları Türk üniversitelerinin tanıtımında yeterli 
düzeyde değildir. Ülkemizdeki örnekler incelendiğinde uluslararası 
örneklerine kıyasla bu çalışmaların istenilen etkinlikte olmadığı, 
tek durak özelliği taşımadığı, daha ziyade yönlendirme fonksiyonu 
üstlendiği görülmektedir. Üniversitelerimizin tanıtımında 
kurumsallaşma adına YÖK tarafın- dan “Study in Turkey” adlı internet 
sitesinin kullanıma açılması önemli bir adım olmakla birlikte bu 
girişim şuan yetersiz kalmış ve 3 yıla yakın süreçte güncel değildir.

Yakın tarihte “Dünya Öğrenci Kampüsü” internet adresi ülkemizin 
eğitiminin tanıtımı, uluslararası öğrencilerin kolay yoldan ihtiyaçları 
olan tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmaları, tek durak özelliği taşıması 
amacıyla faaliyet yürüten ve bu alanda Türkiye’nin uluslararası 
Öğrenci pazarına açılımında önemli çalışmalar yapan yeni bir adres 
olarak göze çarpmaktadır.

Ülkemize karşı algının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
artırılması ve desteklenmesi günümüz için elzemdir. Uluslararası 
fuarlara katılım, yurt dışındaki devlet kurumlarımızın tanıtım 
faaliyetlerine dâhil olması, ticari ve siyasi her toplantıda ülkemizin 
uluslararası öğrenciler için bir merkez olduğunun anlatılması 
ve daha farklı alternatif tanıtım merkezli çalışmalarla eğitim 
turizmi sektöründe rekabetin içinde olduğumuzu kanıtlamamız 
gerekmektedir.

Yurt dışında sadece bu alana yönelik uluslararası öğrenci ofislerinin 
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kurulması ve her türlü envanter ile ülkemizin tanıtımına katkı 
sağlamaları uzun vadeli planlamada başarılı bir çalışma olacaktır. 
ABD ve İngiltere’nin ofis sistemi ile dünyanın 4000 noktasında 
ofislerle rehberlik ve danışmanlık alanlarındaki çalışmalar yaparak 
ülkelerine öğrenci çektikleri görünmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Türkiye ekonomik büyüklük ve zengin insan kaynağı ile merkez 

ülke konumundadır.
Komşularımız siyasi ve ekonomik krizler ile boğuşurken Türkiye 

istikrarlı süreci ile küresel ve bölgesel düzen içindeki ağırlığını 
arttırmıştır. Türkiye bir diplomasi, ticaret, üretim, lojistik merkezi 
hailen gelirken aynı zamanda bir küresel eğitim merkezi haline de 
gelmelidir.

Türkiye’nin bölgesel rolü arttıkça, küresel profili yükseldikçe, 
üniversitelerimizden beklentiler de artmaktadır. Üniversitelerimizin 
uluslararasılaşması yükseköğretim kurumlarının içe kapanık 
yapısını değiştirmek adına önemli bir fırsattır. Yıllık yaklaşık 200 
milyar Dolar tutarında ekonomik değer üreten küresel yüksek eğitim 
pazarındaki arz hareketliliği üniversitelerimiz için yeni imkânlar ve 
fırsatlar getirmektedir.

Uluslararası yükseköğrenim piyasası yeniden şekillenirken 
Türkiye sahip olduğu coğrafi konum ile uluslararası yükseköğretim 
pazarında gelişen yükseköğretim bölgeleri ile komşudur; yeni talep 
coğrafyaları ile coğrafi ve psikolojik yakınlıktadır.

Türkiye’nin bu bölgelerle olan kültürel ve sosyal yakınlığı bir 
bölgesel yükseköğretim çekim alanı oluşturması için gerekli asgari 
koşulları sağlamaktadır. Öte yandan, Avrupa ve Batı ülkelerine göre 
Türkiye’nin yükseköğretim harçları ve ek maliyetler açısından daha 
hesaplı olması da cazibe merkezi olması için önemli bir unsurdur. 
Ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrenciler ülkeler arasında 
kalıcı ilişkilerin tesis edilmesinde; ülkelerimiz arasındaki ekonomik 
ilişkilerin daha ileri seviyelere çıkarılmasında da önemli roller 
üstlenmektedir.

Yeni talep bölgesinin ortasındaki Türkiye, artan cazibesi ile küresel 
yükseköğrenim piyasasının dinamiklerini en iyi şekilde tahlil etmeli 
ve artan talebi en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Bunun için 2023 hedefimizin üniversitelerimizde ortalama %5 
uluslararası öğrenci olması gerektiğini düşünüyorum.

Türkiye’nin kendi markasını uluslararası alanda etkin şekilde 
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duyurmak için pazar analizlerini yapması gerekmektedir. Uluslararası 
eğitim konusunda piyasa eğilimleri ve ülkelerin durumlarını Türkiye 
açısından inceleyen rapor hazırlanmalıdır.

Uluslararası eğitimin döviz getirici bir ticari faaliyet olarak 
görülmesi ve bu alanda yasal şartların ve uygun mevzuatın 
hazırlanması resmi, ticari ve STK üçlü mekanizmasında planlamalı, 
uygulamaya konulmalıdır.

Etkin Yönetim
Uluslararası öğrencilere yönelik ulusal bir strateji hazırlanmalıdır. 

Bu alandan sorumlu tüm mekanizmalara hâkim ve denetleme 
kurumu olabilecek bir üst yapının kurulması elzemdir. Kısa, orta 
ve uzun vadeli eylem planını hazırlanmalıdır. Uluslararasılaşma 
konusunda farkındalık düzeyinin arttırılması sağlanmalıdır. 
Karar alma sürecinde etkinliği artırmak üzere veri ve istatistikler 
üretilmelidir. Bu alanda yürütülecek proje ve programlar için bir 
izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır.

Tanıtım ve Markalaşma
Uluslararası yükseköğretim pazarında Türkiye markasının 

oluşturulması gerekmektedir. Üniversite sistemimizin ve 
üniversitelerimizin bilinirliğini artırmak üzere bir tanıtım 
stratejisi hazırlanmalıdır. Tüm tanıtım materyalleri gözden 
ge- çirilmeli markalaşma faaliyetleri doğrultusunda yeni 
materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Tanıtım için büyük 
etken olan internet portalları www.dunyaogrencikampusu.com/
www.worldstudentcampus.com/www.studentinturkey.gov.tr 
geliştirilmelidir. Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Dış temsilcilikler ve müşavirliklerin uluslararası 
öğrenci çekme ve tanıtım konularında faaliyette bulunmaları 
değerlendirilmelidir. Kamunun sağladığı döviz kazandırıcı hizmet 
ticareti teşvikleri konusunda iyileştirme yapılmalıdır.

Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması
Bu bağlamda üniversiteler stratejik planlarını gözden geçirmeli 

ve eylem planları hazırlanmalıdır. Üniversiteler uluslararasılaşma 
konusunda teknik olarak desteklenmelidir. Üniversitelerimizin 
cazibelerini artırmak üzere eğitim programlarını çeşitlendirmesi 
gerekmektedir. Yükseköğretimde uluslararası iş birliği ve değişim 
programlarının sayısı artırılmalı ve niteliği geliştirilmelidir. 
Akreditasyon ve denklik konusunda esnek, uygulanabilir bir 
sistematiğin kurulması sağlanmalıdır. Uluslararası akademisyenlerin 
Türkiye’de daha fazla istihdam edilmesi için gerekli tedbirler 
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alınmalıdır. Öğrencilerin barınma imkânlarının genişletilmeli ve 
alternatif çözümler üretilmelidir. Kampüs, yurtlar ve STK’larda ki 
imkânlar iyileştirilmelidir. Uluslararası öğrenci ofislerinin resmi 
veya ticari statüye kavuşturularak idari ve fiziki kapasitelerinin 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu alanda çalışma yapan tüm 
kurumların periyodik olarak tecrübe paylaşımı toplantıları 
düzenlenmelidir. Uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon 
programları düzenlenmelidir. Uluslararası öğrencilerin sorun, 
beklenti ve talepleri tespit edilmeli ve çözüm önerileri için zaman 
kaybı sistematik olarak en aza indirilmelidir. Türkiye mezunlarına 
yönelik faaliyetlerin düzenli ve sistematik bir hale getirilmesi 
gerekmektedir ve devamlılığı esas alınmalıdır. Uluslararasılaşma 
faaliyetlerine yönelik çalışma yapan ticari tüm kurumlar mali olarak 
desteklenmelidir.

Öğrencilerin Başvuru, Seçim ve Kabul Süreçleri
Bu süreçlerin ortak bir sistem/portal oluşturulması 

değerlendirilmelidir. Öğrenci seçiminde ve kabulünde objektif, şeffaf, 
erişimi ve bilinirliği yüksek, stratejik, esnek, uygulanabilir, adil bir 
sistem oluşturulmalıdır.

Mevzuat ve Bürokratik İşlemler
Uluslararası öğrencilerin takip etmesi gereken işlemlerde 

bürokrasinin en aza indirilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. 
Vize ve ikamet izni konusunda takip edilmesi gereken prosedürler 
kolaylaştırılmalıdır. Başarılı ve ülkemize katkıları olabilecek 
öğrencilere uzun süreli ikamet ve çalışma izni verilmeli, vatandaş 
olmalarının yolu açılmalıdır.

Burs Sistemi
Devlet tarafından verilen bursların sistematiği geliştirilmeli ve burs 

verilen öğrenci sayısı arttırılmalıdır. Ticari kurumlarla öğrencilerin 
burs yoluyla desteklenmesi, kendi sektörlerine ve farklı ülkelerdeki 
dış ticaret yatırımlarına destek amacıyla öğrenciler ile ilişkileri 
arttırılmalıdır.

Dünya Dili Türkçe
Dünya genelinde daha profesyonel şekilde Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretilmesi ve öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
Uluslararası Türkçe dil becerisi düzeylerini tespit etmek amacıyla 
yeni bir sınav sistemi geliştirilmelidir.

Dünya geçmiş tarihi süreçlerine nazaran daha hızlı gelişmekte, 
büyümekte, insan nüfusu artmakta ve artık dünya küçüldükçe 
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küçülmektedir. İnsanlık tarihinin medeniyet değerleri alışverişine 
baktığımızda bunun hep milletler ve devletlerarasındaki ilişkilerden 
filizlendiğini görmekteyiz.

Bugün bu ilişkilerin en önemli oyuncuları aslında uluslararası 
öğrencilerdir. Farklı bir ülkede eğitimlerini tamamlayan öğrenciler 
kendi ülkelerine döndüklerinde ülkeler arası ilişkilerin mimarları 
konumundadır. Artan öğrenci sayıları bize göstermektedir 
ki uluslararası öğrenci siyasetini küresel şartlara göre tekrar 
yorumlayan, yasal gerekli düzenlemeleri yapan, stratejik hamlelerle 
uluslararası öğrencileri hem eğitim hem de ülke ekonomisine katma 
değer katan bir değer olarak gören ülkeler bu alanda gerekli başarı 
düzeyini kısa zamanda gösterecektir.

Medeniyetlerin tarihteki izleri eğitime verdikleri önemde gizlidir. 
Başarılı bir Uluslararası öğrenci stratejimiz ve planlamamız bizi 
tekrar dünya sahnesinde oyun kurucu konumuna getirecektir.

Kaynakça
T.C. Kalkınma Bakanlığı Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde 

Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline 
Getirilmesi (Araştırma Projesi Raporu) 2015

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Uluslararası Yüksek Öğretim ve 
Türkiye’nin Konumu / Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Raporu (2013)

T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı UDEF (Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu)
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İZMİR'DE ÖĞRENİM GÖREN EVLİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ 
ÇİFTLERİN YAŞADIĞI PROBLEMLER

Nilgün Çevik1 - Soraya Paknejad2

Özet
Gençlik ve eğitim, içeriğinde birçok alt başlığın da bulunduğu 

ulusal ve uluslararası bir mevzu olarak gündemimize gelmektedir. 
Bunlardan bir tanesi de eğitimini bir basamak daha ileri götürüp, lise, 
lisans ve lisansüstü çalışma yapmak isteyen öğrencilerin, bulundukları 
ülkelere göre daha fazla kalkınmış ve ileri gitmiş ülkelerde eğitime 
devam etme hedefleridir ve hızla yaygınlaşmaktadır. Türkiye, bu 
düzeyde eğitim görmek isteyen öğrenciler için hedeflenen ülkeler 
arasına girmeyi başarmıştır. Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası 
öğrencilerin bir kısmı, ülkemize geldiklerinde nişanlı veya evli 
olabilmektedir. Özellikle lisansüstü eğitim alan öğrencilerin evli 
olmaları veya Türkiye’ de evlenmeleri dolayısıyla, evli uluslararası 
öğrencinin ihtiyaç ve problemleri de eğitimi devam eden gençlerin 
problemleri arasında sayılabilir. Hazırladığımız bu çalışma, 
İzmir’de ikamet eden evli uluslararası misafir öğrencilerin yaşadığı 
problemleri ve önerilen çözüm önerilerini dile getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evli Uluslararası Misafir Öğrenci, Evli 
Uluslararası Misafir Öğrenci Sorunları

Keywords: Married International Guest Student, Married 
International Guest Student Problems

Giriş
Aile, iki kişi ile başlayan, güzelliklerle birlikte sorumluluk ve 

güçlükleri de ihtiva eden, devamlılığı beklenen ve hedeflenen bir 
kurumdur. Hukuki mahiyette başlayan bu kurum, toplumların en 
önemli dinamiklerinden sayılır. Ailenin sorumlulukları, hukuki olduğu 
kadar dini, kültürel, ahlaki ve vicdanidir. Aile bireyleri olarak eşler, 
uzun bir yolculuğa çıkmışlardır. Bu uzun yolculuk başlangıçta bir akitle 
hukuki olarak belirlenmiştir. Devam eden süreçte ise sosyo-kültürel 

[1] Lisans, İlahiyat, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları, Doktora, İslam Tarihi ve Sa- natları 
devam ediyor, DİB İzmir Karşıyaka Müftülüğü Kur’an Kursu Öğreticisi, Aile Danış- ma ve Rehberlik 
Bürosu Üyesi, nilguncevik@hotmail.com
[2] Yuksek Lisans, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku devam ediyor.
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ortamdan etkilenerek, maddi ve manevi ihtiyaçları da bünyesine 
alarak sorumluluğu artan bir yapıya dönüştüğü bilinmektedir. Bu 
özel ve önemli kurumun oluştuğu dönemde öğrencilik hayatı devam 
eden eş veya eşler olmak hassasiyetin arttığı pozisyona sahip olmak 
anlamına gelmektedir. Evlilik ve aile tecrübesinin yaşandığı süreçte 
öğrenci olmak, ayrıca farklı bir devlette yasıyor olmak iç içe geçen 
problemler silsilesi olabilmektedir. Hazırladığımız bu çalışma da yeni 
bir ailenin kurulmasında öğrencilikleri devam eden bireylerin, aileye 
dönüştüklerinde karşılaştıkları ihtiyaç ve sorunları dile getirilecektir. 
Mezkûr sorunlar, İzmir de yaşayan aile nitelikli uluslararası öğrenci 
ve eşlerinin yaşanmış ve dile getirilmiş örnekleridir. Bu problemler, 
özel görüşmelerimizde, ulusal ve uluslararası öğrencilerin tanışma 
kaynaşma kahvaltılarında, uluslararası öğrenci buluşmalarında, iftar 
ve bayramlaşma programlarında misafir öğrencilerin defaatle dile 
getirdikleri sorunlarıdır. Çalışmamızda, problemleri dile getirenlerin 
önerdiği çözüm önerileri de belirtilecektir. Çalışmamızın içeriğini 
oluşturan aileler, Bangladeş, Etiyopya, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Özbekistan, Yemen, Irak, Somali, Suriyeli ailelerdir. Lisansüstü 
eğitim yapan öğrencilerin Türkiye’ye geldiklerinde nişanlı veya 
evli olmaları muhtemeldir. Evli olup, ebeveynlerin desteğini 
alabilen bireyler olduğu kadar, vatanından uzakta, aile ve akraba 
dayanışmasını göremeyen bireyler de vardır. Ancak evliliğin ve aile 
olmanın sorumlulukları farklı bir ülke bünyesinde eğitim süreci 
sıkıntılarıyla birlikte daha zorlu hissedilebilmektedir. Psikiyatrist 
Hekim Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın ifadesiyle, göç, psiko sosyal bir 
travmadır. Bir insanın bir yerden bir başka yere göç etmesi yaşam 
tarzında bir farklılaşma meydana getirir ve psikolojik düzeyde 
yaralanma yaşanır. Değişim, bu acı ve sıkıntının sonucunda ortaya 
çıkar. Göç yaşayan insanda, bir yakınını kaybetmiş veya sevdiği bir şey 
hayatından çıkmış gibi matem tepkisi oluşur. Bu tepkinin sonucunda 
çektiği acı onu değişime götürür. Göç aynı zamanda sosyal bir acıdır. 
Tarhan’ın da ifade ettiği gibi göçün duygusal etkileri de kaçınılmazdır. 
Öğrencilerin bazılarının, özellikle, Suriye, Yemen ve Iraklı öğrencilerin 
geçici bile olsa bu göç psikolojisini yaşadıklarını kendi ifadelerinden 
anlıyoruz. Göçün bir travma olarak adlandırılmasından önce, göçün 
ne anlama geldiğini beyan eden Prof. Sayar “Göç, dilimizde evini 
barkını bırakarak bir yerden bir başka bir yere gitmek, yerleşmek 
olarak kullanılmaktadır. Göçün etkilerini araştırırken, sadece göçün 
sonucuna bakmak yeterli olmayacaktır. Göç, göç öncesi, göç süreci ve 
göç sonrasından oluşan 3 kademeli süreçtir. İnsanlar birçok nedenden 
ötürü göç etmek durumunda kalabilmektedir. Bu nedenle, göç öncesi 
dönemde, kişinin geride ne bıraktığı ve bu bıraktığı şeyin üzerindeki 
etkisini gözlemlemek önemli olacaktır. Kişi neleri kaybediyor ve 
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bu kaybettiklerinin etkisi ne kadar derin? Zorunlu bir şekilde göç 
etmek zorunda kalan, örneğin bir savaşın ya da baskının zulmün 
var olduğu bir ortamdan güvenlik nedeniyle güvenlik nedeniyle 
göç eden bir kişinin bu süreç içerisinde yaşadığı zorluğu, eziyeti 
travmatik olarak nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra, göç süresince 
yaşadığı zorluk, gideceği yere aidiyet hissetmesi de psikolojik olarak 
kişinin zorlanacağı alanlardan oluşmaktadır. Göç öncesi yaşadığı 
zorluk, kayıplar ve sonrasında var olan yeni düzene adapte olma 
süreci kişiyi travmatik bir sürece itebilmektedir. Her ne kadar, bütün 
misafir öğrenciler savaş ve baskı nedeniyle ülkelerinden gelmiyor 
da olsa geldikleri ülkemiz topraklarında aidiyet hissetmediklerinde 
psikolojik olarak zorlanmaktadırlar. Özellikle bayram veya bebek 
sahibi olma gibi duygusal yoğunlaşmanın oluştuğu dönemlerde 
duygusallığın daha fazla hissedildiğine bizzat şahit olduk. Uluslararası 
öğrencilik statüsündeki gençlerden hanım eşlerin bu süreci daha 
meşakkatli geçirdiğini gözlemledik. Örneğin, İzmir’de doktora yapan 
ve eğitiminin 4. yılında olan bir öğrencinin hanımı bayram geldiği 
için, el emeğiyle baklava yapıp, bayramın birinci günü ziyaretçisi 
olmadığı düş kırıklığı ile çocuklarıyla denize gidip hüznünü atmaya 
çalışan anne örneğidir. Akabinde baklavasını mahalleli komşuya 
ikram eden, aynı günün akşamı da hastane acil servise götürülen 
bu hanımın yansıttığı duygusal patlama örneğidir. Sılay-ı rahimi 
gerçekleştirememe ve yalnızlık hissi ile yaşanan sıkıntıya, gidilen 
hastanede de bir çözüm üretile- memiştir. Olayın paylaşımcısı bayan, 
soruna cevabı kendisi bulmuş, kaynaştıkça ve paylaştıkça sorununun 
azaldığını fark ettiğini ifade etmiştir. Yeni bir ülkede yaşama ve 
eğitim görme ihtiyaçları bir bireyken daha rahat giderilebilirken, aile 
pozisyonunda daha farklı ve fazla gereksinimleri olacağı malumdur. 
Evli öğrencilerin dile getirdiği başlıca sorunları şunlardır.

Barınma ve Isınma
İnsanın en temel ihtiyaçlarından sayılan barınma ihtiyacı, bekâr 

öğrenciyken yurtlarda sağlanabiliyorken, evliliğe geçişte birlikte 
kalınabilecek daha faklı mekân ihtiyacı doğmaktadır. Burada 
dile getirilen ilk sorun, bekâr öğrencilerin yurt giderlerini devlet 
karşılamakta, devlet yurdunda kalmayıp, özel yurtlarda kalanlara 
da belirli bir pay barınma için verilmektedir. Ancak misafir öğrenci 
evlendiği zaman yurt için ayrılan bütçeden yararlanamamaktadır. 
Yeni bir ev açmak ise oldukça masraflıdır. Ailenin yasabileceği 
mütevazı bir ev bulmak, hiç de kolay olmamaktadır. Öğrenciye ev 
verme çok rağbet edilmeyen bir durumdur ki artı olarak da yabancıya 
ev kiralamak uzun çaba sarf ettirmektedir. Küçük ve yaşanabilir bir 
mekân temin edildiğinde, emlakçıya bedel, mülk sahibine depozito, 
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elektrik, su, doğalgaz açtırma bedelleri gibi birçok kalem gider 
çıkmaktadır. Evin eşya tanzimi ve mefruşatı ayrıca okullara uzaklığı, 
tutarı yüksek zorunluluklardır. Türkiye’de eğitimine başladıktan 
sonra evlenen gençlerin dile getirdiği haklı bir sorun da ısınmadır 
ki, yurtlarda bu durum büyük oranda sıkıntı değildir ayrıca ısınmaya 
bedel ödenmemektedir. Ekonomiklik açıdan en alt ve en üst kat evlerde 
kiralık evde yaşamanın ısınma maliyeti de ayrıca yüksek olmaktadır. 
Bu sorunu dile getiren ailenin çözümü de yüksek lisans ders günleri 
dışındaki günlerde ders çalışmak için YTB ofisini kullanarak ısınma 
giderlerini yükseltmeme gayreti göstermek olmuştur. Ancak, çocuklu 
ailelerin bu problemi yok saymaları mümkün değildir. Hastalıklarla 
baş etmek ayrı bir kaygıdır.

Çocuklu misafir ailelerin yasadığı bir problem de çocuklarının 
mahallede ki konumu olmuştur. Kirası düşük muhitin ekonomik 
geliri düşük olduğu gibi eğitim seviyesi de düşük olduğu malumdur. 
Bu mahalde ikamet eden misafir öğrencilere ve çocuklarına bakış, 
mahalle sakinleri tarafından, bazen incitici bazen de misafirperver 
olabilmektedir. Kuşatıcı ve kucaklayıcı tavrın tersi söz konusu olup, 
öteki ve itici tavırlar özellikle misafir öğrencilerin okul yaşlarındaki 
çocuklarını ve annelerini incitmektedir. Mahalleli tarafından öğrenci 
veya misafir olarak değil de “yabancı” lakabıyla anılmak, komşuluk 
ilişkisi kuramamak bir taraftan sosyal bir eksiklik, diğer taraftan dil 
öğrenimini geciktirme sebebi oluşturmaktadır. Barınma problemini 
irdelerken, aile çiftlerden bir tanesi (Kırgızistan- Merim/ Kanat cifti) 
Kırgızistan’ da ki evli öğrenci yurtlarından bahsetti. Evli öğrenciler 
için dizayn edilmiş yurtlar kiralık ev bulma, kirayı karşılama ve ısınma 
gibi bazı sorunlara çözüm olabilecektir. Evli ve çocuklu ailelere de 
1+1 donanımlı öğrenci aile blokları hizmete geçebilmelidir. Henüz bu 
imkân sağlanamasa bile özel yurtta kalan öğrencilere verilen bedel 
karşılığı bir meblağ, evli öğrencilere tahsis edilebilir.

Sağlık
Burslu öğrenciler, kendileri sağlık sigortasına sahip olmalarına 

rağmen eş ve çocukları bu sigortadan istifade edemiyorlar. Özellikle 
bebek ve çocukları olan ailelerin dile getirdiği husus, bebek veya 
çocukları acil hasta olduklarında çok yüksek meblağ ile tedavi 
olduklarında maddi açıdan çok sarsıcı olduğunu belirtiyorlar. 
Örneğin, ishal olan bir bebeğini gece hastaneye kaldıran Yemenli A. 
birkaç saatlik gözetim altında tutulup gönderilen bebeği için 400 lira 
ödediklerini bunun çok yıpratıcı olduğunu belirtmiştir.

Eşlerin hamilelik ve lohusalık dönemlerinde hizmet alabilmeleri, 
bebek ve çocukların sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için 
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tedbirler alınmalıdır. Eş ve çocukların dil bilmemesi de hastane ve 
doktor endişesi oluşturmuştur.

Gelir Yetersizliği
Evli çiftlerin ikisi de öğrenci olsa bile burs, aileden bir kişiye 

verildiği için tek kişiyi hak sahibi yapıyor. Nikâhsız beraberlikleri 
önlemek için, sağlıklı birey, sağlıklı aile anlayışı gereği, bu durumun 
acilen düzeltilmesi gereklidir. Bir diğer husus da ev geçindiren 
öğrencilere yapabilecekleri geçici işlerde çalışma izninin verilmesidir. 
Özellikle çocuklu ailelerin çocuklarına yapacakları masraflar da 
düşünüldüğünde gelir artışı ailelerin güvenini artıracaktır.

Öğrenci Niteliği Olmayan Eşlerin Türkçeyi Öğrenme Güçlükleri
Misafir öğrenci niteliğinde olan öğrencilerin eşleri, sosyal bir 

ortama katılmadıkları takdirde Türkçe öğrenememekte, TÖMER 
vb. kursların çok fiyatlı olması da öğrenme engeli olmaktadır. 
Yurt dışından gelen öğrenci ve eşleri genellikle bir ya da birkaç 
dil bilebildikleri düşünülürse, bu öğrencilere fırsatlar tanınarak, 
rehber tayini ile ilk ve ortaokullarda İngilizce, Arapça, Fransızca 
dili konuşma pratik kulüpleri ile karşılıklı dil geliştirme projeleri 
uygulanabilir. Eğitim dilleri İngilizce ve Fransızca olan öğrencilerin 
talepleri, ilk, orta ve lise öğrencilerine teorik ve pratik özel ders 
verebilmek olmuştur. Suriyeli öğrenciler de İmam Hatip Okullarında 
ders verebilmeyi arzulamaktadır.

Çocuk Sahibi Olmak
Aileye yeni bir bireyin katılması veya katılımının geciktirilmesi 

nedeniyle oluşan endişeler aileleri meşgul edebilmektedir.
Misafir öğrenciler, aile olma bilinci ve sorumlulukları gereği olarak 

çocuk sahibi olmak istese bile yabancı bir ülke, aileden uzak olma 
ve tecrübesizlik korkusu nedeniyle çocuk sahibi olmayı geciktirmek 
de sorun olabilmektedir. Eşlerden birinin bebek isteyip diğerinin 
sorunlara göğüs geremeyecekleri endişesiyle istememesi veya 
doğum ve doğum sonrası annenin ve bebeğin hassas dönemi gibi 
hususlar da bu gruba dâhil sorunlardandır.

Bebek sahibi olan eşlerin bebek bakım tecrübesizliği eş veya eşleri 
endişelendirmektedir. Özellikle ilk bebeğe sahip olma dönemi, anne 
ve bebeğe bakacak kimsenin olmayışı, bu dönemde sınav ya da tez 
çalışıyor olmanın verdiği yoğunlukla birlikte stres oluşturmaktadır.

Bebeklik yaşlarını geçmiş çocuklara sahip olmak da ayrıca okul 
problemleriyle karşılaşmak anlamına gelmektedir. Dil ve kültür 
farklılıkları çocukların intibakını güçleştirdiği için aileler için güçlük 
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oluşmaktadır. Misafir ailelerin çocukları yaşadıkları apartman 
ya da mahallede “yabancı” vurgusu ile karşılaşıldığında çocuklar 
demoralize olmaktadır. İçine kapanıklılık ya da sosyalleşememe gibi 
sıkıntılar var olmaktadır.

Suriyeli aile çocukları “dilenci” lakapla karşılaşabilmektedir. Ayrıca 
çocukları gücendiren, “vatansızlar” damgalaması anlık ve uzun 
vadeli “vatan” sorunsalıyla baş etme yetisi gerektirmektedir. Korku 
ve kaygıları nedeniyle konuşma tutukluğu yasayan misafir öğrenci 
çocuklarına ve Suriyeli çocuklara yönelik gönüllü teşebbüsler 
aracılığıyla dil gelişim, motivasyon ve oyun kulüpleri hazırlanabilir. 
Buralarda çocuklar geliştirilirken, öğrenci olmayan annelerin de dil 
gelişimi ve sosyalleşmesi gerçekleştirilebilir.

Çocuklu misafir öğrenci ailelere desteği gene çocuklu ev sahibi 
aileler yapabilir. Aileler arası iletişim, dayanışma ve iletişim 
sağlayacaktır.

Sılay-ı Rahim İhtiyacının Giderilmesi ve Dini Gün, Bayramlar 
ve Tatillerde Yalnızlık Hissiyatı.

Maddi imkânlar ölçüsünde memleketlerine gidebilen öğrenciler, 
aile olduklarında yol masrafları tabii olarak artmaktadır. Çocuk 
sahibi olunca daha da arttığı için dini bayramlarda ve tatillerde 
memleketlerine gidememektedirler. Tatillerini değerlendirmek 
isteyen misafir öğrenci ailelerine, gezi, görgü, tarih ve kültürümüzü 
tanıtmak için imkân sağlanabilir. Ülkemizde kamp ve tatil imkânı 
sağlayan Gençlik Bakanlığı ve farklı STK lar aracılığıyla öğrenciye 
verilen imkânlar bu ailelere de verilebilir. İzmir’de gelenek halinde 
devam edilen “iftar programları” ve “bayramlaşma” da özellikle 
aileler tarafından benimsenmiş ve memnuniyet hissiyatını dile 
getirmişlerdir. Bayramlaşmaların kendileri ve özellikle okul 
yaşındaki çocukları için çok anlamlı olduğunu ifade etmişlerdir. 
Tabii olarak Müslüman öğrencilerin ve ailelerinin, iftar, teravih gibi 
toplu organizasyonlara, dini bayramlarda da, bayram namazı ve 
tebriklerine katılmaları ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın giderilmesi için de 
toplumsal duyarlılık yeterli olacaktır.

Değerlendirme
Misafir aile öğrenciler yaşadıkları zorluklara rağmen; aile 

olarak dışarıda eğitim yapmanın elbette “güzellik” lerini de tatmış 
olacaklardır. “El” diyarında her vakit hayat arkadaşının yanında 
olması güçlü bir destektir. Yurtta birkaç kişilik odada yabancı ve 
farklı kültürden anlaşamayacağı insanlarla kalmak yerine küçük ve 
yetersiz bile olsa eşle hayata devam etmek avantajını yaşamakla 
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birlikte, yurt dışı tecrübesi, dil kazanımını birlikte edineceklerdir. 
Yüksek lisansın 2-3 yıl, doktoranın 4-5 yıl olduğu dikkate alındığında 
Türkiye’de geçirilecek sürecin evli ve aile olarak sürdürülmesi 
olağandır. Ancak evli ve aile olmanın sorun ve sorumluluk- larıyla 
yüzleşmeyi gerektirmektedir. Bunlar da aşılmayacak güçlükler 
değildir. Zira evlilik için ideal yaş söz konusu değildir. Bu konunun 
uzmanı, “evlilik için ideal yaştan çok, psikolojik yaş önemlidir. Yaş 
olarak fiziksel koşullar uygunsa; psikolojik olarak çiftlerin evliliğe 
hazır olup olmadıkları bakılmalıdır tavsiye- sinde bulunmaktadır. 
Lisansüstü öğrencileri hem yaş hem de olgunluk itibariyle evli olmayı 
önemsemektedirler. Örneğin; İzmir’ de ülkedaş değil, gönüldaş ile 
evlenen öğrencilerimizin mutluluklarına şahit olduk. Makedonyalı 
ve Suriyeli gençlerimizin evliliğine Kolombiyalı bir öğrenci nikâh 
şahitliği yaptığında biz de Dünyanın Türkiye’de buluştuğuna şahitlik 
yaptık.

Tanıştığımız ve fikirlerinden istifade ettiğimiz evli misafir 
öğrencilerin, gerçekten, eşleriyle dayanışma ve fedakârlık içerisinde 
olduğu görülmektedir. Modern hayatın güçlüklerine rağmen, eşleriyle 
kendilerini mutlu ve güvende hissettiklerini ifade eden bu gençler, 
bebek sahibi olacakları ya da olduklarında, olayın zorluklarından çok 
sevinçlerini ve coşkularını ifade etmişlerdir.

Uluslararası öğrenciler, ilk zamanlar, “yabancı öğrenci” olarak 
adlandırılırken, İslami görgünün verdiği bilinçle, misafir öğrenci 
olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Dilimiz de “yabancı” kavramının 
verdiği iticilik ve rahatsızlık yerini, sıcak ve samimi “misafir” 
kavramına bırakmıştır. Nasıl ki bu problem aşılmışsa Türkiye’de 
lisans ve üstü öğrenim gören aile olarak bulunan uluslararası 
öğrencilerin de sorunları elbette olacaktır. Nitelik ve nicelik 
sorunlarının halledilmesi ve zaman içinde yenilerinin eklenmesi 
muhtemeldir. Ancak, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde, 
“yurt dışı tecrübesi almış, nitelikli, akil, arif, bilim insanı olarak 
kabul göreceği düşünülürse, Türkiye’de bulundukları sürecin 
ehemmiyeti anlaşılabilir. Kimlik sorunu yaşamadan, “yabancı”, 
“öteki”, tanımlamalarını duy- madan, misafirperverliği yaşayarak 
öğrenen uluslararası öğrenciler ve aileleri, belki de yakın gelecekte, 
modern çağın “rihle” eserlerini tarihe kazandıracaklardır. Eğitim 
gören bireyler akademik çalışmalarında maarifin melcei Türkiye’ de 
eğitim gördüklerini ifade edecekler, eş veya çocukları da hatıralarıyla 
ülkelerinde birer tanıtımcı olacaklardır. Zira Türkiye’ de edindikleri 
bilgi, görgü ve tecrübe- leriyle ülkelerine döneceklerdir. Bu aileler, 
eğitim için geldikleri ülkemizden, dil, tarih, kültür ve sanatımızı 
dünyaya taşıyacaklardır. Tanıyarak, yaşayarak ayrılacaklar ve 
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edinimlerini gittikleri yerlere yansıtacaklardır. Türkiye ister muhacir 
ensar kardeşliği ilkesiyle, ister ev sahibi olarak güzel hizmet verme 
anlayışı içerisinde olsun, misafir öğrencilerine sahip çıkmaktadır. 
Normal aile için bile bekâr bir bireyi ağırlamanın daha kolay, ailenin 
özellikle çocuklu ailenin ağırlanmasının daha meşakkatli olduğu 
malumdur. Ancak misafir ağırlamak ise erdemdir. Ağırlayana onur 
verir.

Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen 
misafir öğrencilere eğitim veren üniversiteler, barındıra yurtlar, 
sosyalleşme ve dayanışma amaçlı hizmet veren STK’lar, evrensel 
kardeşlik değerlerini referans alarak, “muhacir öğrencilere” “ensar 
diyarı” olabilmelidir. Ayrıca; köklü bir geçmişe, zengin bir medeniyet 
birikimine sahip olan ülkemizin kültürel değerlerinde renk, dil, din, 
ırk, mezhep ve bölge ayrımı yoktur. Bu anlamda da uluslararası 
öğrenciler ve aileleri beraber yaşamanın bir örnekliğidir. Sonuç 
olarak, misafir öğrencilerin sayılarının giderek artması, Türkiye’nin, 
dünyanın farklı ülkelerinden kabul ettiği öğrencilere sevgi ve güven 
sunabildiği, diğer bir deyişle ana kucağı ve baba ocağı olabildiğini 
göstermektedir.

Kaynakça
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİKTE BEYİN GÖÇÜ: KAZANAN 
VE KAYBEDEN TARAFLAR DÜNYA VE TÜRKİYE ÖZELİNDE 

MEVCUT DURUM

Ogtay Asadov1

Özet
Bu çalışmanın amacı uluslararası öğrencilikte beyin göçü akımına 

dikkat çekerek, bu sürecin neden-sonuç ilişkilerini tayin edip 
günümüz genel ve yerel istatistik durumunu incelemektir.

Uluslararası nitelikli işçi (“beyin”) göçü öğrenim sürecinde ve 
hemen sonraki devirde sık baş vermektedir. Bu yüzden uluslararası 
öğrencilik yer aldığı coğ- rafyalarda sadece eğitim ve bilim açısından 
değil hem de ekonomik ve teknoloji gelişme açısından da önem 
taşıyor. Bu sürecin sosyoloji ve kültürel etkisi de az değildir. Böylece, 
eğitim-göç ilişkileri dünya düzeyinde özellikle gelişmiş ülkelerde 
dikkat çekici konulardan birine çevrildi. Çalışmada uluslararası 
öğrencilik ve ona ilişkin olan nitelikli ve ya yetiştirilmek üzere olan 
kapasiteli iş göçünün ülke ve bölgeler üzere durumu, olumlu ve 
olumsuz yönleri ve eğitim-göç ilişkilerine yönelik çözümlerin de yer 
alması planlaştırılmıştır.

Üçüncü dünya ülkeleri ve gelişen ülkelerin birçoğunda birçok sahada 
nitelikli kadro sayısının yeterliliğine, bilim ve araştırmaya ayrılan 
bütçenin arttırılmasına ve yapılan yatırımların ekonomik değere 
dönüşmesine, insan kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesine 
ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda; öğrenim, o cümleden 
yükseköğrenim eğitimi büyük öneme sahiptir. Bununla beraber 
burslar, destek, yerleşim sistemlerinin yeterli ve erişebilir olması, 
bölgedeki sosyal imkânların öğrenim görenler için arttırılması, kanun 
ve mevzuatlarda gerekli düzenlenmelerin yapılması, öğrenim sonrası 
araştırma programları ile “mentörlük sistemi” gibi destekleyici 
sistemlerin oluşturulması da oldukça önemlidir. Bu tür teşviklerin 
ve gelecek faaliyet için gerekli altyapının sağlanmaması veya yeterli 
olmaması durumunda beyin göçü olarak tanımlanmış nitelikli insan 
gücünün daha gelişmiş, faaliyeti için uygun bir ülkeye göç etmesi söz 

[1] Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Bölümü Yüksek Lisans 
Öğrencisi
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konusu oluyor.
Kısaca dokunduğumuz öğrenim-göç sürecinin kazanan ve 

kaybeden tarafları vardır. Bunlar “donör” ülkeler ve kabul edici 
ülkeler, o cümleden, çok uluslu şirketlerdir. Çalışmada bu ilişki ve 
sürecin Türkiye özelinde incelenmesi, mevcut sorunların çözümüne 
ve perspektiflerin değerlendirilmesine yönelik önerilerin de yer 
alması düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Beyin Göçü, Uluslararası 
Öğrencilik, Dünya ve Türkiye

Keywords: International Brain Drain, International Studentship, 
World And Turkey

Küresel Beyin Göçü ve Beyin Hareketliliği
Önde gelen ülkelerin ekonomilerinin post-endüstriyel gelişme 

aşamasına geçişi, "beyin göçü" fenomeninin daha derin algılanmasına 
neden oldu. Yeniliklerin dinamik olarak üretilmesine, maddi 
olmayan alanın geliştirilmesine, beşeri sermayeye, bilim, yeni bilgi 
ve organizasyonel ve yönetsel kararlara verilen önemin artmasına 
dayanan yeni bir ekonomik büyüme, bilimsel ve teknik bilginin 
uluslararası yayılımını hızlandırdı. Yüksek kaliteli uzmanlara olan 
talebin artması, ülkeleri dünyanın her yerinden nitelikli insan 
Kaynakçaı için rekabet etmeye zorladı. “Beyin göçü" fenomeni 
etrafında geniş tartışmalar başladı. Yakın zamana kadar, "beyin 
göçü" terimi, olumsuz bir çağrıştırmaya sahipti, çünkü en önemli 
insan kaynağının donör ülkelerden "pompalanması" olduğuna 
inanılıyordu. Dünya topluluğuna özellikle dikkat eden şey, en çok 
ihtiyaç duyulan Güney›den Kuzey'e "beyinlerin pompalanması" idi. 
Bununla birlikte, yirminci yüzyılın ve yirmi birinci yüzyılın başında, 
bu fenomeni algılamada - negatif bir yorumdan salt analize doğru 
kaymalar oldu. Bu da, iki ana faktör aracılığıyla kolaylaştı: "bilgi 
ekonomisi" olarak bilinen yeni bir olgunun oluşması ve küreselleşme 
sürecinin derinleşmesi.

Ar-Ge ve inavosyon faaliyetlerinin finanse edilmemiş geleneksel 
olmayan formlarının geliştirilmesi, farklı ekonomik temelde faaliyet 
gösteren fonların çeşitliliği, özellikle de girişim sermayesinin kitle 
gelişimi, inavosyon sürecinin ana konularının etkileşimi (firmalar, 
üniversiteler, federal yapılar, bilim merkezleri vb.), uluslararası 
ortaklıklar mekanizmalarının (örneğin, uluslararası stratejik 
birlikler, girişim dernekleri, uluslararası fonlar) ortaya çıkışı, bilimsel 
bilgi piyasasındaki küreselleşme eğilimlerini harekete geçirir. Bilgi ve 
teknolojik devrim, bilimsel ve teknik bilginin uluslararasılaştırılması 
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süreçlerine dinamizm ve yeni özellikler kazandırarak nitelikli olarak 
yeni bir gelişme aşamasına getirmiştir. “Bilgi ekonomisi”, nitelikli 
yaratıcı personel için talebi belirler. Yüksek sınıf yabancı uzmanlarını, 
bilim adamlarını cezbetmek için ülkeler arasında rekabet artıyor. 
Birçok devlet, belli uzmanlık alanlarında vasıflı işçiler çekmek için 
programlar geliştiriyor.

Eğitimin küreselleşme süreci, bir dereceye kadar eğitim 
programlarının ve standartlarının uyumlaştırılması, üniversite 
profesörlerinin uluslararası değişimi uygulaması, öğrencilerin ve 
yüksek lisans öğrencilerinin yabancı stajları yaygınlaşıyor. Çok çeşitli 
uluslararası öğrenciler, uzmanlarını kendi topraklarında çalışmak 
için seçmek için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Önde gelen 
üniversiteler şubelerini yurtdışında oluşturmaktadır.

Bilim insanlarının dünya bilim camiasına entegrasyonu daha aktif 
hale geliyor. Bu, uluslararası ortak-yazarlık alanındaki yayınların 
payının artması, farklı ülkelerdeki ortak yazarların icatları için patent 
başvurularının oranının artması ile kanıtlanmaktadır. 192 ülkeden 
bilim adamlarının yabancı meslektaşları ile ortak yazılmış yayınları 
var ve bu yayınların sayısı artıyor.

Tüm alanlardaki dünya makalelerinin, birden fazla kurumun, 
yalnızca yerli kurumların ve uluslararası ortak çalışmaların 
yazarlarıyla paylaşımı: 2000 ve 2013

SOURCES: National Science Foundation, National Center for 
Science and Engineering Statistics; SRI International; Science-Metrix; 
Elsevier, Scopus abstract and citation database (www.scopus.com). 
Science and Engineering Indicators 2016

Modern araştırmalar, insanların ülke çapında hareketinin, 
sosyoekonomik, demografik ve siyasal özelliklerin birbirinden 
bağımsız, birbirine bağlı çeşitli faktörlerinin birleşik etkisinden 
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kaynaklandığını gösteriyor. Doğal olarak, göçün temel itici gücü, 
çok yönlü bir doğası olan sosyo-ekonomik motivasyondur. Ülkelerin 
ekonomik gelişmede farklılaşmaları sadece gelir düzeyinde değil, 
yaşam kalitesinde de bir boşluğa neden olmaktadır. Yani, şimdi 
yaşam kalitesi, göçmenlerin ilgisini çeken önemli faktörlerden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. En iyi insan gelişme endeksine sahip 
ülkeler (BM İnsani Gelişme Endeksi), genel olarak dünya göçünün 
önde gelen alıcıları arasındadır.

Bilim adamlarının yabancı hareketlerindeki ekonomik teşvikler 
yanında, ekonomik olmayan faktörler, özellikle alıcı ülkedeki bilimsel 
araştırmaların yüksek seviyede olması, bilimin ön planına, bilime 
olan talebe, prestij ve uluslararası konferanslara ve borsalara katılım 
için geniş fırsatlar sunmaktadır. Çoğu zaman çocuk eğitiminin kalitesi 
de faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu koşullar altında, “beyin göçü” 
kavramı aşınıyor. Çok Uluslu Şirketler yurtdışında şube açıp satın 
al- dığında, teknolojiye ve çok yetenekli bir işgücü piyasasına sahip 
oluyor, alıcı ülkeyse üretim süreci ve yönetiminde bilgi birikimine 
sahip olma fırsatını dikkate alıyor. Dışarıdan yapılan kaynak 
kullanımının (“outsourcing”) genişletilmesi sistemi, entelektüel 
kadroların uluslararası dolaşımı için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. 
Şirketler, giderek diğer devletlerin topraklarında bir sözleşme 
imzalayarak dış yürütücülerin hizmetlerine başvurmaktadır. Aynı 
zamanda, uzman ülkesini terk etmez, fakat aslında yabancı bilim 
veya üretimin çıkarları için çalışır. İnternetin ve bilgi ve iletişim 
şirketlerinin hızla gelişmesi, bu uluslararası işbirliği biçimine katkıda 
bulunuyor. Büyük şirketler internetin sürekli bir “taranmasını” 
gerçekleştirerek gerekli hizmetleri sağlamayı gözlemlemişlerdir. 
“Outsourcing”, “barikatın her iki tarafında” dikkatin odak noktası 
oldu. Kurumların “offshore” şirketlerinin bulunduğu ülkelerde, 
dış kaynak kullanımının, entelektüel emeğin ulusal pazarında bir 
azalmaya neden olduğu sıklıkla iddia edilmektedir. Karşı taraf ise 
uluslararası ilişkilerin bu biçimini dolaylı bir “beyin göçü” şekli 
olarak ve diğer taraftan işsizliğin azaltılmasının (harcamalarını, 
vergi ödemelerini kendi ülkelerinde yaptıkları için), tecrübe ve bilgi 
birikimlerini benimsenmesi yolu olarak düşünmektedir. Hindistan’ın 
yazılım geliştirme alanındaki önde gelen ülkelerden birinin statüsüne 
sahip olup bu statüsü koruması “offshore” dış kaynak kullanımına 
dayanılarak mümkün oldu.

Belli ölçüde, “beyin göçü”, “teknoloji transferi” ile iç içe geçmiş 
durumda. Maddi olmayan unsurlar (bilgi, beceri, nitelikler, 
organizasyonel ve yönetsel deneyim) ve teknoloji transferinin maddi 
olmayan biçimleri (elektronik ağlar vasıtasıyla iletişim e-posta, faks, 
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internet ve eğitim, teknik yardım, bilimsel konferanslar, toplantılar, 
bilimsel alışverişler, istişareler, dersler) ulusal rekabet edebilirliğin 
korunmasında giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Diğer 
taraftan da bu tür bağ biçimleri kendi doğaları gereği ulusal sınırların 
ötesine geçiyor.

Kilit soru, donör ülkelerin “beyin kaybını” durdurmaları için ne 
yapması gerekiyor olmasıdır. İş gücünün hareketliliğini sınırlama 
önerisi sorunu çözmek için en etkili ve insancıl yol değildir. Diğer 
taraftan birçok uzman, “beyin göçü” kavramını çok basit ve modası 
geçmiş sayıyor. “Beyin göçü” sadece donör ülke için olumsuz bir 
fenomen olarak değerlendirilemez, ayrıca olumlu yönleri de vardır:

1- Göçmenlerden bir kısmı daha çok profesyonellik ve yeterlilik 
seviyesine ulaşarak geri dönüyor.

2- Yurtdışında eğitim almak üzere ayrılanların bir kısmı, alıcı ülkenin 
veya özel firmanın maddi desteğiyle (hibeler veya sübvansiyonlar 
şeklinde) eğitim alır. Dolayısıyla, donör ülkenin masrafları az oluyor. 
Aynı zamanda, yurtdışında çalışma imkânı, bir eğitim almak ve 
nitelikleri geliştirmek için bir teşviktir. Eğitimli uzman vatana geri 
döndüğü halde, ülke gelişmiş insan sermayesi almış olur.

3- Birçoğu, iş bulma imkânsızlığı ve mesleklerine olan talebin 
olmaması nedeniyle vatanlarını terk eder; bu nedenle, kendi başına 
ayrılma, o sırada bulunduğu koşullarda ulusal ekonomi için büyük 
bir kayıp değildir. Örneğin, Filipinler Hükümeti, işsiz yüksek nitelikli 
profesyonellerin yurtdışında iş bulmalarını sağlayan geçici bir 
sözleşme programını desteklemektedir. Tabi başka yönden de doğal 
olarak, bu gelecekteki gelişme potansiyelini zayıflatıyor.

4- Vasıflı işçilerin geri çekilmesi bazen bu tür işçilerin başka bir 
ülkeden gelmesiyle dengelenir (domino etkisi). Klasik bir örnek, 
Güney Afrika’dan olan doktorların gelişmiş ülkelere göç etmesidir; 
boş kalan iş yerleri ise Kübalılar tarafından tutuluyor.

5- Göç edenlerin vatanlarına para transferlerinin toplamı ailelerinin 
mali durumuna oldukça büyük katkıda bulunuyor; bu para çoğu 
zaman çocukların eğitimi için de harcanıyor.

6- Göçmenler, ters yatırım ve teknoloji transferini kolaylaştırabilir. 
Örneğin, Çin’deki doğrudan yatırımların yaklaşık% 70’i, yurtdışındaki 
özellikle Güneydoğu Asya’daki Çinli topluluklardan geliyor.

7- Uluslararası bilimsel ve teknik ilişkilerin güçlendirilmesi de 
dikkate alınmalıdır. Silikon Vadisi’ndeki diasporalardaki teknoloji ve 
bilgilerin transferi, Bangalore bölgesindeki Hint BİT endüstrisinin, 
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Tayvan ve Çin’deki teknoloji şirketlerinin oluşturulmasında hayati 
bir rol oynamıştır.

8- Öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerini ve profesyonelleri 
cezbeden ABD ve Batı Avrupa, dünyanın birçok ülkesindeki 
kadroların “fabriki” konumundadır. Özellikle, dünya topluluğunda 
yoğun ilgi ve endişe doğuran Pakistan, Hindistan ve İran'ın nükleer 
programları, Batı'da eğitimini almış bilim adamları ve uzmanlar 
tarafından yapılmıştır.

Yüksek nitelikli uzmanların bilim alanından çıkışı iki yönde 
ilerlemektedir:

-Dışsal entelektüel göç (ülkeden göç, yani dış “beyin göçü”)
- Uzmanların bilim alanından çalışma alanlarının diğer alanlarına 

(ülke içinde alan değiştirme, örneğin iç “beyin göçü”) hareketi
Yabancı Doğumlu Bilim İnsanları: Onaltı Ülkeye Yönelik Hareketlilik 

Paternleri
Kaynak: “Foreign Born Scientists: Mobility Patterns for Sixteen 

Countries,” by Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato, and Paula Stephan, 
May 2012, National Bureau of Economic Research

Hangi ülkelerin en çok yabancı bilim adamı var ve hangileri 
ise en kötü beyin göçüne maruz kalmış durumda? Bu soruları 
cevaplamak için, Massachusetts’teki “Ulusal Ekonomik Araştırmalar 
Bürosu”ndaki araştırmacılar, 16 ülkede 17.000’i aşkın bilim insanı 
hakkında web tabanlı bir araştırma yaptı. (Çin devletinin araştırması 
yapılamadı: araştırmacılar denese de anketi orada bili madamlarına 
yaptırmada başarısız oldular.) Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Amerika 
Birleşik Devletleri dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları 
için popüler bir yer olmasına rağmen, aslında İsviçre göçmen bilim 
insanlarının en yüksek yüzdesine sahiptir. Madalyonun öbür yanında, 
Japonya, geri kalan gözlemlenen ülkelere nispeten az bilimsel yetenek 
alışverişinde bulunuyor.

Pek çok ülke ve bölge “beyin göçü” sürecini geçirdi ve şimdi 
bunun ulusal bilimin gelişiminde gerekli bir adım olduğu açıkça 
belli oluyor. Birçok eğitim, bilimsel kurum ve şirketlerde önemli 
yüksek pozisiyonlar için, işe alım şartları olarak dünyanın en iyi 
üniversitelerinde veya yabancı şirketlerde çalışma tecrübesini öne 
sürüyor. Böylece, kadrolar modern yönetim yöntemlerini, mesleki 
etkileşimin geleneklerini ve uluslararası işbirliğini öğreniyorlar.

Küresel bağlamda, “beyin döngüsü”, uluslararası bilgi paylaşımının 
yaygınlaştırılması, yüksek vasıflı işgücü için uluslararası pazar 
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oluşturulması anlamına gelir. İşverenler için gerekli (bazen 
eşsiz yüksek sınıf) işgücünü seçme imkânları genişlemektedir 
ve profesyoneller ve araştırmacılar için çalışma yerinin seçimi; 
uluslararası araştırma ve bilimsel ve teknolojik kümelenmelerin 
oluşturulması için koşullar yaratılmış oluyor. Şirketleri ve 
hükümetleri kendisine yatırım yapmaya teşvik eden insan sermayesi 
için rekabet artıyor.

Doğal olarak, “beyin göçü”, alıcı ülkenin bazı sektörlerindeki vasıflı 
işçilerin yetersizliğiyle ilgili sorunu çözmeye yardımcı oluyor ve verici 
ülkede karmaşık hale sebep oluyor. Örneğin, ABD yabancı hemşireler 
için çalışma vizesi kotasını genişlettiğinde, bir dizi Asya ülkesi kendi 
sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan personelin “pompalanmasına” 
karşı protesto etti. Bu tablo gelişmiş ülkelerin sağlık çalışanlarının 
açığını nasıl doldurduklarını açıkça göstermektedir. Aynı zamanda 
kabul edici ülkelerde, yerli işçilerin yerine yabancı uzmanların 
yaptıkları işlerin “ikame edilmesinin” etkisi hakkında da görüşmeler 
sürüyor.

Oldukça açıktır ki, “beyin göçü” fenomeni kesin belirli değil. Bu 
sorunun araştırılması bazı durumlarda siyasallaştırılmıştır. Aynı 
zamanda, daha önce de belirtildiği gibi, bu olgunun çeşitli yönlerini 
analiz edersek, bir “iki yönlü trafikli cadde” örneği, yani bir “beyin 
hareketi” sonucu çıkarılabilir. Bazı uzmanlara göre, tek bir ülkeden 
en az % 10 kadar eğitimli bir nüfus göç ediyorsa bu zaman olayı 
“beyin göçü” olarak düşünmek mümkündür.

“Beyin göçünden” beyin “döngüsüne” yeni bir paradigma kamu 
politikasına    da yansıyor. Kalifiye uzmanların göçü objektif bir olgu 
olarak kabul ediliyor. Olumsuz sonuçlarını önleyecek mekanizmaların 
oluşturulması için de çalışılıyor. Ulusal eğitim ve bilim sistemleri 
faaliyetlerinin etkililiğini objektif değerlendirebilmesi de “beyin 
döngüsü” aracılığıyla mümkün oluyor.

Şu anda, uluslararası örgütler iş dünyası ve bilim topluluğu ile 
bağlantılı olarak, bilimsel ve teknik alanda uluslararası ilişkileri ve 
bağları geliştirmek için yeni mekanizmaları geliştirmeye çalışıyorlar. 
"Beyin hareketi" nin olumlu taraflarını kullanan programın başarılı 
örneklerinden biri, "Sınırsız Bilim Adamları" adlı UNESCO girişimi 
çerçevesinde, emekli öğretmenlere ve profesörlere vatanında 
genç üniversite öğretmenlerine yardımcı olması için kısa vadeli 
gönüllü hizmet verme sürecini koordine olunmasıdır. UNESCO ve 
HP tarafından Güneydoğu Avrupa’da uygulanan proje, üniversite 
eğitimini geliştirmek için gerekli bilimsel ve girişimci çevrenin 
geliştirilmesini amaçlayan bir program olarak özellikle dış 
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kütüphaneler ve yurtdışındaki vatandaşlarıyla işbirliği yaparak, 
yurtdışına çıkmayı planlayan öğrencileri alanlarındaki önde gelen 
uzmanlarla temas kurmaya davet ediyor.

Beyin Göçü Ve Eğitim, Beyin Hareketliliği ve Türkiye
Bugün, yükseköğrenim eğitiminin gelişmesinde başarılar elde 

etmiş olan Türkiye, diğer ülkelerle eşit şartlar altında, yükseköğrenim 
için bir Avrupa alanının oluşturulmasına katılıyor ve bu nedenle, 
zamanın zorluklarını yeterince karşılar yükseköğrenim görmek için 
daha yüksek bir gelişim seviyesine geçmeyi hedeflemektedir.

Yükseköğrenim   erişilebilirliği,   yeni   çalışma   yönü   ve   disiplinler   
arası araştırma, eğitim için yeni gereksinimler, modern bilgi ve 
iletişim tek- nolojilerinin  hızlandırılmış  gelişimi  için  büyüyen  ve  
çeşitlendirici   ihtiyaç, Türkiye’nin eğitim ve bilim  yörüngesinin  
yenilikçi  niteliğini  söylüyor. Bu bağlamda, yükseköğrenim alanındaki 
uluslararasılaşmanın ana şekli ve enstrümanı olan eğitimsel 
ve bilimsel yörüngesinin gerekli bir unsuru olarak akademik 
hareketliliğin artırılması konusu özellikle önem taşımaktadır. 
Geçtiğimiz 25 yılda, hareketlilik % 300’ü aştı ve gelişmeye devam 
ederek ülkelerin küresel bilgi toplumunda uygun bir konuma 
gelmesine yardımcı oldu. Türk yükseköğretim sisteminde akademik 
hareketlilik öğrencilerin, araştırmacıların ve öğretmenlerin serbest 
dolaşım anlaşmaları çerçevesinde işbirliği, yurtdışında eğitim ve 
beyin Kaynakçaının dolaşımı çerçevesinde yürütülür. Aynı zamanda, 
bununla ilgili bir dizi özellik ve keskin problemler de ortaya 
çıkmaktadır.

Türkiye’de Bologna Deklarasyonu imzalanması ile akademik ve 
bilimsel hareketliliğin gelişmesi ve gelişimi. Türk üniversiteleri, ECTS, 
Lizbon Sözleşmesi, diploma eki, NARIC ve ENIC ağları gibi Avrupa 
hareketlilik planlarını ve araçlarını kolayca kabul etti, uyguladı ve 
kullandı. Türkiye’nin önümüzdeki üniversi- teden yüksek seviyeye, 
yeni teknolojilerden yetişkin eğitimine kadar sekiz eğitim alanında 
Avrupa işbirliğini desteklemeyi amaçlayan SOCRATES, Türkiye’nin 
AB programına katılımı bakımından da özellikle önem taşıyor. 2000-
2004 yılları arasında Türk üniversiteleri. ERASMUS / SOCRATES 
yükseköğretim alanında pilot projelerde yer aldılar ve 2004’ten beri 
onlara katılıyorlar.

Türkiye aynı zamanda ikili öğrenci değişim programlarını ve 
öğretmenlerini Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, 
BDT ülkeleriyle işbirliği içinde yürütmekte ve uluslararası ortak 
programlar düzenlemektedir. 2003 yılında, New York Devlet 
Üniversitesi (SUNY) ile Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) arasında 
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lisans düzeyinde “Ortak SUNY-YOK Diploma Çift Diploması” adlı 
entegre program başlatıldı. Sorbonne Deklarasyonu’nun (25 Mayıs 
1998) imzalanmasından çok önce gerçekleşen iki eğitim sistemi 
Türk ve Amerikan arasındaki benzerlik, büyük ölçüde bu programın 
başarısını belirledi. Projenin temel kriterleri, entegre müfredatların 
ortak geliştirilmesi ve uygulanması üzerine kurulması, uluslararası 
hareketlilik unsuru, mesleki yükseköğretim için zorunlu ve entegre 
olmuş müfredatın oluşturulması ve ortak dereceyle sonuçlandırılması 
idi.

Türk devleti ve Avrupa üniversiteleri arasındaki anlaşmaların bir 
parçası olarak, hem mastır hem de doktora düzeyinde çift diploma 
verilmesine yol açan ikili ortak programlar başlatılmış olup, bu da 
hareket kabiliyetlerini geliştirme arzusunu belirtmektedir.

Akademik hareketliliğin genişlemesi, Türk bilim insanlarının 
Avrupalı meslektaşları ile bilimsel araştırma yapmak ve yurt dışında 
staj yapmak için uygun koşullar yaratmaktadır. 46 üniversite, 
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesidir ve 56 üye Uluslararası 
Üniversiteler Birliği (IUA) üyesidir. Avrupa üniversiteleriyle 
işbirliği, Türk biliminin küreselleşmesinin yanı sıra ortak araştırma 
ve sonuçlarının yaygınlaştırılması ile kolaylaştırılmıştır. Ülke, 
sadece üniversiteleri değil aynı zamanda özel ve kamu araştırma 
merkezlerini, büyük ve orta ölçekli işletmelerin temsilcilerini ve 
araştırma sürecindeki diğer katılımcıları bir araya getiren Avrupa 
Birliği Altıncı Çerçeve Programı’nın (FP6) tam üyesi haline geldi, 
böylece birleşik bir Avrupa bilimsel alanının oluşturulmasına katkıda 
bulundu.

Bilimsel değişim programlarının geliştirilmesinde aktif faaliyetlerde 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve 
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Merkezi Konseyi (TUBA), Türkiye 
Bilimler Akademisi bulunuyor. Aynı zamanda mezun olduktan 
sonra lisansüstü eğitimini tamamlamış ve bir bilim adamı olarak 
meslek hayatına başlamakta olan genç bilim insanlarının bakım 
ve tanıtımına özel önem verilmektedir. Türk üniversitelerinin 
lisansüstü öğrencileri, ülkenin araştırma kapasitesini genişletme 
çerçevesinde, araştırmalarının bir bölümünü yapmak ve hatta 
yabancı üniversitelerde doktora sonrası çalışmalar yapmak için 
maddi yardımda bulunurlar.

Akademik ve bilimsel hareketliliğin genişlemesine rağmen, 
Türkiye’de giderek tek taraflı olan işbirliği ve değişim anlaşmaları 
çerçevesinde araştırmacıların hareketi ile ilgili olarak, ilerlemenin 
belirli güçlükleri bulunmaktadır. Birçok Türk akademisyen 
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şimdi Batı’ya, çoğu ABD üniversitelerine yerleşiyor. Ters süreci 
de gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, bazı değişim programları 
çerçevesinde, Batı üniversitelerinden davet edilen bilim insanları 
yıllık bilimsel tatillerini Türkiye’de geçiriyor. Bu süreçte en aktif 
katılımcılar Amerikan Fulbright Vakfı ve TÜBİTAK, TÜBA’dır. Ancak 
bunlar yalıtılmış vakalardır. Türkiye’nin uluslararası bir eğitim ve/ve 
ya teknoloji merkezi olmadığına dikkat çeken yabancı üniversitelerin 
temsilcileri nadiren bu ülkeye bilimsel ve eğitim stajı yapıyorlar.

Yabancı öğrencilerin “ithalatı” açısından, birçok Müslüman ve 
Avrupa ülkesini geride bırakmasına rağmen, öğrenci değişiminde 
bölgeler arasında bir dengesizlik var: “mobil” öğrencilerin 
Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’ya akışı baskındır, Türk 
üniversitelerinin artan endişelerine neden olan neredeyse önemsiz 
ölçüde ters (geriye doğru) akımlar var. Böyle bir tek yönlü hareket, 
gerçek hareketlilik veya uluslararasılaşma olarak düşünülemez; bu 
nedenle, ikili akademik aktarmayı teşvik etmek için uygun önlemlerin 
alınması gerekir. Halen göç için en cazip ülke sayılan Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki Türk göçmenleri, çok eğitimli uzmanlardan 
oluşan bir gruptur. 2000’de ABD nüfus sayımına göre, yüksek lisans 
ve doktora sahiplerinin oranı Türkler arasında% 23, Ermeniler 
arasında% 12, Yunanlılar arasında% 10 idi. Lisans derecesi veya 
daha yüksek dereceli sahipler sırasıyla aynı gruplar için sırasıyla% 
43,% 27 ve% 20’dir.

Türkiye’de “beyin göçü” problemi esas olarak yabancı 
yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerini tamamladıktan sonra 
öğrencilerin vatanlarına dönmemesi, ülkedeki nitelikli uzmanların 
kaybedilmesine ve devletin stratejik Kaynakçaının zayıflamasına 
yol açıyor. Şu anda, Türkiye’de entelektüel göçün gerçek kapsamını 
karakterize eden kesin veriler mevcut değildir, ancak çeşitli 
anketlerin sonuçları ve devlet istatistik verilerine göre, günümüzde 
Türkiye’de üniversiteyi bitirdikten sonra meslek sahibi olamayan 
profesyonellerin geleneksel olarak ülkeden göç eden değil, yabancı 
kurumlarda akademik dereceye sahip olmuş yüksek lisans öğrencisi 
olan göçmen sayısı daha çoktur. Bu, Chen ve Su’nun yurtdışında 
eğitimin öğrencilerin vatanlarına dönmemesinin önemli bir nedeni 
olduğunun hipotezini teyit etmektedir. Geleneksel göçmenler 
arasında önemli bir fark duygusu ve öğrencinin geri dönüşü, ikinci 
durumda, evde iş piyasasının ihtiyaçlarına daha fazla uyum sağlayan 
yabancı bir üniversitede ileri düzeyde eğitim (yüksek lisans ve 
doktora dereceleri) elde edildi. Güdüler sıklıkla, ekonomik istikrar, 
daha iyi çalışma koşulları ve çocuklar için eğitim fırsatlarından 
kaynaklanmaktadır. Geleneksel anlamda vasıflı göç ile öğrencinin 
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göçü arasında önemli bir fark, ikinci durumda, yükseköğrenimin 
(yüksek lisans ve doktora dereceleri), öğrencilerin ihtiyaçlarına 
ve yerli işgücü piyasasına daha fazla adapte edilmiş bir yabancı 
üniversitede elde edilmiş olmasıdır. Her iki durumda güdüler sıklıkla, 
ekonomik istikrar, daha iyi çalışma koşulları ve çocuklar için eğitim 
fırsatlarından kaynaklanmaktadır.

Beyin “boşaltımı”, öğrencilerin yurtdışında eğitimi sona erince 
geri dönmeyip orada çalışmalarına devam etmelerinin ciddi 
sosyoekonomik sonuçları olabilir. Yurtdışında kısa süreli eğitim 
programlarının maksimum düzeyde desteklenmesi ve Türkiye’de 
yeni kurulan üniversitelerde akademik personelin çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi buna karşılık olabilir. Hükümet ayrıca, 
kamu ve özel üniversitelerde yönetim pozisyonlarında gelecek 
uzmanlar olmak üzere yurtdışındaki öğrencileri okumak için burs 
da sağlamaktadır. Onların yurtdışındaki eğitimlerini tamamladıktan 
sonra geri dönmeleri ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaları 
bekleniyor. Ne yazık ki, devlet akademisyenlerinin zorlu koşullarına 
rağmen, geri dönüşlerinin garantisi yoktur. 2005 yılında Yüksek 
Öğretim Kurulu bursunu bırakanlardan yaklaşık % 15’i Türkiye’ye 
dönmedi.

Açıkçası, ülkenin entelektüel sermayesinin sızıntısının askıya 
alınması için ek tedbirlere ihtiyaç vardır. Uzmanları geri göndermek 
için istihdam olanaklarını artırmak için kamu ve özel araştırma 
merkezlerini desteklemek önerilir; yükseköğretimin kalitesini 
yükseltmek; yurtdışında eğitim talebini azaltmak; üniversitelerin 
çekiciliğini yurtdışında eğitim ve tecrübe alanlara potansiyel istihdam 
olanakları olarak artırmak; araştırma altyapısına ek fonlar yatırmak.

Günümüzde Türkiye’nin uluslararasılaşması ve akademi gelişimine 
ilişkin konumu Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında rekabet gücü azdır. 
Bunun sebeplerinden biri de çoğunlukla daha az öncelikli projeler 
olarak görülen ortak programların ve exchange programlarının 
yetersiz fonlanmasıdır. Bir diğer nedeni, kurumsal politikaların ve 
hedeflerin sistematik olarak uluslararasılaştırılmamasıdır. Akademik 
hareketliliğin gelişimi, vize alma, bilgi eksikliği veya öğretmenler 
arasında AKTS formlarının bilinememesi, ortak kurumlarda 
sunulan yeni kurslar hakkında bilgi eksikliği (öğrencilerin değişim 
programlarına katılmaya gönülsüz olmalarına neden olur), yabancı 
öğrencilere oturma izni alınması, Avrupa’daki öğrenciler arasında 
Türkiye’de yükseköğretim kalitesinin yetersiz bilinmesi.

Akademisyenlerin Türkiye’de eğitimleri ve akademik yaşamlarını 
devam ettirmeme
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Kararlarını etkilediği varsayılan bazı itici unsurlarsa aşağıdakilerdir:
1. Türkiye’de İş Bulamamak
2. Uzmanlaşmak İstenen Alanda Yeterli Düzeyde
3. Güçlü Uluslararası Düzeyde Rekabet Eğitim Programının 

Olmaması
4. Uzmanlık Bilgilerini Tam Olarak Değerlendirecek Çalışma 

Ortamının Olmaması/İş Tatminsizliği
5. Akademik Yaşamın Maddi Yönden Tatminsizliği
6. Akademik Yaşamın Kurumsal Alt-Yapı Yetersizlikleri Araç, 

Gereç Vs. Olmaması
7. Akademik Olarak Meslekte Hızlı İlerleme Olanaklarının 

Olmaması
8. Akademik Çalışma Yaşamında Huzursuzluk Veren İnsan 

İlişkileri
9. Bilim İnsanlarına Gösterilen İtibarın Az Olması
10. Büyük Bilim Merkezleri Ve/Veya İş Çevreleri İle İlişkinin Az 

Olması
11. Sosyal Yaşamın Kalitesizliği
12. Siyasi Nedenler
13. Askerlik (Erkekler Arasında)
Bunların aksi olarak ikincil verilerden alınan bilgilere göre genel 

çekici unsurlar da aşağıdakilerdir:
1. Uzmanlık Alanına En Uygun Kalitede Programa Sahip Olması
2. Eğitimi Sürdürmek Üzere Kabulün Alınabilmesi.
3. En Tatminkâr Maddi Olanağın Verilmesi
4. Danışılan Kurum ya da Hocaların Önerileri
5. İş Olanaklarının Fazlalığı
6. Akademik Çalışma Yaşamında Huzurlu İnsan İlişkileri
7. Akademik Formasyonun Kullanılabilirliği
8. Bilim İnsanlarına Gösterilen Yüksek İtibar
9. Akademik Olarak Meslekte Hızlı İlerleme Şansı
10. Büyük Bilim Merkezleri ve/veya İş Çevreleri ile Yakın İlişkiler, 
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Akademi-Sanayi İşbirliği
11. Kurumdaki Türklerle İlişkinin Olması
12. Ülkenin Yaşam Tarzına Yakınlık Hissedilmesi
13. Tanıdık, Bağlantı vb. Yolla Ülkeye Girebilme ve Bir Süre 

Yaşayabilme Olanağı
Türkiye’deki entelektüel göç süreci göz önüne alındığında, bu 

süreçteki ana nedenin ve öncü faktörün yerli bilimin mevcut krizi 
olduğuna dikkat çekiyoruz. Bilim finansmanının bir problem olduğu 
gerçeği - şüphesiz. Aynı derecede önemli diğer nedenlerden ötürü 
bilim insanlarının yurt dışına çıkmasının yanı sıra sebepleri de 
şunlardır:

• Bilim prestijinin gittikçe azalan seviyesi;
• Bilimsel kariyer ve faaliyetlerde gelecek perspektifinin hayali;
• Bilim adamlarının sahipsiz mesleki bilgi ve yaratıcı yetenekleri;
• Düşük ücret seviyeleri;
• Bilimin ticarileştirilmesi.
Bununla birlikte, “beyin göçünü” engelleyen faktörler de var. Evde 

kalmanın başlıca nedenleri şunlardı: sadece kendi ülkesinde çalışmak 
arzusu, buraya ait bilimsel planlar, vatana bağlılık.

Bu nedenle, geniş bir yelpazedeki yabancı sosyolojik-bilimsel 
literatür, analitik belgeler ve materyallerin uluslararasılaşmaya 
ve akademik hareketliliğe olan duyarlılığı, günümüzde Türk 
üniversitelerinin uluslararası nüfuzlarını artırdıklarını, eğitim ve bilim 
alanında karşılıklı zenginleşme ve deneyim paylaşımı amacıyla yeni 
uluslararası işbirliği biçimleri geliştirdiğini göstermektedir Bologna 
Deklarasyonunun imzalanması ile Türkiye, Avrupa hareketlilik 
planlarını ve araçlarını kolayca kabul etmiş ve kullanmıştır; her 
seviyedeki eğitimde çift diploma verilmesine yol açan ikili ortak 
programlar uygular; Avrupa üniversiteleri ile yakından çalışır; 
Avrupa Birliği araştırma programlarına katılır; mezun olduktan 
sonra lisansüstü eğitimini tamamlamış ve bir bilim adamı olarak 
kariyerinin başında olan genç bilim insanlarına destek ve maddi 
yardımlar sunmaktadır. Tüm bunlar, Türkiye’de bilim ve eğitimin 
küreselleşmesine ve tek bir Avrupa eğitim alanının oluşturulmasına 
katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda, yükseköğrenim arz ve talebindeki dengesizlikler 
ve Türklerin Avrupa'ya  işgücü  göçü  etmesi  nedeniyle  Türkiye  
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yükseköğretim  ve bilimde "ihracatçı" ülke olmaya devam etmektedir. 
Türk öğrencilerin tek taraflı hareketi, Türk üniversiteleri ve «beyin 
göçü» nün çeşitli yönleriyle siyasetçilerin ve akademisyenlerin  artan  
ilgisine  artan  bir  endişeye  neden  oluyor. Türkiye'de "beyin göçü", 
ağırlıklı olarak yurtdışında mezun olduktan sonra öğrencilerin 
geri dönüşleri olmaksızın önemli sosyal, ekonomik sonuçlara 
doğurabileceği için, ülkenin entelektüel sermayesinin sızıntısını 
durdurmak ve ikili akademik hareketliliği teşvik etmek için tedbirler 
almayı gerekli kılmaya ciddi ihtiyaç vardır.
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TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜ BAĞLAMINDA KÜLTÜREL 
DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Dr. Orhan Battır

Özet
Uluslararası sistemde niteliği, niceliği ve hızı sürekli artan her türlü 

etkileşim, bireylerin ve toplumların birbirleri ile daha fazla temas 
etmesini, daha yoğun ve çok boyutlu ilişkiler kurmasını zorunlu 
kılmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve küreselleşme olarak 
adlandırılan etkileşim sürecinin ön plana çıkması, devletlerarası 
düzeyde ekonomik ve askeri ilişkilerin, toplumsal etkileşimin, iç ve 
dış politika gündemlerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Küreselleşme 
sürecinde yaşanan gelişmeler uluslararası politikanın yapım ve 
uygulama aracı durumundaki “diplomasi” kavramının da teori 
ve uygulama yöntemleri düzeyinde yeni boyutlar kazanmasına 
yol açmıştır. Diplomasi kavramının çok daha kapsayıcı bir anlam 
kazanmaya başladığı bu süreçte, farklı yaklaşım ve yöntemlerle 
işlerlik kazanan ve yeniden tanımlanarak kavramsal çerçevesi 
çizilmesi gereken uygulamalardan biri de kültürel diplomasidir. 
Kültürel diplomasi, yeni dönem Türk dış politikasının aktörleri, 
karar vericileri ve uygulayıcıları tarafından son yıllarda çokça 
kullanılmaya başlayan ve popülerliği giderek artan kavramlar 
arasında yer almaktadır. Yeni ve gelişme aşamasında bulunan kültürel 
diplomasinin anlamı, alandaki aktörler tarafından nasıl algılandığı, 
gerçek bir dış politika aracı olup olmadığı ve Türk dış politikasına 
potansiyel katkıları, üzerinde durulması gereken önemli hususlardır. 
Kültürel diplomasi uygulamalarının Türk dış politikasında tutarlı, 
sürdürülebilir bir araç olarak kabul edilebilmesi mümkündür ancak 
bunun uluslararası ilişkiler ve güç dengeleri bağlamında, reel politika 
açısından tamamen sorunsuz olmadığını söylemek de yanlış olmaz. 
Kültürel diplomasinin her ülkenin kendi dinamiklerine göre çeşitlilik 
arz eden çok sayıda aracından söz etmek mümkündür, ancak en 
önemli araçlarından biri uluslararası öğrencilik sistemi ve aktörleri 
de uluslararası öğrencilerdir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Politika, Diplomasi, Kültürel 
Diplomasi, Yumuşak Güç, Akıllı Güç, Küreselleşme
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Abstract
Every interaction that is constantly increasing in quality, quantity 

and speed in the international system makes it necessary for 
individuals and societies to have more contact with each other and to 
establish more intensive and multidimen- sional relations. The end 
of the Cold War and the prominence of the interaction process called 
globalization, inter-state level in economic and military relations, 
social interactions has led to the diversification of domestic and 
foreign policy agenda. Developments in the globalization process 
have led to new dimensions of the concept of “diplomacy” in terms 
of the construction and implementation of international politics, at 
the level of theory and practice. One of the applications that need 
to be redefined and conceptualized with different approaches and 
methods is the cultural diplomacy in this process where the concept 
of diplomacy starts to gain a much more comprehensive meaning. 
Cultural diplomacy  is among the increasingly popular concepts that 
have been used in recent years by the actors, decision makers and 
practitioners of the new term Turkish foreign policy. The significance 
of the cultural diplomacy in the new and developmental stage, how it 
is perceived by the actors in the field, whether it is a real foreign policy 
instrument and the potential contributions to Turkish foreign policy 
are important issues to be emphasized. It is possible that cultural 
diplomacy practices can be regarded as a consistent, sustainable 
tool in Turkish foreign policy, but it would not be wrong to say that 
it is not completely unproblematic in terms of real politics in the 
context of international relations and power balances. It is possible 
to talk about the multitude instruments of cultural diplomacy that 
vary according to the dynamics of each country, but one of the most 
important instrument is international studentship system and actors 
are international students.

Keywords: International Politics, Diplomacy, Cultural Diplomacy, 
Soft Power, Smart Power, Globalization

Giriş
Devletlerin, toplumların ya da bireylerin birbirleriyle ilişkileri 

üzerindeki etkileri bakımından küreselleşmenin, geride kalan birkaç 
on yıllık dönemde olduğu gibi bundan sonra da en fazla tartışılan 
konular arasında yer almaya devam edeceğini söylemek yanlış 
olmaz. Uluslararası düzeyde ekonomik ve askeri ilişkilerin, toplumsal 
etkileşimin, iç ve dış politika gündemlerinin çeşitlenmesine yol 
açan küreselleşme bir takım tehdit ve fırsatları beraberinde 
getirmektedir. Uluslararası sistemin tüm aktörleri ekonomik ve 
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politik küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerinden az ya da 
çok mutlaka etkilenmektedir. Bu anlamda küreselleşmenin süreğen, 
kapsayıcı ve dinamik birtakım süreçleri içerdiğini ifade etmek 
gerekir.

Uluslararası sistem dinamiktir ve buna bağlı olarak, politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim biçimlerinde sürekli bir 
değişim ve dönüşüm söz konusudur. Küreselleşme sürecinde politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların devletler ve toplumlararası 
geçişliliği artarken, sistem içerisindeki aktörlerin karşılıklı ilişkileri 
boyut değiştirmekte, niteliği yükselmekte ve devletler/toplumlar 
giderek birbirine daha bağımlı, aynı zamanda etkileşime daha açık hale 
gelmektedirler. Başta devletler olmak üzere, uluslararası örgütler, 
sermaye grupları, ekonomik ve askeri birlikler, medya organları 
vs. gibi küresel sistemin aktörleri arasındaki ilişkilerde yaşanan 
gelişmeler, “uluslararası ilişkiler” disiplinine dair bazı kavramların ve 
algıların da değişmesine, yeni anlamlar kazanmasına yol açmaktadır. 
Uluslararası ilişkilerin temel unsuru olarak nitelendirilebilecek 
gücün ve güçler dengesinin belirleyici faktörleri askeri ve ekonomik 
unsurlar gibi konvansiyonel araçlarla sınırlı kalmamakta, bilgi ve 
iletişim temelli yeni bileşenleri de içererek şekillenmekte ve böylece 
uluslararası aktörlerin ilişki biçimlerinde de önemli değişimler 
yaşanmaktadır. Bu süreçte dış politika, uluslararası ilişkiler, 
uluslararası politika kavramlarının çerçevesi genişlerken, tartışmasız 
bunların odağında yer alan “güç” ve “diplomasi” kavramları da algı 
ve anlam düzeyinde farklı boyutlar kazanmaktadır. Uluslararası 
ilişkilerin temelde “güç” unsuruna dayandığı ve birincil aracının da 
“diplomasi” olduğu düşünüldüğünde bu iki olgu arasındaki ilişkinin 
daha doğru kurulması ve değişim sürecindeki etkileşim düzeylerinin 
anlamlandırılması mümkün olacaktır (Battır, 2017: 18).

Türk dış politikasında 2000’li yılların başından itibaren görülen 
ve eskiye nazaran son derece etkili, tutarlı stratejiler ve açılım 
politikaları, Türkiye’nin yumuşak gücü ile yakından ilgili yeni 
diplomasi türlerinden olan kamu diplomasisi, insani diplomasi ve 
kültürel diplomasi uygulamalarının aktif bir şekilde kullanılmasına 
ve gelişmesine yol açmıştır.

Bu çalışmada uluslararası politikanın temeli olan güç ve en etkili 
aracı durumundaki diplomasi kavramlarının küreselleşme ile birlikte 
geçirdiği evrim bağlamında genel bir değerlendirme yapılarak; 
yumuşak güç olgusu, Türk dış politikasında yumuşak güç kullanımı, 
yeni diplomasi uygulamaları ve kültürel diplomasi kavramı üzerinde 
durulacak, uluslararası öğrencilik sistemi ve öğrencilerin kültürel 
diplomaside aktörlük düzeyleri -saha uygulamalarına, sayısal verilere 
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ve ayrıntılı istatistiklere değinmeden ortaya konmaya çalışılacaktır.
Kavramsal ve Kurumsal Çerçeve
Sosyal bilimlere ilişkin çalışmalarda öncelikle üzerinde durulan 

konu ile ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması gerekir. Bunun için 
de o konu hakkında bazı temel kavramların etraflıca tanımlanması 
ve ne oldukları ya da ne olmadıkları bağlamında karşılaştırmalı 
anlam çerçevelerinin belirlenmesi önemlidir. Özellikle bazı yeni 
kavramlar literatürde genel kabul görmüş, yerleşik kimi kavramlarla 
karıştırılabilmekte ya da akademik düzeyde kabul görmeme 
sorununa maruz kalabilmektedir. Bu nedenle zihinlerde benzer ya da 
birbirine yakın anlamlar çağrıştıran kavramların birlikte ele alınarak, 
anlam ilişkilerinin ve farklılıklarının ortaya konması gerekmektedir. 
Bu bölümde çalışmanın ana konusu durumundaki yumuşak güç 
ve kültürel diplomasi kavramların ve aralarındaki ilişkinin doğru 
anlaşılabilmesi için öncelikle güç ve diplomasi kavramlarının 
kuramsal çerçeveleri çizilerek tanımlanacak, anlam ve uygulama 
düzeyindeki karşılıklı ilişkileri üzerinde durulacaktır.

Uluslararası Politikada Güç Kavramı ve Gücün Kullanım 
Biçimleri

Gücün Kuramsal Düzlemi
Uluslararası politikaya dair süreçlerin hem teori hem de uygulama 

aşamasında belirleyici unsurun her dönemde “güç” ya da güce dayalı 
yetenekler olduğu tartışmasızdır. A’nın B üzerinde, B’nin kendi istek 
ve iradesiyle yapmayacağı şeyi B’ye yaptırabilme kapasitesi şeklinde 
formüle edilen (Dahl, 1957: 202-203) güç kavramı, uluslararası 
ilişkiler disiplini bağlamında; bir devletin başka bir devlete karşı 
uyguladığı ve normal şartlar altında o devletin yapmak istemeyeceği 
bir şeyi yapmasını sağlamaya yönelik etki (Tezkan, 2005: 137) 
şeklinde tanımlanmaktadır. Realist paradigma çerçevesinde yapılan 
bu tanımlara göre gücün düzeyini belirleyen unsurların öncelikle 
askeri ve beraberinde ekonomik parametreler olduğu açıktır. Buna 
göre uluslararası ilişkilerin temelinde kendi ulusal çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışan devletlerarasındaki güç mücadelesi 
yatmaktadır (Baylis, Smith, 2005: 273) ve bir ülkenin güçlü 
olmasından bahsedildiğinde onun başka ülkelerle mukayeseli askeri 
ve ekonomik kabiliyetleri esas alınmaktadır (Battır, 2017: 17).Ancak 
bugün gücün tek boyutlu olarak değerlendirilmesi ve sa- dece sahip 
olunan askeri ve ekonomik kapasite ile açıklanması, kavramın doğru 
anlaşılması açısından, yeterli olmamaktadır.

Uluslararası politika ve barışın tesisi konusunda I. ve II. Dünya 
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Savaşları arası dönemde başlayan ve II. Dünya Savaşı sonrasında 
yoğun bir şekilde yaşanan görüş ayrılıkları ile beliren idealist ve 
realist yaklaşımlar, pek çok konuda olduğu gibi, güç kavramının 
ve güce ilişkin algıların da zaman içerisinde farklılaşmasına zemin 
hazırlamıştır (Viotti ve Kauppi, 2016).Realist yaklaşım gücün 
uluslararası politikada hiç bir zaman ihmal edilmemesini öngörmekte 
(Carr, 2001: 97) ve dahası uluslararası politika, güç ekseninde 
belirlenen çıkar alanı olarak tanımlanmaktadır (Morgenthau, 1962: 
5). Realistlerce, evrensel ahlaki ilkelerin devletlerin eylemlerine 
uygulanabilir olmadığı ve uluslararası politikanın ulusal çıkarlar 
temelinde yürütülmesi gerektiği kabul edilmektedir (Morgenthau, 
1970). Ulusal çıkarlar ile güç arasında sıkı bir ilişki vardır ve ulusal 
çıkarlar ütopyaların, evrensel ahlaki temaların değil uluslararası 
sistemin gerçekleri ve gücün tarihsel süreçte oynadığı roller etrafında 
tanımlanmalıdır (Beitz, 1979: 15-27; Mearsheimer, 2005:142; 
Gismondi, 2004:460). Bunun karşısında idealist yaklaşıma göre 
ise uluslararası politikanın ilkeler ve ahlaki değerler üzerinden 
kurgulanması ve yürütülmesi mümkündür (Özipek, 2016: 17). 
Savaş insanlık tarihinde sürekli başvurulan ve devletlerin çıkarlarını 
maksimize etmek için kullandıkları bir araçtır. Ancak bu aracın 
sanılanın aksine kaçınılmaz ya da önlenemez olduğunu düşünmek 
doğru değildir. Savaşların önüne geçilmesi ve küresel kalıcı barışın 
tesis edilebilmesi için bütüncül bir uluslararası hukuk fikrinin 
yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan ve sorunların savaş dışındaki 
araçlarla çözülmesi gerektiğini savunan idealistlere göre savaşların 
çıkmasına giden yoldaki ilk etken güç olgusudur (Çalış ve Özlük, 
2007: 230-233).Bu anlamda güce ve gücün en belirgin göstergesi 
kabul edilen askeri kapasiteye bakış konusunda da iki teori arasında 
önemli bir yaklaşım farkının olduğu açıktır. Realistler büyük ölçüde 
askeri kapasite ve silahlanma düzeyi ile eşdeğer algılanan gücün 
artırılması gerektiğine inanırken, idealistler güç ve silahlanma 
yarışının sonlanması gerektiğini savunmaktadır.

İdealist ve realist teorilerin güç konusundaki yaklaşım 
farklılıklarının bir başka boyutu da gücün belirleyici unsurları ile 
ilgilidir. Realist yaklaşım gücün maddi yönüyle, daha doğrusu nicel 
unsurları çerçevesinde şekillenmektedir. Gücün nicel unsurları 
denildiğinde; belli yöntemlerle ölçülebilen, sayılabilen, karşılaştırmalı 
üstünlük analizlerine konu edilebilen, fiziki varlığa ilişkin göstergeler 
anlaşılmaktadır. Buna göre devletler açısından ele alındığında 
gücün nicel unsurlarının; coğrafya, nüfus, ekonomik kapasite, 
askeri kapasite, teknoloji ve doğal Kaynakça şeklinde sıralanması 
mümkündür. Ancak gücün sadece bu nicel unsurlarla açıklanması 
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doğru anlaşılması bakımından yetersiz kalmaktadır. Devletlerin 
sahip olduğu gücün, nicel unsurları yanında, sayısal verilerle ve 
konvansiyonel ölçme yöntemleri ile ifade edilemeyen ancak etkisi 
kabul edilip açıklanabilen nitel unsurları da bulunmaktadır. Bu 
unsurlar; hükûmetin niteliği, yönetim şekli, diplomasi kültürü, 
tarih, kimlik, kültür, din, ideoloji, milliyetçilik, ulusal moral şeklinde 
sıralanabilmektedir (Ateş, 2013: 165-168).

Uluslararası Politikada Gücün Kullanım Biçimleri; Sert Güç, 
Yumuşak Güç ve Akıllı Güç

Uluslararası politikada gücün kavramsallaştırılması kadar kullanım 
biçimi de önemlidir. Nicel ve nitel güç unsurları, yerine göre sert 
güç (hard power) ya da yumuşak güç (soft power) araçları şeklinde 
kullanılabilmektedir (Ilgen, 2006; Lee and Melissen, 2011). Maddi 
ve nicel güç unsurlarının genellikle sert güç kullanımıyla, manevi ve 
nitel güç unsurlarının ise daha çok yumuşak güç kullanımıyla ilgili 
olduğu söylenebilir.

En sade tanımıyla güç; istenen sonuçların elde edilmesi için 
başkalarını etkileme kapasitesidir. Sert güç kavramının; devlet 
düzeyinde bir aktörün ekonomik ve askeri olanaklarını yaptırım 
aracı olarak kullanarak başka aktör veya aktörlerin davranışları 
üzerinde değişiklik yapabilme veya nüfuz sağlayabilme yeteneği/ 
kapasitesi olarak tanımlanması mümkündür. Buna karşılık yumuşak 
güç; bir ülkenin/devletin dünya siyasetinde isteği sonuçlara, 
onun değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah seviyesine ve 
fırsatlarına özenen diğer ülkelerin kendisini izlemesiyle ulaşması 
durumunu ifade etmektedir (Nye, 2005: 14-15).Başkalarını 
etkileyerek belli bir davranışa yönlendirmede temel yöntemler; 
zorlama, teşvik, cazibe şeklinde sıralanabilir (Nye, 2007). Buna 
göre yumuşak güç, bir aktörün fikirlerinin ya da siyasi gündemi 
belirleme gücünün diğer aktörlerin tercihlerini belirleyecek cazibede 
kurgulanıp hayata geçirilmesine dayanmaktadır (Nye, 1990) ve bir 
ülkenin yumuşak güç kapasitesi; kültürel birikimi, politik değerleri 
ve dış politikası üzerinde, devletle beraber devlet dışı aktörlerin de 
denklemde yer aldığı çok aktörlü bir zeminde yükselmektedir (Nye, 
2004: 11).

Sert güç kullanımında genellikle tercih edilen araçlar karşıdakine 
baskı kurma, yaptırım uygulama, ödemelerde bulunma ve rüşvet vb. 
iken, davranış kalıpları da emretme, zorlama, ikna etme, korkutma, 
caydırma şeklindedir. Buna karşılık yumuşak güç kullanımında ise 
davranış çerçevesi olarak gündem yaratma, cazibe oluşturma ve 
yanına çekme gibi yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemlerin 
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uygulanması sürecinde kurumlar, değerler, kültür ve politikalar 
yumuşak gücün başlıca Kaynakçaı arasında yer almaktadır (Çavuş, 
2012: 24-25). Sert güç daha çok askeri ve ekonomik Kaynakçaın ya 
da bunun yanında daha az gözlenebilir olsa da siyasi ilişkilerin ve 
lobi faaliyetlerinin doğrudan ya da dolaylı “yaptırım aracı” olarak 
kullanılması ile karakterizedir. Yumuşak güçte ise aynı Kaynakça 
ve ilişkiler yanında inançlar, değerler, fikirler, teoriler, söylemler, 
eğitim, kültür, gelenekler, ülkenin imajı, hayat tarzı vb. unsurların 
“özendirme ve cazibe oluşturma aracı” olarak kullanılması gibi 
stratejiler belirleyici olmaktadır. Her ne kadar araçları ve uygulama 
yöntemleri farklı olsa da, asıl olanın gücün kullanılması ve güç 
kullanılarak elde edilmek istenen sonuç olduğu düşünüldüğünde sert 
güç ve yumuşak gücün, başkalarının davranışlarını etkileyerek kendi 
amaçlarını gerçekleştirmenin iki farklı seçeneği olarak karşımıza 
çıktığı görülmektedir. Her iki seçeneğin de güçlü ve zayıf yönleri 
bulunmakla birlikte birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduklarını 
söylenebilir. Sert güç ve yumuşak gücün birlikte kullanılması 
durumunda zayıf yanlara bağlı açıkların kapanması ve etkinliğin 
artması mümkündür. Daha çok zorlama, dayatma ve ödetmeye 
odaklı sert güç ile ikna etme ve özendirerek yanına çekmeye dayalı 
yumuşak gücün başarılı bir strateji ile birlikte kullanılması akıllı güç 
(smart power) olarak adlandırılmaktadır (Nye, 2011: XIV). Ancak 
sert güç ve yumuşak güç unsurlarının tercih edilme ve kullanılma 
sürecinde ölçülü davranılması, zamanlama ve yerindelik açısından 
doğru ve uygun stratejilerin takip edilmesi son derece önemlidir 
(Battır, 2017: 21-23).

Güç kavramıyla ilgili olarak buraya kadar yapılan tanımlar ve 
tartışmalar çerçevesinde, küreselleşme ile birlikte alandaki pek çok 
süreçte ve kavramda görülen değişimin uluslararası politikada güç 
algısı ve gücün kullanımı konusunda da yaşandığı söylenebilir. Güç 
uluslararası politikanın en temel unsuru ve diplomasi de birincil aracı 
durumundadır. Uluslararası politikada güç ve diplomasi kavramları 
arasında yoğun bir ilişkinin ve doğru orantılı bir etkileşimin var 
olduğu tartışmasızdır. Devletlerin ya da diğer küresel aktörlerin 
sahip olduğu gücün büyüklüğü, uluslararası alanda kabul görmeyi ve 
diplomatik ilişkilerde başarılı sonuçlar almayı kolaylaştırmaktadır. 
Aynı şekilde alandaki aktörlerin diplomasi yeteneğinin yüksek olması 
da, gücün yıpratıcı ve sindirici etkisinden ziyade, yapıcı ve özendirici 
yönü sayesinde istenen hedefe ulaşılmasına yardımcı olmaktadır 
(Battır, 2017: 212).

Eski/Yeni Diplomasi Uygulamaları ve Kültürel Diplomasi
Diplomasi devletlerin dış politikada siyasi etki aracı olarak 
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kullandığı enstrümanlardan biridir ve kısaca; uluslararası ilişkilerin 
savaşla değil de barışçıl yol ve araçlarla yürütülmesi (Dağ, 2004: 146), 
uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü, yabancı bir 
ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi ve sanatı 
(Türk Dil Kurumu, 2014), dış ilişkilerin, dış politikanın yürütülme 
biçimine ilişkin kaidelerinin tümü (Kürkçüoğlu, 2005: 312) gibi 
pek çok farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Esasen uluslararası 
çevrenin/alanın yönetimi ile ilgili olan diplomasi, uluslararası politika 
ve dış politika kavramları ile çok yakından ilgilidir ancak aynı anlama 
gelmemektedir. Diplomasi uluslararası politika ve dış politikanın 
belirlenmesi, yapım süreci ve içeriğinden ziyade sahada uygulanması 
ve sonuç alınması ile ilgilidir. Bu anlamda diplomasi, karar vericiler 
tarafından belirlenen çerçevede uluslararası politikanın resmi yol ve 
yöntemlerle uygulamaya aktarılması süreci olarak da tanımlanabilir 
(Arı, 1997: 297).

Uluslararası sistemde küreselleşme ile birlikte yaşanan değişim ve 
gelişmeler devletlerarası ilişkilerin yürütülme biçimi yanında, alana 
eklemlenen yeni aktörler ve etkileşim alanları sayesinde diplomasi 
anlayışında da önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. 
Uluslararası sistemin ve diplomatik süreçlerin bilinen unsurları 
olan devletler ve uluslararası kuruluşlar yanında yeni aktörleri 
sayılabilecek çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), 
medya, sosyal medya, bireyler ve hatta ilişkileri etkileme kapasiteleri 
açısından düşünüldüğünde illegal uluslararası yapılanmalar, terörist 
örgütler vb. önemli roller üstlenebilmekte, etkin ve belirleyici 
olabilmektedir.

Uluslararası politikada en az iki ya da daha fazla aktör arasında, 
karşılıklı çıkarların elde edilmesine ve/veya mevcut ya da olası 
sorunların çözümüne yönelik olarak diyalog ve müzakere yoluyla 
yürütülen her türden çabayı ifade eden diplomasi; uluslararası 
politikada savaş dışındaki en uygun seçeneklerin belirlenmesine 
dayanmaktadır. Bu yönüyle taraflar açısından risklerin, dolaylı olaysız 
tüm maliyetlerin minimize edilmesine imkân sağlar. Diplomasi, 
yapıcı yönü ağır basan ve kolay sonuç almaya elverişli bir süreç 
olması nedeniyle uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan 
araçların en etkilisi ve ilk başta müracaat edilenidir. Uluslararası 
hukuk ve evrensel değerler açısından, kabul görme düzeyi en yüksek 
olan ve meşruiyet sorunu bulunmayan birtakım süreçleri içeren 
diplomasinin, uluslararası politikanın asıl ve birincil aracı olduğu 
tartışmasızdır (Battır, 2017: 24).

Uluslararası politikanın birincil aracı durumundaki diplomasinin 
şekillenmesinde, aktörlerin sert güç, yumuşak güç ya da bunların 
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bileşimi olarak kabul edilebilecek akıllı güç kullanma konusundaki 
tercihleri etkili olmaktadır. Sert güç kullanımında daha çok yaptırım 
temelli, caydırıcı, askeri, ekonomik ya da politik kuvvet kullanma 
tehdidi içeren zorlayıcı diplomasi (Aksu, 2008) gibi geleneksel 
diplomasi yöntemleri ön plana çıkarken, yumuşak gücün tercih 
edildiği durumlarda kamu diplomasisi, insani diplomasi ve kültürel 
diplomasi gibi yeni uygulamalar ve çalışma alanlarının çerçevesi 
şekillenmektedir (Wolf and Rosen, 2004; Zaharna, 2010). Söz konusu 
yeni diplomasi türleri daha soyut ve yumuşak (soft) kavramları 
çağrıştırması bakımından geleneksel diplomasiden ayrılmaktadır 
(Pamment, 2016; Rugh, 2011).

Uygulanan yöntemler ve ilişkilerin yürütülme sürecindeki formel 
yaklaşım dikkate alındığında “geleneksel” denebilecek diplomasi 
anlayışının çerçevesi, devlet başkanları, hükûmet yetkilileri, resmi 
temsile yetkili profesyonel diplomatik temsilciler gibi devlet adına 
hareket eden görevliler eliyle devletlerarası ilişkilerin yürütülmesi 
şeklinde çizilebilir. Geleneksel diplomaside uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesi sürecine aracılık eden ve ilişkileri düzenleyenler 
diplomatlar, ilişkinin tarafları ise devletlerdir (Yağmurlu,2007: 12). 
Geleneksel diplomasi anlayışı uluslararası aktörlerin yine uluslararası 
yabancı aktörler ile uluslararası çevrenin/alanın yönetimi (Cull, 
2009: 12) için yürüttükleri etkileşim sürecini ifade etmektedir.

Günümüzde geleneksel diplomasi anlayışı, en belirgin yanı olan 
formel/resmi devlet organları arasında yürütülme özelliği ile 
konuları, sahadaki aktörleri, tarafları ve kullanılan yöntemleri 
açısından önemli değişikliklere uğramıştır. Bugün artık diplomasi 
sadece diplomatlar tarafından yürütülen bir mesleği ifade etmemekte, 
bunun ötesinde yeni, çok boyutlu ve çok katmanlı bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Yağmurlu, 2007: 11).

Küreselleşme ve beraberinde yaşanan teknolojik gelişmeler 
sayesinde adeta seyri hızlanan tarihsel süreç, uluslararası politikanın 
ve aynı zamanda uluslararası ilişkilerin temel aracı olan diplomasi 
kavramının, hem teori hem de uygulama bağlamında değişim ve 
dönüşümünü kaçınılmaz kılmıştır. Geleneksel diplomasiden farklı 
olarak yeni diplomasi yöntemleri, var olan gücün ve güç unsurlarının 
doğrudan etki oluşturmaya yönelik kullanılmasını değil, sahip 
olunan maddi ve manevi varlıkların çekiciliği ile daha yumuşak, 
zaman içerisinde sonuç doğuran, daha az maliyetli, ancak daha 
kalıcı etki sağlayan yöntemlerin kullanılmasını ön plana almaktadır. 
Özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve küreselleşme olarak 
adlandırılan etkileşim sürecinin ön plana çıkması, devletlerarası 
düzeyde ekonomik ve askeri ilişkilerin, toplumsal etkileşimin, iç ve 
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dış politika gündemlerinin çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. 
Küreselleşme sürecinde yaşanan tüm bu gelişmeler uluslararası 
politikanın inşa ve yürütülme tarzı olan “diplomasi” kavramının da 
teori ve uygulama yöntemleri düzeyinde yeni boyutlar kazanmasına 
yol açmıştır. Diplomasi kavramının çok daha kapsayıcı bir anlam 
kazanmaya başladığı bu süreçte, farklı yaklaşım ve yöntemlerle 
işlerlik kazanan ve tanımlanarak kavramsal çerçevesi çizilmesi 
gereken yeni uygulamalardan biri de kültürel diplomasidir.

Devletlerin uluslararası sistemde attıkları her adımda dolaylı ya 
da doğrudan ulusal çıkarlarını gözeterek davrandıklarını söylemek 
mümkündür. Dolayısıyla yol ve yöntemleri ne olursa olsun diplomasi 
faaliyetlerinin de birincil amacının ulusal çıkarların uzun dönemde 
maksimize edilmesi olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu 
anlamda kültürel diplomasinin gerçek bir dış politika aracı olması 
ulusal çıkarlar açısından kendisinden beklenen faydayı hedeflenen 
zaman diliminde sağlamasına bağlı olduğu söylenebilir.

Kültürel Diplomasi; Nedir? Ne Değildir?
Kültür bir toplumun ya da toplumsal grubun belirgin maddi, manevi, 

zihinsel  ve duygusal özelliklerinin bileşimi olmanın yanında, onların 
yaşam biçimlerini, değer yargılarını, geleneklerini, inançlarını ve 
temel insan haklarını da kapsayan (UNESCO, 1982) geniş çerçeveli 
bir kavram, diplomasi de uluslararası ilişkilerin yürütülmesine 
dair süreçleri, aktiviteleri ve yetenekleri içeren bir kavramdır. Her 
iki kavramın bileşimi durumundaki kültürel diplomasinin; fikir, 
bilgi, sanat ve kültürün, müşterek anlayışı teşvik etmek amacıyla 
milletler ve bu milletlere mensup insanlar arasında karşılıklı 
değişimi (Cummings 2003: 1) ve uluslararası aktörlerin sahip olduğu 
değerlerinin karşılıklı olarak aktarımı yoluyla olumlu ilişkilerin tesisi 
ve devam ettirilmesi şeklinde tanımlanması mümkündür.

Kültürel değerler, devletlerin yumuşak gücünü oluşturmaktadır. 
Ancak güç kavramı devletlerin istedikleri hedefe ulaşmada karşı tarafı 
etkileme kapasitesi olarak tanımlandığında kültürel diplomasinin 
önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bu manada kültürel 
diplomasinin sadece idealist bakış açısının bir ürünü olmadığını ifade 
etmek gerekir. Özellikle 21.yüzyıl enformasyon çağında kültürel 
değerleriyle saygınlık kazanmış devletlerin uluslararası politikada 
etkinlik düzeylerinin ve yaptırım güçlerinin göreceli olarak diğer 
aktörlerden daha yüksek olduğu açıktır.

Konuya sadece dil örneği üzerinden bakıldığında bile kültürel 
diplomasi uygulamalarının belirleyiciliğini ortaya koymak 
mümkündür. Bir toplumun kültürünü oluşturan ve etkileşim 
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alanlarını belirleyen unsurların başında kullanılan dil gelmektedir. 
Aynı dili konuşan insanlar ulusal sınırların belirlenmesinde 
belirleyici olduğu gibi, aynı dili konuşmasa da birbirini tanıma ve 
anlama konusunda aralarında dil engeli bulunmayan uluslararası 
aktörlerin daha uyumlu ve bütüncül bir yapı oluşturacağı açıktır. 
Bu açıdan idealist bakış açısı ile kültürel diplomasinin barış ve 
istikrarın da anahtarı olarak kabul edilmesi yanlış olmaz. Aynı 
şekilde realist bakış açısına göre de kültürel olarak nüfuz edilmiş 
bir devlet üzerindeki çıkarların daha kolay gerçekleştirilebileceği 
tartışmasızdır. Bu durumda dilin ve kültürel diplomasinin realist 
paradigmada aynı ölçüde önemli olduğu söylenebilir. Sözgelimi 
uluslararası politikada belirleyici aktör olma hedefi olan bir ülke 
küresel düzeyde kendi dilini yaygınlaştırdığı ölçüde daha başarılı 
ve etkili olma şansına sahip olacaktır. Brzezinski’ye göre ABD’nin 
kültürel cazibesi İngilizcenin yayılmasında etkili olmuş, bununla 
birlikte İngilizcenin yayılması da ABD’nin yumuşak gücünü artırarak 
etki alanını genişletmiştir (Brzezinski, 2004: 185).

Değer yargılarının, inançların, düşüncelerin, dünya görüşünün, 
yaşam tarzının, estetik anlayışının, ortak beğenilerin vs. karşılıklı 
aktarımı ve paylaşımı yoluyla toplumların birbirilerini doğru tanıma 
yolu olan kültürel diplomasi bu yönüyle uluslararası aktörler 
arasındaki etkileşimin en önemli araçlarındandır. Kültürel değerlerin 
ülke sınırlarının dışına taşınarak bilinir kılınması uluslararası alanın 
yönetilmesinde etkili bir yoldur. Bu anlamda kültürel diplomasi 
uluslararası aktörler arasında uzun vadeli, sağlam ve sürdürülebilir 
ilişkiler kurulmasına yardım eden etkileşim araçlarının başında 
yer almaktadır. Eski ve yeni şeklinde bir ayırıma gidildiğinde yeni 
diplomasi uygulamalarından kabul edilen kültürel diplo- masi, önceki 
bölümlerde izah edildiği üzere, dayandığı temeller ve güç tercihleri 
gibi, aktörleri ve araçları bakımından da geleneksel diplomasiden 
önemli ölçüde ayrılmaktadır. Dış politikanın yeni araçlarından biri 
durumundaki kültürel diplomasinin aktörlerinin ve araçlarının 
Türkiye örneği üzerinden ele alınması konunun anlaşılmasını 
kolaylaştıracaktır.

Türk Dış Politikasında Kültürel Diplomasi Aktörleri
Uluslararası sistemin işleyişi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden 

uluslararası politikada etkili olan aktörler tarihsel süreçte cereyan 
eden ve uluslararası toplumun büyük bir bölümünü doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkileme özelliği bulunan olaylara/durumlara 
göre farklılaşabilmekte, bazı aktörler etkisini ve önemini yitirirken 
birtakım yeni aktörler de etkin varlık gösterir hale gelebilmektedir. 
Yeni diplomasi türlerinden olan kültürel diplomasi pek çok konuda 
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olduğu gibi uygulama sahasında önemli roller üstlenen aktörleri 
bakımından da geleneksel diplomasiden ayrılmaktadır. Devletler, 
hükumetler, uluslararası kuruluşlar, ulus aşırı organizasyonlar, 
STK’lar, medya, uluslararası şirketler, sanat, spor, çevre vb. ile 
ilgili organizasyonlar, aile ve kabileler, bireyler vb. gibi çok geniş 
bir yelpazede sıralanabilecek uluslararası politika aktörleri aynı 
zamanda kültürel diplomasinin de aktörü durumundadır. Sayılan tüm 
bu aktörlerin yapılarına, dinamiklerine veya meşruiyet Kaynakçaına 
göre farklı şekillerde sınıflandırılması ya da teke tek ele alınması 
mümkündür. Ancak burada genel bir ayrıma gidilerek, kültürel 
diplomasi aktörlerinin, resmi nitelikli aktörler ve sivil aktörler 
şeklinde iki ana başlık altında ele alınması konunun anlaşılması 
bakımında daha uygun olacaktır. Kültürel diplomasinin aktörleri 
ve araçlarının ele alındığı bu bölümde yeri geldikçe Türkiye’deki 
duruma da değinilecek ve Türk dış politikasında kültürel diplomasi 
uygulamalarının reel bir karşılığı olup olmadığı ortaya konmaya 
çalışılacaktır.

Resmi Nitelikli Aktörler
Uluslararası politikanın resmi aktörleri aynı zamanda kültürel 

diplomasinin de resmi nitelikli aktörleridir. Devlet/hükûmet 
organları ile iki ya da daha fazla devletin belli amaçlar çerçevesinde 
bir araya gelmesiyle kurulan uluslararası kuruluşlar/örgütler bu 
grup aktörlerin başında gelmektedir. Devletlerin resmi nitelikli 
organları şeklinde yerine göre özel kanunla kurulan, özel amaçlı, 
sahada etkinlik düzeyleri yüksek, özerk/yarı özerk statüdeki ulusal 
merkezli ancak uluslararası faaliyetlerde bulunan bazı yapıların da 
bu çerçevede değerlendirilmesi mümkündür.

Devlet/ Hükumet Organları ve Diğer Resmi Kuruluşlar
Uluslararası politikanın genel anlamda devletlerarasındaki politik 

ve ekonomik ilişkiler çerçevesinde şekillenmesine bağlı olarak, ulus 
devletler teorik düzeyde uluslararası politikanın temel aktörleri 
konumundadır. Devletlerin sistem içerisindeki bu önemli ve etkin 
konumu resmi statülerine, kimliklerine ve hukuki meşruiyetlerine 
dayanmaktadır. Devletin işleyişi benimsenen yönetim şekline göre 
farklılık arz eden hükumetler eliyle gerçekleşmektedir. Hükümetin 
fonksiyonel organları durumundaki çeşitli bakanlıklar çalışma 
ve ilgi alanlarına göre hem ayrı ayrı hem de aralarında kurdukları 
işbirlikleri ile etkin birer kültürel diplomasi aktörü olabilmektedir. 
Türkiye’de başta Kültür Bakanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi, 
ulus aşırı çalışma alanları ve görevleri bulunan hükumet organları ve 
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yerel yönetimler bu alandaki en güçlü yapılar olarak kabul edilebilir.
Bunun yanında kültürel diplomasi uygulamaları ile doğrudan 

ilişkili konularda spesifik misyonlar yüklenerek şekillendirilmiş bazı 
kamu kurum ve kuruluşlarının da birincil düzeyde resmi nitelikli 
kültürel diplomasi aktörleri olarak kabul edilmesi mümkündür. Bu 
çerçevede her biri doğrudan Başbakanlığa ya da diğer bakanlıklara 
bağlı olan başlıca kültürel diplomasi aktörleri; Başbakanlık Kamu 
Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu (TRT), üniversiteler ve her düzeyde eğitim kurumları vb. 
şeklinde sıralanabilir.

Uluslararası Kuruluşlar
Kültürel diplomasinin diğer bir resmi aktör grubu da uluslararası 

kuruluşlardır. Uluslararası politikanın devlet dışı (non state) ancak 
yine devletler tarafından oluşturulan ve resmi nitelikli olan bu grup 
aktörlerden (uluslararası kuruluşlar/örgütler) bahsedildiğinde 
aslında hükûmetler arası yapılar ifade edilmektedir (Ateş, 2012: 1, 
Sönmezoğlu, 2005: 54). Uluslararası Kuruluşlar, yapılanmalarına 
ve etkileşim alanlarına göre küresel (Birleşmiş Milletler, UNESCO, 
Dünya Ti- caret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü vb.) ya da bölgesel 
(Afrika Birliği, ASEAN, Şanghay İşbirliği Örgütü, NAFTA vb.) ölçekte 
olabilen, bunun yanında yüklendikleri misyon bağlamında ekonomik 
(IMF, OECD, Dünya Bankası gibi), politik (AB/Avrupa Birliği gibi), 
askeri (NATO gibi) vb. amaçlar çerçevesinde kurulan yapılardır. İki ya 
da daha fazla devletin belirli amaçlara yönelik anlaşmalarla bir araya 
gelmesi ile kurulan, uluslararası alanda faaliyet gösteren, tarafları ve 
ilişki düzeyleri açısından devletleri esas alan uluslararası kuruluşlar/
örgütler kendilerine has özerk yapıları ve otonom eylem yetenekleri 
ile uluslararası aktör niteliği taşımaktadırlar (Battır, 2017: 68).

Uluslararası kuruluşlar içerisinde kültürel diplomasinin en başta 
gelen, süreç ve uygulamalarla doğrudan ilgili bulunan aktörü 
Türkiye’nin de ilk üyeleri arasında bulunduğu Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’dur (UNESCO). Bunun dışında 
Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Kurulu (CDCC), İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) ve bünyesinde bulunan İslam Ekonomik, Kültürel 
ve Sosyal İşler Komisyonu (ICECS), Enformasyon ve Kültürel İşler 
Daimi Komitesi (COMIAC) ve merkezi İstanbul’da bulunan İslam 
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) gibi çok sayıda 
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uluslararası kuruluş Türkiye’nin kültürel diplomasi uygulamaları 
çerçevesinde ilişkili olduğu önemli aktörler arasındadır.

Sivil Aktörler
Kültürel diplomasi uygulamalarında aktif rol alan sivil aktörlerin 

devlet/hükûmet ile doğrudan organik bağıları yoktur ve onu temsil 
etmemektedirler. Ulusal ya da uluslararası nitelikte olan bu grup 
aktörler kültürel değerlerin aktarımı ve imaj oluşturma konusunda 
son derece etkilidirler. Sivil aktörler sahip oldukları maddi ve beşeri 
Kaynakçaı harekete geçirerek gerçekleştirdikleri etkinliklerle 
doğrudan sahada olabildikleri gibi, ulusal ya da uluslararası düzeyde 
sağladıkları işbirlikleri ve lobi faaliyetleri aracılığı ile de dolaylı 
yoldan ülke imajına olumlu katkıda bulunabilmekte ve bu sayede 
yumuşak gücünü artırarak kültürel diplomasi uygulamalarında 
önemli roller üstlenebilmektedirler. Bu noktada etkileşimim tek 
taraflı değil karşılıklı olduğu göz ardı edilmemelidir.

Uluslararası politikanın ve kültürel diplomasinin sivil aktörlerinden 
bahsedildiğinde genellikle ilk akla gelen vakıflar, dernekler, sendikalar 
vb. sivil toplum kuruluşları (STK’lar) olmaktadır. STK’ların bu konuda 
çok önemli bir konuma fonksiyona sahip oldukları tartışmasızdır. 
Ancak yine de alanın tek aktörü olmadıklarını ifade etmek gerekir. 
Sivil aktör kavramı devletlerin ve devletler tarafından kurulan resmi 
nitelikli yapıların dışında kalan tüm unsurları içermektedir. Kültür 
kavramının geniş çerçevesi ve hayatın hemen her alanı ile ilgili olduğu 
düşünüldüğünde aktörlerin de çok sayıda ve çeşitli unsurlar içerdiği 
söylenebilir. Ancak alandaki çok sayıda aktörün belli ortak özellikleri 
dikkate alınarak; STK’lar, Düşünce kuruluşları, uluslararası şirketler 
ve bireyler şeklinde dört başlık altında ele alınması daha doğru 
olacaktır.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
Devletin resmi organlarının faaliyet çerçevesi dışında kalan alanın 

tümünde varlık gösteren vakıflar, dernekler, sendikalar, örgütlü çıkar 
grupları ile bunların oluşturdukları birlik ve konfederasyonlar başlıca 
STK’lardır. STK’lar yardımlaşma, dayanışma, mesleki birliktelik, 
kültür, sanat, spor, siyaset, inanç vb. temelli pek çok farklı alanda 
faaliyet göstermek üzere kurulabilmektedir. Kültürel diplomasi 
aktörü olarak ele alınabilecek STK’lardan bahsedildiğinde; kendi öz 
Kaynakçaı ile ya da resmi ve sivil diğer aktörlerle işbirliği içerisinde, 
uluslararası ölçekte faaliyetleri olan yapılar anlaşılmalıdır. Çok 
sayıda STK Türk dış politikası ve kültürel diplomasi uygulamaları 
sürecinde, yurt içinde ve yurtdışında özellikle insani yardım, eğitim, 
kültür vb. alanlardaki faaliyetleri ile varlık göstermekte ve aktif roller 



319

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

üstlenmektedir.
Düşünce Kuruluşları
Kamuoyunda think-tank kuruluşları olarak da bilinen bu 

yapılar hem iç politika hem dış politika alanında siyasi otoriteyi 
etkileyerek yönlendirme yeteneği bakımından çoğu STK’dan daha 
etkili olabilmektedir. Bu kuruluşlar bünyelerinde bulundurdukları 
akademisyen ve entelektüel kişilerin tecrübelerinden, öngörülerinden 
ve ilişkilerinden yararlanarak yönetim, tarih, kültür, sosyoloji, din, 
insan hakları, uluslararası politika vb. pek çok alanda yaptıkları 
araştırmalar, analizler, bilimsel nitelikte yayınlar aracılığıyla yurtiçi 
ve yurtdışı kamuoylarını, karar vericileri ve kanaat önderlerini 
etkileyebilmektedirler. Bu şekilde ülke imajına ve ilişkilere olumlu 
katkıda bulunan düşünce kuruluşlarının kültürel diplomasi aktörü 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Hal-i hazırda Türkiye’de 
düşünce kuruluşlarının nitelik ve nicelik bakımından ideal düzeyde 
olduğunu söylemek zordur, ancak gelişme aşamasında olduğu 
söylenebilir.

Uluslararası Şirketler
Günümüzde ekonomik süreçlerin politik kararlardan etkilendiği 

gibi, politik tercihler ve yönelimler de ekonomik gelişmelerden ya 
da beklentilerden bağımsız olamamaktadır. İçinde bulunduğumuz 
yüzyılda küreselleşme ile birlikte iletişim ve ulaşım imkânlarında 
kaydedilen devrim niteliğinde gelişmeler sayesinde mesafeler ve 
uzaklık kavramı adeta anlamını yitirmiş durumdadır. Politik kararlar 
verilirken ve ekonomik adımlar atılırken yerel, ulusal ya da bölgesel 
konumlar ve/veya sınırlar artık belirleyiciliğini yitirmiş durumdadır. 
Bu da politik sistemde olduğu gibi ekonomik alanda da geleneksel 
olanın ötesinde çok daha aktif bir etkileşimi ve işbirliklerini zorunlu 
kılmaktadır. Uluslararası ekonomik işbirlikleri konusunda bu gün 
gelinen noktada bir küresel entegrasyondan söz etmek mümkündür. 
Küresel ekonomik entegrasyonun doğal bir sonucu olarak sermaye- 
nin, işgücünün, tedarik zincirlerinin ve pazarın da küreselleşmesi 
söz konusudur. Buna bağlı olarak ekonomik ve politik aktörler 
arasında karşılıklı kabullenme ve işbirliğine istekli olmanın 
ötesinde bir bağımlılık ilişkisinin varlığı tartışmasızdır. Küresel 
ekonomik ilişkilerin birincil aktörleri olan uluslararası şirketlerin 
bu bağlamda sadece sermayenin, ürünlerin ve iş gücünün değil, 
aynı zamanda kültürlerin ve değerlerin de karşılıklı aktarımında 
önemli bir fonksiyona sahip olduğu ve etkili bir kültürel diplomasi 
aktörü olduğu söylenebilir. Bu anlamda son edece önemli bir misyon 
üstlenmiş olan Türk Hava Yolları (THY) en somut örneklerdendir. 
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Yurtdışında yatırımları bulunan ya da yabancı şirketlerle ticari 
ilişkileri bulunan çok sayıda Türk firmasının da süreç içerisinde 
yabancı kişi ve kurumlarla olan etkileşiminin kültürel değerlerin 
aktarımında önemli bir rolü olduğunu kabul etmek gerekir.

Bireyler
İnsanların kişisel ya da sosyal hayatlarını ilgilendiren yerel, ulusal 

ya da küresel düzeyde, ekonomiden politikaya, spordan bilime vs. her 
alanda yaşanan gelişmeler, yürütülen süreçler ve ilişkilerin tamamı 
esasen bireylerin eylemlerine dayanmaktadır. Bu anlamda bireylerin 
uluslararası politika ve kültürel diplomasi aktörlükleri nettir, ancak 
bunun nitelik ve niceliği ile etkinlik düzeyini belirlemek ve ortaya 
net sonuçlar koyabilmek sorunsuz değildir. Bunun nedeni bireylerin 
genellikle resmi ya da sivil bir yapının parçası, üyesi, destekçisi 
durumunda olması ya da karşılıklı işbirliği içerisinde bulunmasıdır. 
Nihayet politika ile ilgili tüm diğer süreçler gibi uluslararası politika 
ve diplomasi de bireyler tarafından icra edilmektedir (Sönmezoğlu, 
2005: 39).

Devletlerarasında ve resmi devlet görevlileri eli ile yürütülmek 
durumunda olan geleneksel diplomasinin işleyişinde, herhangi 
bir resmi misyon yüklenmeksizin tek tek bireylerin aktif roller 
üstlenmesi söz konusu değildir. Ancak kamu diplomasisi, kültürel 
diplomasi, insani diplomasi gibi yeni uygulamalarda kendisine resmi 
bir statü verilmiş olmasa bile, bireylerin diplomasi aktörü rolüne 
bürünmesi mümkün hale gelmektedir.

Bilim, sanat, spor, politika vb. alanlarda ya da iş dünyasında elde 
ettiği başarılarla içinde bulunduğu topluma mal olmuş ve yaşadığı 
ülke sınırlarını aşan bilinirliğe sahip olan bireyler belli bir aşamadan 
sonra aidiyetlerinden ziyade başarıları ve evrensel değerlere 
bağlılıkları ölçüsünde ilgi görmektedirler. Özellikle popüler spor ve 
sanat dallarında şöhret sahibi bireylerin, iş hayatında ya da politikada 
başarılı, sıra dışı kişilerin, olumlu imajları sayesinde dünyanın 
her yerinde kitleler üzerinde etkisi büyük olmaktadır. Bu nedenle 
aktörlük düzeyleri konusunda, özellikle sıradan bireylerin ve sanat, 
spor, bilim vb. alanlarda ya da iş dünyasında uluslararası şöhrete 
sahip sivil bireylerin, formel sınırlamalardan resmi statü sahibi 
bireyler kadar olumsuz etkilenmeden kültürel diplomasi konusunda 
çoğu kez geleneksel diplomasi aktörlerinden daha etkili aktiviteler 
gerçekleştirebildikleri görülmektedir. Bunların yanında bilgi /
iletişim teknolojileri, internet ve medya/sosyal medya sayesinde 
sıradan bireylerin de birer kültürel diplomasi aktörü haline geldiğini 
ifade etmek gerekir.
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Bireylerin kültürel diplomasi aktörlüğü özünde başka/yabancı ülke 
vatandaşları ile kurulan temasa dayalıdır. Bu temas; eğitim, iş, sportif 
ve sanatsal etkinlikler, bilimsel çalışmalar ya da turistik ziyaretler 
çerçevesinde ülkeye gelen yabancılarla kurulan ilişkileri ve aynı 
gerekçelerle yurtdışına giden vatandaşların gittikleri yerde kurduğu 
ilişkileri içermektedir. Kültürel diplomasi aktörlüğü bağlamında 
bu çalışmanın esas konusu olan uluslararası öğrencilerin de tekil 
etkinlikleri nazara alınarak sanatçılar, sporcular, işadamları ve 
bilim insanları ile birlikte bireyler başlığı altında değerlendirilmesi 
mümkündür.

Türk Dış Politikasında Kültürel Diplomasinin Araçları
Uluslararası politikada algılar önemlidir. Uluslararası sistemin 

birincil aktörleri durumundaki devletler başta olmak üzere tüm 
unsurları nezdinde olumlu bir algı ve imaj elde edebilmek günümüzde 
yeni diplomasi uygulamalarının yegâne hedefi haline gelmiştir. 
Uluslararası politika açısından bir yumuşak güç unsuru olan kültürel 
diplomasi uygulamalarının ve işleyen sürecin esasen bir küresel 
imaj yönetimi olduğu söylenebilir. Bir ülkenin uluslararası imajı, 
uluslararası kamuoyunda etkinliğini sağlayan en önemli araçlardan 
biridir. Ülkelerin sahip olduğu, küresel sistemin diğer aktörlerini 
etkilemeye yönelik olarak kullanılabilecek maddi ve manevi 
değerlerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması olumlu bir ülke 
imajı için atılacak ilk ve en önemli adımdır. Her ülke bu aktarıma 
aracılık etme potansiyeli taşıyan kurumsal ya da bireysel aktörlere 
ve araçlara belli ölçüde sahiptir.

Kültürel diplomasinin araçları geleneksel diplomasiden farklı 
olarak; müzakereler, anlaşmalar, yaptırımlar vs. yerine, ülkenin 
imajını ve hakkındaki algıyı olumlu yönde şekillendirmeye ve 
etkileşim alanlarını genişletmeye yarayacak uygulamalar ile resmi 
ve sivil aktörler tarafından gerçekleştirilecek her türden aktiviteyi 
içermektedir. Kültürel diplomasinin yukarıda sayılan aktörlerinin 
hedeflerine ulaşabilmek için kullandıkları yol ve yöntemlerin 
tamamı kültürel diplomasinin araçları olarak kabul edilebilir. Bu 
yol ve yöntemlerin dil, inanç, kültür, sanat, spor, turizm, eğitim, 
ticaret, politika vb. çok çeşitli ve geniş bir spektrumda ele alınması 
mümkündür. Bu anlamda Türk dış politikasının yeni araçlarından 
olan kültürel diplomasinin yumuşak güce dayalı araçları tek tek 
sayılmak yerine kısaca üç başlık altında ele alınabilir.

Açılım Politikaları
Türk dış politikasında son dönemde görülen, etkileşim alanlarını 

genişletmeye yönelik açılım stratejileri ve uygulamalarının 
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Türkiye’nin uluslararası sistemde kendi lehine olumlu algılar ve 
pozitif bir imaj elde etmesine çok önemli katkılar sağladığı açıktır. 
Türkiye tarafından bu süreçte özellikle Afrika, Güneydoğu Asya, Latin 
Amerika ve Karayipler gibi birbirinden farklı coğrafyalara yönelik yeni 
açılımlar ve bunlarla birlikte, aralarında etnik, dini, kültürel anlamda 
güçlü ve tarihi bağlar bulunan Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve 
komşu/yakın çevre ülkeleriyle yeniden ağırlık verilerek geliştirilen 
ilişkiler bu çerçevede değerlendirilebilir. Söz konusu açılımlarla 
kurulan politik, ekonomik ve kültürel ilişkiler sayesinde yumuşak güç 
unsurlarını büyütme imkânı bulan Türkiye’nin kültürel diplomasi 
uygulamalarından beklendiği şekilde uluslararası toplum nezdinde 
bilinirliği artmakta, olumlu etkileşim çevresi genişlemektedir.

İnsani Yardım ve Kalkınma Yardımları
Kalkınma yardımları, insani yardımlar ya da benzer çerçevede 

resmi ve sivil aktörler tarafından sahada gerçekleştirilen imar ve 
inşa faaliyetleri, yardım eden ve alan taraflar arasında genellikle 
olumlu ilişkilerin gelişmesini, yardım eden tarafın değerlerinin 
benimsenmesini, politika ve eylemlerinin meşruiyet kazanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Türkiye’nin Somali ve Sudan başta olmak 
üzere insani trajedilerin yaşandığı bazı Afrika ülkelerine yönelik 
yardımları ile Balkanlarda ya da Türkiye Cumhuriyetlerde TİKA 
tarafından yürütülen restorasyon ve imar çalışmaları bu konudaki en 
somut örneklerdir. Yardım ve destek faaliyetleri ile kurulan olumlu 
etkileşimin, Türk dış politikasındaki son dönem açılımlarla uyumlu 
bir şekilde yürütülmeye çalışılan kültürel diplomasi uygulamalarının 
önemli araçları arasında yer aldığını söylemek mümkündür.

Kitlesel Etki ve İlgiye Mazhar Diğer Faaliyetler
Kültürel diplomasinin bu grup araçları; sanatın, sporun ve kültürel 

faaliyetlerin popüler dallarından uluslararası ticarete ve ekonomiye, 
turizmden tarihe ve eğitime vs. birbirinden farklı çok geniş bir 
çerçevede ele alınabilir. İnsanların ilgi, eğilim, ihtiyaç ve beğenileri 
toplumdan topluma değişse de küreselleşen dünyada bilgi, iletişim 
ve medya araçlarının sağladığı imkânlar sayesinde çok geniş kitle- 
lerin ortak tercihler üzerinde birleşmesi mümkün hale gelmiştir. Bu 
nedenle çıkış noktası ve temelleri farklı coğrafyalara ve toplumlara 
dayansa da kimi kültürel değerlerin küresel düzeyde tedavülü ve 
kabul görmesi söz konusu olabilmektedir. Yukarıda sayılan araçların 
ortak özelliği bireysel ya da kurumsal aktörleri eliyle, toplumlar 
arasında kültürel değerlerin her birisi kendine has yol ve yöntemlerle 
karşılıklı aktarımına aracılık edebilmesidir.

Sayılanlar içerisinde, uzun dönem kalıcı etkiye sahip ve doğru 
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kurgulandığı takdirde sürdürülebilirlik düzeyi en yüksek olan 
aracın eğitim ve buna bağlı uluslararası öğrencilik sistemi olduğu 
kuşkusuzdur. Farklı toplumlar ve ülkeler arasında karşılıklı 
anlaşmalar ve işbirlikleri ile gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ve 
uluslararası öğrenci değişim programlarının, her türden kültürel 
değerin ülke sınırlarının ötesine aktarılmasında kullanılan yol ve 
yöntemler içerisinde en etkilisi olduğu söylenebilir.

Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Kültürel Diplomasi 
Aktörlüğü

Soğuk Savaş sonrası dönemin başladığı 1990’lı yıllardan itibaren 
dünyada meydana gelen hızlı değişim ve küreselleşme politik, 
ekonomik, askeri vb. birçok alanda olduğu gibi eğitim ve kültürel 
ilişkiler konusunda da kendini göstermiştir. Bu süreçte gelişmiş 
ülkelerin nitelikli insan gücü talebi ile gelişmekte olan ülkelerin 
daha kaliteli eğitim talebinin birleşmesi uluslararası öğrenci 
hareketliliğinin önemli ölçüde artmasına yol açmıştır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2015: IV).

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, 
Türkiye, bağımsızlığını kazanan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek 
için farklı dış politika stratejileri geliştirmiştir. Eğitim, bu süreçte 
geliştirilen dış politika stratejilerinin en önemlilerinden birisi 
olmuştur (Kavak ve Baskan, 2001: 93). Bu dönemde eğitim alanında 
imzalanan ikili anlaşmalar sayesinde, bağımsızlığına kavuşan 
Orta Asya Cumhuriyetleri ile öğrenci değişimi ve farklı işbirlikleri 
yoluyla Türkiye’nin bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel bağlarının 
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) 
kapsamında 1992-1993 akademik yılından itibaren, Türkiye’ye 
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından burslu olarak 
öğrenci kabul etmektedir. Halen Türkiye’de yükseköğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin yaklaşık dörtte birlik kesimi BÖP 
kapsamında eğitimlerine devam etmektedir (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 
2012: 58).

Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik sistematik yaklaşımı 
ilk olarak Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına kavuşmasının 
ardından, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlatılan BÖP ile 
gerçekleşmiş ancak iç politikadaki istikrarsızlıkların da etkisiyle 
2000’li yılların başına kadar büyük ölçüde bu ülke öğrencileriyle sınırlı 
kalmıştır. 2002 genel seçimleri sonunda koalisyon dönemlerinin 
sona ermesi ile birlikte iç politikada sağlanan istikrar Türk dış 
politikasında çok sayıda yeni etkileşim alanlarının oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. Bu dönemde yeni partner ülkelerle kurulan 
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kültür ve eğitim ilişkileri çerçevesinde uluslararası öğrencilerin de 
çeşitlendiği ve yıllar içerisinde sayılarının sürekli ve düzenli olarak 
arttığı, bu artışın son yıllarda hızlandığı görülmektedir (UDEF, 2015). 
Bu- gün gelinen noktada, Türkiye’nin uluslararası alanda geliştirdiği 
kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin uluslararası öğrenciler 
tarafından tesis edilecek bağlarla güçlendirilmesi, ülkemizin kültür 
ve medeniyeti ile yükseköğretim alanında sağladığı birikimin küresel 
düzeyde paylaşımının sağlanması, yükseköğretim kurumlarımızın 
uluslararsılaşmasına nitelikli uluslararası öğrencilerle katkı 
sunulması amacıyla1 hayata geçirilen Türkiye Bursları vb. teşvik 
unsurları sayesinde uluslararası öğrencilik sisteminin aktive 
edildiğini ve küresel aktörlerle rekabet etme hedefi ile güçlenmeye 
devam ettiğini söylemek mümkündür.

Son dönem dış politika açılımlarının başarılı bir şekilde 
sürdürülmesinde çok yönlü katkıları bulunan uluslararası öğrenciler 
Türkiye’nin küresel sisteme entegre olma sürecinde kritik öneme 
sahiptir. Uluslararası alanda bilinirlik ve olumlu imaj elde etme 
hedefiyle politika üreten ve uygulamaya çalışan Türkiye’ye bu 
konuda uluslararası öğrencilerin katkısı tartışmasızdır. Dünyanın çok 
farklı bölgelerindeki ülkelerden gelen yabancı öğrencilerin her biri 
etkili bir kültür elçisi durumundadır. Öğrenim süresi boyunca asgari 
3-5 yıl Türkiye’de kalan uluslararası öğrenciler, doğru yaklaşım ve 
uygulamalarla Türk kültürü ve değerleri konusunda olumlu bir algı 
edinmekte ve bu sayede kendi ülkesi başta olmak üzere farklı birçok 
ülke ile Türkiye arasında dostluk köprüleri kurulmasına yardımcı 
olmaktadır. Uluslararası öğrencilerin gerek öğrencilik dönemlerinde 
gerekse mezuniyet sonrası süreçte Türkiye’nin tanınması ve imajına 
olan katkıları yanında doğrudan ya da dolaylı çok yönlü politik-
ekonomik faydaları da göz ardı edilmemelidir.

Sonuç
Küreselleşme ile birlikte günümüz dünyasında üretim modelleri, 

ulaşım/iletişim, pazarlama yol ve yöntemleri değişmiş, mesafeler ve 
coğrafi uzaklıklar önemini yitirmiştir. Dünya, üzerinde haberlerin, 
bilginin, sermayenin, ürünlerin ve insanların tarihte hiç olmadığı 
kadar yüksek bir hızla dolaşımda olduğu adeta küçük bir köy halini 
alırken her türlü etkileşim küresel düzeyde ve en üst seviyede 
kolayca gerçekleşebilmektedir. Bu durum tüm dünya/ülkeleri 
için pek çok sorunu ve aynı zamanda büyük fırsatları beraberinde 
getirmektedir. Uluslararası alanın aktörleri, sahip oldukları maddi 
ve manevi güç unsurlarına, çevreleri ve alanın diğer aktörleriyle 

[1] Bkz. Türkiye Bursları Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2014, Sayısı: 29033
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ilişkilerinin niteliğine ve bunların yanında çok faktörlü değişimlere 
uyum sağlama becerilerine göre sürecin sorunlarına fazla maruz 
kalabilmekte ya da fırsatlarından daha fazla yararlanabilmektedirler. 
Son yıllardaki açılım politikaları ile bölgesinde ve tüm etkileşim 
alanlarında yükselen bir değer olarak dikkat çeken Türkiye’nin, 
sürecin fırsatlarından en iyi şekilde yararlanarak uluslararası 
sistemde etkin bir aktör olma hedefiyle hareket ettiği söylenebilir.

Günümüzde devletlerin gücü, vatandaşlarının yaşam kalitesinin 
yüksekliği ve karar alma süreçlerine katılım düzeyi, sivil toplumun 
gelişmişliği, uluslararası örgütlerdeki etkinliği, bölgesel ve küresel 
barışa katkıları ile değerlendirilmektedir. 2000’li yılların başından 
itibaren Türkiye’de politik ve ekonomik gelişmelerle uyumlu 
olarak bir toplumsal dönüşüm yaşanmaktadır. Toplumun büyük 
bölümünde eskiye kıyasla refah seviyesinin yükselmesi, eğitim 
imkânlarının genişlemesi, bilgiye erişimin kolaylaşması, dış dünya 
ile temasın yoğunlaşması gibi pek çok ardışık faktör bu dönüşümde 
etkili olmaktadır. Bu süreçte hükümet dışı aktörlerin, sivil yapıların 
ve sıradan vatandaşların etkinlikleri artmış, farklı düzeyler de 
olsa, doğrudan ya da dolaylı olarak yönetime katılmaları, politika 
yapıcıların karar ve uygulamalarına etki edebilmeleri mümkün hale 
gelmiştir.

Söz konusu toplumsal dönüşüm sürecinde Türkiye’nin uluslararası 
politikada güç kullanım tercihleri, alanın diğer aktörleriyle ilişki 
biçimleri ile bu süreçte kullanılan araçlar ve aktörler de önemli 
ölçüde değişmiştir. Uluslararası sistemin işleyişinde yaşanan 
değişim doğrultusunda, uluslararası aktörlerle ilişkilerde sert güç 
yerine yumuşak güç unsurlarının öne çıktığı bu dönemde dış politika 
yapımında ve diplomatik ilişkilerde de geleneksel yaklaşımlar yanında 
yeni bazı araçların ve uygulamaların hayata geçtiği görülmektedir. 
Bu süreçte başvurulan, yumuşak güce dayalı yeni uygulamalardan 
biri de kültürel diplomasidir.

Türkiye’nin yumuşak güç Kaynakçaı içerisinde önemli bir yere 
sahip olan kültürel diplomasi özünde, sahip olunan ulusal değerlerin 
uluslararası alanın aktörleri ile paylaşılması yoluyla etkileşim 
alanlarını genişletme çabasıdır. Kültürel diplomasi uluslararası 
politikanın geleneksel araçları kullanılarak elde edilmek istenen 
sonuçlara daha yumuşak, yapıcı yöntemlerle, daha uzun vadede 
ancak daha etkili ve kalıcı bir şekilde ulaşmaya yöneliktir ve sürecin 
çok geniş yelpazede ele alınabilecek kurumsal ve bireysel yeni 
aktörleri bulunmaktadır. Birey düzeyinde yeni kültürel diplomasi 
aktörlerinin en başta gelenleri, her biri bir kültür elçisi konumunda 
bulunan uluslararası öğrencilerdir.



326

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Türkiye’nin son yıllarda yöneldiği yeni diplomasi uygulamalarından 
olan kültürel diplomasi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin en önemli 
araçlarından olan uluslararası öğrencilik sistemi çerçevesinde, 
dış politikasında yumuşak gücünü büyüten, uluslararası alanda 
görünürlüğünü ve etkinliğini artıran dört temel açılımdan/
kazanımdan bahsetmek mümkündür.

Aktörlerin Çeşitlilik Kazanması ve Etkinlik Düzeylerinin 
Yükselmesi

Geleneksel diplomasi ve dış politika sadece politikacılar, resmi 
devlet görevlisi diplomatlar, elçiler, konsoloslar ve diğer bürokratlar 
tarafından belli kaide ve kurallar çerçevesinde, pek çok bürokratik 
kısıtlamalar altında icra edilmektedir. Ancak tüm diğer yeni 
diplomasi türleri gibi kültürel diplomasi uygulamaları da resmi ve 
sivil çok sayıda yeni aktörün önemli birtakım roller üstlenmesiyle 
gerçekleşmek durumundadır. Türk dış politikasının yeni araçlarından 
olan kültürel diplomasinin; devletlerden ve hükumetlerden firmalara 
ve düşünce kuruluşlarına, küresel ölçekli uluslararası kuruluşlardan 
sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere kadar, resmi ve sivil nitelikli 
pek çok yeni aktöründen söz etmek mümkündür. Söz konusu 
yeni aktörlerden birisi ve belki de, ülke değerlerinin dış dünyaya 
aktarımında doğrudan üstlendiği roller nedeniyle en önemlilerinden 
sayılabilecek olanı uluslararası öğrencilerdir.

Faaliyetlerin Çeşitlilik ve Niteliğinin Artması
Klasik dış politika uygulamaları ve diplomasi faaliyetleri, 

devletlerin kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmek ve ulusal 
güvenliklerine yönelik tehditleri bertaraf etmek üzere yürüttükleri 
çabalardan ibarettir. Kültürel diplomasi çerçevesinde yürütülen 
faaliyetler ve kullanılan araçlar ise; her türden sanatsal etkinlikleri, 
sportif aktiviteleri, eğitim faaliyetlerini, dış ticaret ve turizm gibi 
ülke sınırlarını aşarak uluslararası varlık gösterme ve etki oluşturma 
potansiyeli bulunan çok çeşitli unsurları içermektedir.

Etkileşim Alanlarının Genişlemesi ve Çeşitlenmesi
Uluslararası sistemde politik, ekonomik, sosyal ve kültürel 

etkileşim alanlarının genişlemesi temas edilen aktörlerin ve 
kullanılan araçların çeşitlenmesinin doğal sonucudur. Türkiye’nin 
görünürlüğünü ve etkisini artırma hedefi ile şekillenen Türk dış 
politikası ve kültürel diplomasi uygulamaları ilkesel olarak belli 
alanlarla ya da belli bölgelerle sınırlı değildir. Ancak uygulama 
sahasında ortaya çıkan fiili durum birtakım ortak özelliklere sahip 
bulunan bazı ülkelere ya da bölgelere olan ilginin diğerlerine göre 
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daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede son dönem Türk 
dış politikasında görülen yumuşak güç kullanımına dayalı aktif 
uygulamalar ve açılım politikaları sayesinde; yakın çevre komşu 
ülkelerle, Türki Cumhuriyetlerle, İslam coğrafyasıyla ve Afrika’dan 
Güneydoğu Asya’ya ve Latin Amerika’ya kadar dünyanın farklı 
bölgelerinde yer alan çok sayıda ülkeyle temas kurulmuş ve olumlu 
ilişkiler geliştirilmiştir.

Dış Politikada Yumuşak Güç Kullanımı ve Kültürel Diplomasi 
Alanında Özgün Bir Model Geliştirme

Kültürel diplomasi, işleyişi ve uygulama süreçleri bakımından, 
geleneksel anlamda diplomatlar eli ile yürütülen dış politika 
pratiklerinden farklı bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin uygulamaya 
çalıştığı kültürel diplomasi ile geleneksel diplomasinin yol ve 
yöntemleri, hedefleri, uygulama biçimleri, araçları ve aktörleri de 
çoğu noktada birbirinden ayrılmaktadır. Türkiye modeli kültürel 
diplomasinin resmi aktörleri devletler ve diğer uluslararası 
kuruluşlar, sivil aktörleri ise STK’lar, düşünce kuruluşları, 
uluslararası şirketler ve bireylerdir. Bu resmi ve sivil aktörlerin 
kullandığı belli başlı araçlar; savaşı/çatışmaları önleyici faaliyetler ve 
barış inşası, insani yardımlar ve kalkınma yardımlarıdır. Türkiye’nin 
yukarıda sayılan resmi ve sivil tüm aktör ve araçları ile yürüttüğü 
kültürel diplomasi faaliyetlerinde; belli bir formel sınır söz konusu 
olmamakla birlikte, öncelik ve önem bakımından; a. Coğrafi yakınlık 
ve komşuluk durumu, b. Soydaşlık c. Ortak inanç mensubiyeti gibi fiili 
bir hiyerarşinin varlığından söz edilebilir.

Türkiye’nin sahip olduğu, evrensel kabule namzet değerlerinin 
dış dünyada tanınmasına ve diğer toplumlara aktarılmasına aracılık 
eden uluslararası öğrencilerin kültürel diplomasi faaliyetleriyle, bu 
faaliyetlerin de devletin yumuşak gücüyle yakından ilgili olduğu 
açıktır. Süreç içerisinde uluslararası öğrenciler, değişim programları 
ve burslar vasıtasıyla önemli bir yumuşak güç unsuru haline gelmiş 
durumdadır.

Uluslararası öğrenciler tartışmasız kültürel diplomasinin en 
etkili tekil aktör- leridir. Ancak bu aktörlük durumunun başarısı ve 
gerçek etkisi, sadece eğitim süresince değil mezuniyet sonrasında 
da sürdürülecek irtibat sayesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür 
uygulamaların kısa vadede en önemli getirisi uluslararası toplum 
nezdinde kazandırdığı prestij ve olumlu imajdır. Ancak orta ve uzun 
vadede daha büyük kazanımın; uluslararası aktörler içerisinde ülke 
olarak ayrıcalıklı bir konum elde edilmesi ve sistem içerisindeki 
etkinlik düzeyinin yükselmesiyle sağlanacağı öngörüsünde bulunmak 
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mümkündür.
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TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISINI 
ARTTIRMAK İÇİN ETKİLİ YOLLAR

Raheb Mohammadi Ghanbarlou1

Özet
Ekonomi, kültür ve teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte, 

uluslararası öğrenci kabulü, dünyada teknoloji aktarımının, bilim 
üretiminin artmasına ve eğitim sürecinin zenginleşmesine neden 
olmuştur. Günümüzde yükseköğretimin bir gelir kaynağı olarak 
ortaya çıkışı ve uluslararası öğrencilerin menşe ülkenin toplumsal, 
kültürel gelişimindeki anahtar rolü nedeniyle, öğrenci hareketliliğinin 
insani sermayeyi yükseltmede etkisi uluslararası öğrenci kabulünün 
gizli avantajlarına dikkat edilmesini öne çıkartmıştır. Son yıllarda 
uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyona ulaşmasına rağmen 
yine de bu konuda dünyada başarılı ülkeler, öğrenci sayısını 
arttırmak için ciddi stratejiler geliştirmektedirler. Bölgedeki 
ülkeler de uluslararası öğrenci kabulü için ciddi rekabete girmiş ve 
bu konuda kısa ve uzun vadeli hedefler düşünmüştürler. Türkiye, 
uluslararası öğrenci kabulünde geç kalsa da son yıllarda görece 
başarı elde etmiştir. Ama yine ulaştığı rakam başarılı ülkeler 
karşısında sönük kalmaktadır. Bu çalışma dünyadaki deneyimleri 
göz önünde bulundurarak, bu sahada çeşitli modeller ve çabaların 
ortaya konulma yolları açıklanmaya çalışılacaktır. Öğrenci kabulünü 
arttırmak için bir takım etkili kriterler önerilecek, bu sahada atılan 
olumlu adımlardan yola çıkarak boşluklara yönelik çözüm önerileri 
ortaya konulacaktır. Eğitim kurumlarının uluslararası öğrenci kabulü 
farklı yönleriyle değerlendirilecektir. Bu hususta maddi sermaye, 
kültürel ve toplumsal sermayenin artışı uluslararası prestij ve eğitim 
kalitesinin yükselmesi gibi konulara da yer verilecektir. Çalışmayı 
gerçekleştirmek için izlenilecek yöntem, nitel araştırmanın doküman 
analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Ayrıca çalışma boyunca şu 
sorulara da yanıt aranmaya çalışılacaktır: Türkiye’de uluslararası 
öğrenci kabulünde bilimsel model mi yoksa ekonomik bir model 
izlemelidir? Bölgesel rekabetin hedef alınması mı yoksa küresel 
bir rekabet mi izlenmelidir? Türkiye’ye yönelik uygun faktörler ve 

[1] Avrasya Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümü, raheb.
mohamma- di@avrasya.edu.tr.
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stratejinin temel ilkeleri neler olmalıdır? Uluslararası öğrenci kabulü 
için devlet tarafından hangi altyapılar oluşturulmalıdır?

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Uluslararası Eğitim, Çok 
Kültürlü Eğitim, Öğrenci Hareketliliği

Keywords: International Student, International Education, 
Multicultural Education, Student Mobility.

Giriş
Günümüzde dünyasında uluslararası öğrenci dolaşımı önemli 

bir seviyeye ulaşmış ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok 
ülke bu öğrenci dolaşımından pay alma çabasına girmiştir. 
OECD’nin2 tanımına göre uluslararası öğrenci, vize ya da özel izinler 
çerçevesinde kendi ülkesi dışında akredite bir kurumda belli bir 
öğrenim programına katılma hakkı verilen kişidir (OECD, 2013: 314-
315). UNESCO ise uluslararası öğrenciyi, eğitim amacıyla ulusal ya 
da bölgesel sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında 
öğrenci olarak kayıtlı kişi olarak tanımlamaktadır (UNESCO, 2009: 
250). Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik ilk olarak düzenli 
ve sistematik yaklaşımı Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına 
kavuşmasını takiben, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlatılan 
Büyük Öğrenci Projesiyle hayata geçmiştir (kalkınma bakanlığı, 
2015: 3). Türkiye uluslararası öğrencileri kabulü açısından önemli 
bir mesafe kat etmesine rağmen bu hususta uluslararası öğrencileri 
doğrudan veya dolaylı bir biçimde etkileyebilecek meseleleri bütün 
boyutlarıyla ele alan kapsayıcı bir strateji belgesine sahip olamamıştır 
(kalkınma bakanlığı, 2015: 4). Günümüzde ülkeler işbirliği 
seviyesini ve uluslararası bilimsel pazarı yükseltmekle meşruiyet 
ve prestij kazanmanın yanı sıra kendi ekonomileri ve teknolojilerini 
yenilemeye yardım etmektedirler. Dünya coğrafyası çapında öğrenci 
hareketliliği teknoloji aktarımını kolaylaştırma temellerini ve ayrıca 
radikal yeniliklerin ortaya çıkışı sağlamaktadır.

Bu konuda dünyada öğrenci göçü alan bazı ülkeler değerli 
deneyimlere sahiptirler. Avusturalya’da uluslararası öğrenci kabulü 
planlarına katılmak için öğrencileri teşvik amacıyla ‘’diğer kültürlere 
seyahat’’ adlı program Melborn Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır 
(Guesta & Livett & Stone, 2006). Yeni Zelanda’da uluslararası 
öğrenci kabulü yönünde gelen talep baskısı nedeniyle üniversiteleri 
kontenjan tayin etmek için mecbur bırakmıştır. Bu ülkede yapılan 
bir araştırmaya göre gerçi Yeni Zelanda’nın devlet üniversiteleri 
uluslararası öğrencilerin kurumlarının gelirini artırmada ve 

[2] Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
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uluslararasılaştırmada önemli olduğunun farkındadırlar. Ama 
uluslararası öğrenci sayısının kontrol edilmesini ve diğer hedefleri 
de önemsemeyi önemli bulmaktadırlar (Smith & Rae, 2006).

Türkiye’nin rakip ülkelere kıyasla öğrenci alımı sayısına dikkat 
edildiğinde onlara göre ne kadar zayıf kaldığı görünmektedir. 
Bu Çalışmanın, uluslararası öğrenciler konusunda alan yazının 
zenginleşmesine ve derinleşmesine katkıda bulunması ve 
yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının önemi bakımından 
bilinci artırması düşünülmektedir. Uluslararası Öğrencilerin 
Türkiye’ye gelişleri beş yolla olmaktadır:

1- Türkiye Burslusu olarak gelen öğrenciler 2- Kendi imkânlarıyla 
gelen öğrenciler

3- IDB (İslam Kalkınma Bankası), Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer 
STK’ların getirdiği öğrenciler

4- Üniversitelerin burslu olarak getirdiği öğrenciler
5- Erasmus vb. öğrenci değişim programları ile gelen öğrenciler.
Bu çalışmayı gerçekleştirirken araştırmanın kuramsal boyutunda 

bazı araştırmalar ve uluslararası öğrenci çekiminde deneyim sahibi 
ülkelerden alınan verilere de yer verilmiştir. 1970’lerden sonra 
yükseköğretimin ticarileşmesi ve ürün haline gelmesi olgusuna 
tanık olunmuştur. Yüksek eğitimin ekonomik ve mübadele 
değerlerinin ortaya çıkışı ve sanayi devriminin kapsayıcı dalgaları 
nedeniyle teknolojik-ekonomik sistemlerin her geçen yıl birbirine 
olan bağımlılığı görünmektedir. Ayrıca yükseköğrenimde arz 
talep boyutlarının güçlenmesi bu alandaki kurumsal aktörleri 
sahneye sürüklemiştir. Bu dönüşümler yükseköğrenim pazarında 
kurucu blokların oluşmasına neden olmuştur. “küresel bir ortamda 
uluslararası eğitim” kitabının yazarına göre, uluslararası eğitim 
yurt dışında eğiti programlarının daha ötesi bir konudur. Çünkü 
uluslararası eğitim birçok toplumsal, siyasal ve ekonomik etmenleri 
kapsamaktadır ve sadece eğitim merkezlerine etki bırakamamakla 
birlikte belirsizlik ve kaygı saran dünya toplumları üzerinde de etki 
bırakmaktadır (Urias, 2008).

Diğer araştırmacılara göre uluslararası öğrenci kabulü diğer 
öğrencilerin gerçek bir dünyada çalışmalarına yardımcı olmaktadır. 
Çünkü onlar farklı kültürel geçmişe sahip insanlarla karşılaşmak 
zorunda kalacaklar. Diğer taraftan uluslararası öğrenciler uluslararası 
iletişimin sağlanmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bu iletişimler 
devletler, müdürler ve liderlerin aşinalık ve araştırmalarda işbirliği 
yap- maya neden olmaktadır. Ayrıca uluslararası öğrencilerin varlığı 
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departmanlar ve bilimsel kuruluşların itibarını artırmaktadır (Trice, 
2002). Hareketlilik oranı açısından yapılan araştırmalara göre 
daha yüksek eğitime sahip kimseler, yani lisansüstü eğitim gören 
öğrenciler daha çok hareketliliğe sahiptirler (Chiao Hung, 1988).

Bazı Ülkelerin Uluslararası Öğrenci Alımı Deneyimi
Singapur devleti uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için ve 

parlak yetenekleri cezp etmek için üniversitelere para yardımında 
bulunur. Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu’nun kültürel-
bilimsel merkezine dönüşmek amacındadır. Bu ülkede her yıl 
uluslararasılaşmayı geliştirmek amacıyla Ortadoğu düşünürleri 
festivali düzenlenmektedir. Bu projenin merkezi, yüksek teknolojiler 
koleji (College of Technology) tarafından Harvard ve Stanford 
desteğiyle İngiltere’nin yönetimi altındadır. 30 bin öğrencisiyle Bilgi 
Köyü’nün (Knowledge Village) kuruluşu da yüksek eğitim konusunda 
bölgesel merkeze dönüşme amacıyla yapılmıştır. Uluslararası öğrenci 
alımında Malezya makro politika takip etmekle kaliteyi yükseltmekte 
ve maliyeti düşürmek hedefindedir. Malezya’da geçen yıllarda 
uluslararası öğrenci sayısını üç katına yükseltmiştir.

Eğitimin uluslararası olmasının avantajlarından bazıları; milli 
kimliği yükseltmek ve milli kültürü tanıtma aracı, ekonomik bağın 
büyümesi, ekonomik rekabetin büyümesi, bilimi ekonomik kaynağı 
olarak tanıtmak, milli güvenliği genişletmek ve uluslararası karşılıklı 
anlaşma ve uzlaşmayı yükseltmek. Kurumlar açısından uluslararası 
öğrenci çekimi farklı açılardan yorumlanmaktadır. İlginç olan husus 
şudur ki uluslararası öğrenciler üniversiteler ve teşkilatların tüm 
kurumsal sermaye çeşitlerini yükseltmektedir:
•	 Fiziksel ve parasal sermayenin harç yoluyla artırılması
•	 Bilgi birikimi, itibar ve prestij kazanmak yoluyla kültürel 

sermayenin artırılması
•	 Uluslararası bilimsel iletişimlerin genişletilmesi yoluyla 

toplumsal sermayeyi artırmak
•	 Eğitim ve araştırma kalitesini artırmak
Günümüzde uluslararası öğrenci alımı küreselleşen dünyanın 

üzerinde yatırım yaptığı bir sektör haline gelmiştir. Birçok sektörler 
gibi bu alanda gelişmiş ülkeler tarafından yeğlenmiştir. Aşağıda tablo 
1’de uluslararası öğrenci alımında başarılı ülkeler; öncü ülkeler, öncü 
ülkeleri takip eden ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve sahneye yeni 
çıkan ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. Türkiye bu sınıflandırmada 
yer alamamıştır. Dolayısıyla hedeflenen ve istenilen noktaya ulaşmak 
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için bu ülkelerin deneyimleri ve kendi güçlü yönlerini değerlendirerek 
bu hususta güçlü strateji geliştirmelidir.

Öncü ülkeler Amerika, İngiltere, Avustralya

Öncü ülkeleri takip eden ülkeler Almanya, Fransa

Gelişmekte olan ülkeler Japonya, Kanada, Yeni Zelanda

Sahneye yeni çıkan ülkeler Malezya, Çin, Singapur

Tablo 1. Uluslararası öğrenci alımında başarılı ülkeler (Horasani ve 
arkadaşları, 2011)

Birinci kategoride yer alan ülkelerde eğitim ve öğretim İngilizce 
yapılmaktadır. İşte bu husus dünyanın dört bir köşesinden binlerce 
uluslararası öğrenci kabulünde önemli etken sayılmaktadır. Amerika, 
İngiltere ve Avustralya’da eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
büyük çoğunluğu Çin ve Hindistan vatandaşlarıdır. Ayrıca adı geçen 
bu üç ülke her zaman yeni öğrenci kabul etmek için yeni pazarlama 
stratejileri geliştirmektedirler.

Çok Kültürlü Eğitim
Üniversiteler ders sınıflarının kapısını uluslararası araştırmalara 

ve öğrencilere açmakla, çok kültürlü eğitimi amaç edinmişler. 
Bu süreçten amaç eskiden miras kalmış eğilimler ve taassuplar 
dışında eğitim gerçekleştirmek ve diğer kültürleri tanımak esasında 
düzenlenmektedir. Bunun amacı ise öğrencilerin insan yaşamının çok 
boyutlu yönünde duygularını şekillendirmek ve dünya çapında farklı 
deneyimler, idealler ve bakış açısının gelişmesidir (Geneva, Gay, 
2010). Bazı uzmanlar bu türden eğitimin değişmesini yükseköğrenim 
kurumlarının temel değerler, ders programları, eğitim müfredatı, 
devletin eğitim politikası ve kurumsal yapısını çok kültürlü bir ortamda 
yansıtma konusunda liyakat olarak nitelendirmiştirler (Geneva, Gay, 
2010). İşte bu doğrultuda çok kültürlü eğitimi gerçekleştirmenin 
yollarından biri uluslararası öğrencilerin kabulüdür.

Uluslararası Öğrenci Çekiminin Modelleri
Araştırmacılar uluslararası öğrenci kabulünün olumlu etkileri 

ve yükseköğrenimin uluslararası nitelik kazanmasını siyasal, 
kültürel, bilimsel ve ekonomik olarak dört alana dikkat ederek 
değerlendirmişlerdir. Öyle ki Bostrom (2010) bu hususları aşağıdaki 
biçimde sınıflandırmıştır:
•	 Farklı kültürlerle uyum sağlama gücü (kültürel)
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•	 Yabancı elitleri cezbetme fırsatı (bilimsel)
•	 Ülkeler arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması (siyasal)
•	 Yükseköğrenim için yeni mali Kaynakça bulmak ( ekonomik)
•	 Bölgesel katılımların dikkatini çekmek (ekonomik)
•	 Verimlilik, gelirler ve vergi çıkarları (ekonomik)
Dünyada farklı ülkeler kendi amaçlarına göre uluslararası öğrenci 

kabulünde farklı modeller izlemektedirler. Alman modeli bilimsel 
ve eğitim hedefleriyle tasarlanmıştır ve bu ülke öğrenci kabulünden 
maddi gelir sağlama peşinde olmadığını açıkça ilan etmiştir. Hâlbuki 
Avustralya, Kanada, İngiltere ve Malezya gibi birçok dünya ülkeleri 
ekonomik modeli takip etmektedirler (Huang, 2002: 35). Bu 
doğrultuda Türkiye’de ekonomik modeli takip eden ülkeler sırasında 
yer almaktadır.

Ekonomik Model: Avustralya
Avustralya eğitim bakanlığının uluslararası öğrenci tanımına 

göre; uluslararası öğrenci öğrencilik vizesiyle ülkeye giriş yapmış 
ve masraflarının kim tarafından karşılanmasına bakmayarak bir 
eğitim dönemini geçiren kişidir. Öğrenciler giriş için kayıt yaptığına 
dair belge, öğrenci vizesi ve yeterli mali kaynağa sahip olmalıdırlar 
(Yükseköğrenim ansiklopedisi; 2004: 872). Avustralya uluslararası 
öğrenci kabulünde ekonomik modeli izlemekte ve bu yolla ülkenin 
önemli gelir Kaynakçaından birini sağlamış olmaktadır.

Bilimsel Model: Almanya Örneği
Almanya akademik mübadelelerin gelişmesini çok önemsemektedir 

ve bunun için bu isimde bir enstitü kurmuşlardır. Yabancı adaylar 
bu enstitünün sitesi (daad. de) üzerinden ilk önce başvuru 
dilekçelerini teslim etmelidirler. Bu ülkede uluslararası öğrencilerin 
eğitim görmesi ücretsizdir ve her hangi bir harç ve kayıt parası 
alınmamaktadır. Dolayısıyla görüldüğü gibi Almanya’nın ekonomik 
bir beklentisi bulunmamaktadır ve tamamıyla eğitim-bilimsel 
hedefleri izlemektedir. Bu modelde ana amaç üniversite topluluğuna 
(Academic Community) biçim kazanmaktadır (yükseköğrenim 
ansiklopedisi, 2004: 802).

Almanya’da eğitim görmek isteyen adaylar Almancaya hâkim 
olmalıdırlar. Onlar seviye belirleme sınavını geçirdikten sonra 
(Feststellungsprufung) adayın isteği üzerine ve ya bir yıllık bir 
üniversite öncesi (Studienkollege) bir hazırlık eğitimi geçirdikten 
sonra üniversiteye girme hakkı kazanıyorlar. Almanya son 
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zamanlarda Amerika ile rekabet politikası çerçevesinde elit 
öğrencileri almak konusunda bazı bölümlerde İngilizce eğitim 
almalarını sağlamıştır. Bazı üniversite bölümlerinde örneğin; tıp, diş 
hekimliği, veterinerlik, mimarlık, sanayi işletmeliyi, psikoloji, medya 
ve iletişim bilimlerinde talep sayısının fazlalığı nedeniyle öğrenci 
kabulü sınırlıdır (yükseköğrenim ansiklopedisi, 2004: 802).

Kültürel Model: İran Örneği
İran 1980’lerden günümüze kültürel bir model izlemiştir. Şu 

şekilde ki hedef ülkelerde İslami devrimin amaçlarını yaymak ve 
bu doğrultuda genellikle İslami ve Arap ülkelere öncelik tanımıştır. 
Eğitim bakanlığının öğrenci yardımcılığı (2007) uluslararası 
öğrenci kabulünden amaç İslami ülkelerden yetenekli gençleri 
desteklemek, İslam cumhuriyetini daha iyi tanıtmak için uygun bir 
ortamın hazırlanması, tanıtım, İslami ve İran kültürünü geliştirmek 
ve yaymak vs. zikredilmiştir. Fakat bu modeli izlemek günümüz 
şartlarıyla sıkıntılı görünmektedir. Çünkü kültürel model, eğitim-
bilimsel ve ekonomik modellerin gerekli ve olumlu yönlerini dikkate 
almadan fiili şartlarda sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır (Horasani 
ve arkadaşları, 2011).

Uluslararası Öğrenci Çekiminde Etkili Faktörler Eğitim Dili
Bir ülkeyi eğitim amaçlı seçerken o ülkenin dili ile aşina olmak 

önemli bir faktördür. Dolayısıyla dili geniş çapta yayılan ve kullanılan 
ülkeler uluslararası öğrenciler tarafından daha çok seçilme şansına 
sahiptirler. Örneğin 2020 yılında İngiliz dilli ülkelerde eğitim gören 
uluslararası öğrenci sayısı 2/6 milyon olarak ön görülmektedir 
(Bohem et al, 2004). Fakat Japonya bu faktöre uymayan bir istisnadır 
(OECD, 2010).

Eğitim ve Yaşam Masrafları
Uluslararası öğrenciler hem doğrudan ve hem dolaysız biçimde 

ülkelerin ekonomisine yardım etmektedir. Onların ekonomiye 
doğrudan yardımı eğitim ve yaşam masraflarından sağlanmaktadır. 
Dolaysız yardımları ise onları ziyaret gelen aile ve arkadaşları yoluyla 
sağlanmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve yaşam masrafları önemli 
ve etkili faktördür. 2000’li yıllarda yaşam ve eğitim masraflarının 
yüksek olmasına rağmen uluslararası öğrenciler etkilenmemiş ve 
artmaya devam etmiştir. Elbette kaliteli bir eğitim için geçerlidir. 
Tüm bunlara rağmen üçüncü dünya ve gelişmekte olan ülkelerden 
gelen uluslararası öğrenci yaşam ve eğitim faktöründen çok 
etkilenmektedirler. Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler 
Türk vatandaşlarına göre daha fazla eğitim harcı ödemektedirler. 
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Hâlbuki bazı ülkelerde; Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi 
yabancı uyruklu ve yerel öğrenciler arasında eğitim harcı farkı 
bulunmamaktadır. Hatta Filanda, İzlanda, Norveç ve İsveç gibi 
ülkelerde yerel ve yabancı öğrenciler eğitim için her hangi bir para 
ödemiyorlar (Peter, 2000).

Göç Politikaları
Son zamanlarda birkaç ülke uluslararası öğrencilerin gönlünü 

almak için geçici veya daimi göç politikalarını kolaylaştırmıştırlar. 
Örneğin Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda uluslararası öğrencilerin 
ikametini onaylamıştır ve göz için daha fazla avantajlar tanımışlardır 
(OECD, 2008).

Diğer Etkili Faktörler
Uluslararası öğrenci kabulü ile tarihsel bağ, ortak dil ve benzer 

eğitim sistemi faktörleri arasında ciddi ilişki vardır. Örneğin 
Malezya, Singapur ve Çin arasında öğ- renci hareketliliği dikkate 
değer bir biçimde dilsel, toplumsal ve kültürel benzerliklerden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca üniversitelerin ünlü olması, coğrafi 
yakınlık, benzer eğitim sistemleri, sunulan derslerin şeffaf ve esnek 
olması ve oluşturulan iş fırsatları uluslararası öğrenci kabulünde 
diğer etkili faktörlerden sayılmaktadır (OECD, 2008). Tüm bu şartlar 
dünyada birçok ülkeyi uluslararası öğrenci kabulü için sevk etmiştir.

Batı Neden Uluslararası Öğrencilerin Maksadıdır?
Uluslararası öğrenci kabulünde batı üniversiteleri en çok paya 

sahiplerdir. Öyle ki 2024’e kadar Amerika, İngiltere Avustralya, 
Kanada ve Almanya yine de uluslararası öğrencilerin ana maksadı 
olmaya devam edecektir. Bu konu için birinci derece neden Batı 
üniversitelerinde bilimsel bilginin serbest akışının gerçekleşmesinde 
yatmaktadır. Bu mesele batının bilimsel ve eğitim merkezlerine 
insani sermayenin cezbi ve araştırma bilimsel kapasitelerini 
genişletmek için çok yardım etmiştir. Bu meselenin en iyi kanıtı 
dünyanın en iyi seçkin öğrencilerinin batının bilimsel ve araştırma 
merkezlerinde olmalarıdır. Bununla birlikte, Batı gelişmekte olan 
veya az gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerin zihninde fiyaskolar yapmak 
için üniversitelerden psikolojik olarak bir ideal tip yaratmıştır ve 
uluslararası bilim dilini İngilizce yaparak kendisi için yol açmaktadır. 
Tablo 2’de de görüldüğü üzere uluslararası öğrencilerin büyük 
yüzdesi eğitim için batı ülkelerini seçmişlerdir.
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Sıra Başarılı ülkeler Uluslararası öğrenci 
sayısı

Uluslararası öğrenci
yüzdesi

1 Amerika 723277 20
2 İngiltere 455600 12
3 Fransa 283621 8
4 Çin 265090 7
5 Avusturalya 258827 7
6 Almanya 252032 7
7 Kanada 174760 5
8 Japonya 141774 4

Tablo 2. Uluslararası öğrenci alımında başarılı ülkelerin payı (OECD)

Türkiye Uluslararası Öğrenci Çekimi İçin Neler Yapmalıdır?
Türkiye uluslararası öğrenci kabul stratejilerinde bir takım hususları 

dikkate almalıdır; öğrenciler istediği üniversiteyi hiçbir sınırlama 
olmadan serbestçe seçme hakkına sahip olmalıdırlar. YÖS sınavının 
bir ön şart olması kaldırılmadır. Çünkü bu kolaylıklar sonucunda 
dünyanın birçok noktasından öğrenci çekerek üniversitelere 
uluslararası bir kimlik kazandırabilir. Ayrıca yabancı öğrenciyi para 
kazanmak için değil yurtdışındaki kardeşlik ve nüfuzun artması için 
bir köprü olarak değerlendirmekte fayda vardır.

Küreselleşmenin etkileri ve sonuçları da göz önünde bulundurularak 
örgün eğitimden daha ziyade, yurtdışı kampüsler ve uzaktan eğitimle 
dünyanın tümüne ulaşmayı hedef edinmelidir. İngilizce eğitim 
birinci derecede bu imkânı sağlayacak önemli faktörlerdendir. Fakat 
kesinlikle İngilizcenin dışında da çeşitli Balkan dillerinde, Türk 
cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine ulaşacak şekilde dil çeşitliliği 
sağlamalıdır.3

Türkiye yabancı öğrenci konusunda önde gelen ülkelerden birisi 
olacak potansiyele sahiptir. Ancak bu hususta eksik görünen birinci 
sorun tanıtım olayıdır. İkincisi birçok üniversitenin altyapısının 
yeterli olmaması konusudur. Üçüncüsü ise mevzuattan kaynaklanan 
eksiklikler. Yabancı öğrenci girişi kolaylaştırılmalı. Üniversiteler bu 
konuda daha esnek hareket edebilmeli. Yüksek lisans ve doktora 
programları için daha çok öğrenci almalıdır. Hatta nitelikli öğrencileri 
burslu olarak bile Türkiye’ye çekmek gerekli bir adım olarak 
yapılmalıdır. Böylelikle Türkiye dünyanın önde gelen uluslararası 
öğrenci çekim merkezlerinden biri olma şansını yakalayabilir.
[3] http://www.metropolkurslari.com/yabanci-uyruklu-ogrenci-sayisi-artiyor-mu
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Maalesef Türk üniversiteleri belirlediği uluslararası öğrenci 
kontenjanlarının çok az bir kısmına öğrenci alabilmektedir. YÖS’e 
bile kontenjanların altında bir başvuru olduğu görülmektedir. 
2017 tarihinde YÖS’e 6 bin 873 öğrenci girerken, bunlardan ancak 
4 bini kayıt yaptırmıştır. Bu veri Türk üniversitelerinin uluslararası 
öğrenciye kapılarını kontenjan anlamında açtığını, ancak yeterli 
öğrenci bulamadığını göstermektedir. Dolayısıyla bu işin sadece 
kontenjanla olmayacağı anlaşılır ve bu istikamette başarı elde etmek 
için zikredilen hususların hayata geçirilmesi de önemlidir.

Son iki yıldır güvenlik nedeniyle yabancı öğrencilerin yeni kayıt 
olma oranı diğer yıllara göre düşüş göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye 
uluslararası öğrenci çekebilme konusunda ülke güvenliğini de 
izleyeceği stratejilere katmalıdır. Çünkü güvensiz bir ortama hem 
öğrenci velileri ve hem de devlet tarafından burslu gönderilen 
öğrenciler bu konudaki politikalarını değiştirebilirler.

2005 yılından 2011 yılına kadar geçen sürede mevcut hükümetin, 
konuya eğilmesi ile birlikte uluslararası öğrenci sayısında %57’lik 
bir artış sağlanmıştır. Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012-
2013 öğretim yılında 56.000 civarında iken, 2014-2015 öğretim yılı 
itibari ile bu sayı 160’ı aşkın ülke ve özerk bölgeden 85 bine yakın 
olarak arz etmektedir. Bir yıllık artış 30.000’in üzerindedir. Bu 
öğrenci kitlesinin önemli bir kısmı, kendi imkânları ile Türkiye’ye 
gelen öğrencilerden oluşmaktadır (Ebubekir, 2017).

Tüm bu bilgiler ışığında ifade etmek gerekir ki, dünyanın giderek 
küçüldüğünün en temel parametrelerinden olan uluslararası öğrenci 
dolaşımı, azımsanmayacak derecede büyük ekonomik, siyasi, kültürel 
etkiler oluşturmaktadır. Bu vesile ile Türkiye’de devlet politikası 
olarak benimsenen uluslararası öğrenci kabulünün yeni yasal 
düzenlemelerle daha sağlıklı bir zemine oturtulması, kamuoyunun 
bu alanda bilinçlendirilmesi ve sivil inisiyatiflerin artırılması ve 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Uluslararası öğrenci alımı bilimsel ve 
teknolojik diplomasinin temel direklerinden biridir.

Yaşam ve eğitim maliyetleri birçok Avrupa ülkesine göre oldukça 
uygun olan Türkiye; son yıllarda bu alanda yaptığı çalışmalarla 
artan uluslararası öğrenci sayısı ile birlikte birçok Avrupa ülkesini 
geride bırakabilecek. Yüz bine yaklaşan uluslararası öğrenci sayısına 
rağmen Türkiye hala dünyada bu alanda söz sahibi ülkeler arasında 
yer almıyor. ABD, Çin, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Malezya ve 
Kanada gibi ülkeler uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor.
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Güvenlik Endişesi ve Uluslararası Öğrenciler
Genellikle güvenlik ve göç arasında doğrudan bir ilişki olduğu 

tahmin edilmektedir. Güvenliğin sağlam olduğu hedef ülke daha çok 
göç almaktadır ve öğrenci göçü de bu meseleden istisna değildir. 
Dolayısıyla güvenlik arttıkça göç alma olanağı da artacaktır. 
Son zamanlarda Türkiye Ortadoğu’daki istikrarsızlık ve terör 
hareketlerinden olumsuz etkilendiği de ortadadır. Bu olumsuz 
etkilerin biri turizmdir ve öğrenci turizmi de dikkate değer bir 
biçimde zarar görmüştür. Bu doğrultuda eğitim için Türkiye’yi tercih 
eden uluslararası öğrencilerin yeni kayıt olma oranı önceki yıllarda 
yıllık yüzde 50 üzerinde iken bu oran son iki yıldır yüzde 10’un altına 
düşmüştür (Ebubekir, 2017). Bu meselenin nedeni yukarıda da 
değinildiği gibi son yıllarda meydana gelen terör olayları ve güvenlik 
endişesi gibi nedenlerin uluslararası öğrencilerin Türkiye tercihlerini 
olumsuz yönde etkilemiştir.

Sonuç ve Değerlendirme
Uluslararasılaşma söz konusu olduğu zaman tanıtım ve farkındalık, 

sadece eğitim kurumları ve düşünülen kitle olan öğrencileri değil, 
belki bir anlayışı temsil etmesi bakımından tüm toplumu ilgilendiren 
bir meseledir. Uluslararası öğrencilere ihtisas edilen burslar, ülkeler 
arası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmesi ve işbirliğine 
zemin hazırlaması bakımından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, her 
kademedeki eğitim kurumlarının uluslararası alanda var olabilmesi 
ve rekabet edebilmesi için bilgi üretme ve yayma fonksiyonlarını çok 
daha kaliteli bir şekilde yerine getirmesi zaruri bir husustur.

Uluslararası öğrencilerin özellikle yüksek lisans ve doktora 
programlarına devam edenlerin bilgi, yetenekleri, deneyleri 
ve uzmanlıklarını eğer doğru bir strateji geliştirilirse topluma 
kazandırmak önemli bir getiridir. Dolayısıyla Türkiye, uluslararası 
öğrenciler için cazibe merkezi olabilmek için ve sayı olarak yüksek 
bir rakama ulaşmak için yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-
kültürel ve ekonomik sorunları da yadsınamayacak derecede 
önemsenecektir. Çalışma boyunca üzerinde durulan hususlardan biri 
tanıtım meselesidir. Bu konuda Türkiye yükseköğretim kurumlarının 
üzerine düşen görev yeni görüşleri ve toplumsal siyasal alanda 
kendini dünyaya tanıtmaya çalışmasıdır.

Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında 
karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından 
önemli bir dış politika ve kamu diplomasisi aracı olarak da 
değerlendirilmektedir. Barınma koşullarının sağlıklı olmaması, sağlık 
alanındaki alt-üst yapı eksiklikleri, akademik eğitim müfredatının 
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farklılığı gibi hususlar uluslararası öğrencilerin başarı oranını 
düşürmektedir. Bu hususta alınacak bazı önlemler; uluslararası 
öğrenci kabulü için birinci derecede üniversite standartlarını 
uluslararası standartlarla uyum aşamasına getirilmelidir. Türkiye 
belki bu günkü standartları ve imkânları çerçevesinde üçüncü dünya 
ülkelerinden öğrenci çekebilmektedir. Fakat gelişmiş ülkelerden 
öğrenci alabilmek için var olan standartları daha da yükseltmek 
zorundadır. Bu doğrultuda uluslararası öğrencilerde motivasyon 
ve rağbet oluşturmak yollarından biri ülke üniversitelerinin bilim 
üretme amacı için bütçesini artırmaktır. Elbette ki bu meselenin yanı 
sıra üniversitelerin gerçek mahiyetini tanıtım projeleriyle dünya 
ülkelerine tanıtmak gereklidir. Şimdiki durumda Türkiye’de bu 
şartlara yakın ve bilim üretimi açısından hazır altyapıya sahip önemli 
üniversiteler bulunmaktadır. Fakat bunlara rağmen bilim üretiminde 
dünya sıralamasında Türkiye istenilen sıralara girememiştir. 
Yükseköğrenimi cazip kılan hususlardan önemlisi yüksek bilim 
üretimi kabiliyetidir ve bu iş kitap ve makale yayımlanması, yeni 
icatlar ve buluşlar sayesinde hayata geçmektedir. Ayrıca uluslararası 
öğrencilerin ülke ekonomisine faydalı olduğu açık bir gerçektir. 
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 
ekonomik girdi sağlamaktadır. Türkiye’de eğitim gören mevcut 
uluslararası öğrenciler Türkiye’yi seçim nedenleri dört ana etmenden 
aslıdır; ülkelerin inanç ve politika pozisyonlarının yakınlığı, coğrafya 
yakınlığı, Türkiye’de yabancı uyrukluların bulunması Türkçeyle 
akraba diller olmasıdır. Yani Türkiye daha çok bölgesel rekabette 
görece başarı elde etmiştir. Dolayısıyla dünyanın her yanından 
öğrenci çekebilmek için küresel bir rekabet hedef almalıdır.
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TÜRKİYE BURSLUSU DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN 
BEKLENTİLERİNİN ANALİZİ

Rahmat Ullah1

Özet
2017 yılında Türkiye Burslusu olarak mezun olan öğrencilerin 

yüzde 50’sini lisans, yüzde 35’ini yüksek lisans ve yüzde 15’ini 
de doktora düzeyindeki öğrenciler oluşturmuştur. Mezun olan 
doktora öğrencilerin bu rakamını örnek olarak verildiğinde Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) her yıl yaklaşık 
750-900 uluslararası doktora öğrenciye burs vermektedir (YTB 
2016 döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 5 bin 
428 uluslararası öğrenciye burslu olarak kabul etmiştir). Bu büyük 
sayılı doktora öğrencilerine kaliteli bir hizmet sağlaması ve memnun 
kılması da YTB’nin büyük bir görevidir. Bu bağlamda, bu çalışma ile 
uluslararası doktora öğrencilerinin eğitim sürecinde akademik ve 
barınma alanlarındaki beklentileri belirlenmesi ve analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de doktora yapmakta 
olan Türkiye Burslusu 30 uluslararası öğrencisiyle yarı yapılandırılmış 
bir anket uygulanmıştır. Elde edilen ana veriler SPSS (Sosyal Bilimler 
için Standart Programı) 16,0 paket programı aracılığıyla bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır ve çalışmanın amaçlarına uygun olarak 
hazırlanmış olan plan doğrultusunda analiz yapılmıştır. Sonuçlara 
göre, doktora düzeyindeki uluslararası öğrencilerin temel akademik 
beklentisi teorik derslerin yanı sıra ‘araştırma görevlisi’ olarak 
eğitim-öğretim koşulları öğrenme fırsatlarının olmasıdır. Öğrenciler 
pratik akademik tecrübesi kazanmak için ‘ders alabilme’, ‘sınavları 
gözetleyebilme’ ve ‘hocalarla araştırma projelerinde çalışabilme’ 
imkânlarının olmasını beklemektedirler. Ayrıca, tez yazma dilinin 
‘seçenekli olması’nı bekleyen uluslararası doktora öğrencilerin 
sayılarının da az değildir. Barınma konusunda evli öğrenciler 
‘yurtlarda ödenen desteklerini nakit olarak öğrenciye verilmesi’ni, 
‘ailesini getirme konusunda YTB’nin ayrı politika olması’nı, ‘eşi 
ve çocuklarının ikamet izni konusunda kolaylık sağlaması’nı 
beklemektedirler. Evli olmayan öğrenciler ise ‘yurtlarda ayrı odalar 

[1] Doktora Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, eposta: 
rafiq35ju@ gmail.com
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verilmesi’ni, ‘yurtlarda ödenmekte olan desteklerini nakit olarak 
öğrenciye verilmesi’ni beklemektedirler. Bu çalışmanın Türkiye’de 
uluslararası doktora öğrencilerine yönelik yeni politikaların 
belirlenmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Doktora 
Düzey, Akademik Beklentiler, Barınma.

Abstract
Turkey Scholarship holders who graduated in 2017, 50 percent of 

them were undergraduate students, 35 percent were masters and 15 
percent were PhD students. If we take the figure of the graduated 
doctorate students as an example,   it can be said that the Presidency for 
Turks Abroad and Related Communities (YTB) gives approximately 
750-900 doctorate scholarships every year (Because, in 2016, YTB 
has accepted 5 thousand 428 international undergraduate, graduate 
and doctoral students). It is also an important task of the YTB to 
provide quality service and satisfaction to these large numbers of 
doctoral students. In this context, this study aims to determine and 
analyze the expectations of international doctoral students in their 
academic and residential issues. For this purpose, a semi structured 
questionnaire was applied to 30 Turkey Scholarship international 
students who are doing PhD in Turkey. Data obtained from students 
was transferred to a computer through SPSS 16.0 package program 
and analyzed in accordance with objectives of the study. According to 
the results, the basic academic expectation of international students 
at the doctoral level is that they need to have the opportunity to work 
as ‘research assistants’ to learn educational conditions. Students are 
expected to have the opportunity to ‘take course’, ‘observe exams’ 
and ‘work in the research projects with teachers’ in order to gain 
practical academic experience. Concerning accommodation, married 
students expressed to ‘provide the money for the dormitory to the 
students’, ‘YTB’s separate policy in bringing the student’s family’, and 
‘make easy rules and regulations for residence permit of the spouse 
and children’. Non-married students expressed that they should be 
‘provided with separate rooms in their dormitories’ and ‘provide the 
money for the dormitory to the students’. It is expected that this work 
will contribute to the determination of new policies for international 
doctoral students in Turkey.

Keywords: Turkey, International Students, Doctoral Students, 
Academic Expectations, Accommodation.
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Giriş
Türkiye 2002 yıl itibarıyla hızlı bir sosyo-ekonomik ve siyasi 

dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bu dönemde küresel siyaset ve 
uluslararası politikada da önemli bir aktör olarak yerini almıştır. 
Bunlarla birlikte yükseköğrenimde gerçekleştirdiği reformlara 
bağlı olarak son yıllarda Türkiye bir eğitim üssü haline gelmiş ve 
dünyanın farklı ülkelerindeki öğrenciler için bir eğitim merkezine 
dönüşmüştür (Ullah, 2016). Dünyanın dört bir yanından binlerce 
öğrenci Türkiye’ye eğitim amacıyla gelmektedirler. Türkiye’nin 
farklı üniversitelerde 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim 
gören yabancı öğrenci sayısı 103 bin 727 id (NTV, 2017). Bu rakam 
2015-2016 eğitim öğretim yılında 83,068 idi (YÖK, 2016). Gelen 
öğrencilerin büyük bir kısmı kendi imkânlarıyla ve bir kısmı ise 
burslu olarak eğitim görmektedirler. Bu bağlamda Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başta olmak üzere Türkiye 
Diyanet Vakfı, TÜBİTAK, diğer kurumlar ve özel vakıflar binlerce 
uluslararası öğrenciye eğitim fırsatı sunmaktadır. Özellikle Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı aracıyla her yıl 4-5 
bin uluslararası öğrenci Türkiye’de burslu olarak okuma fırsatı 
bulmaktadır. 2016 yılında 1,440 Suriyeli öğrenci ile birlikte dünyanın 
farklı bölgelerden 5 bin 428 öğrenci Türkiye’de burslu eğitim alma 
imkânı bulmuştur (Pervin Kaplan, 2016). YTB burslu öğrencilerin 
okul ve yurt masraflarını karşılamakla birlikte aylık belli bir miktar 
burs vermektedir. Bunların yanı sıra sağlık sigortası ve bir geliş-gidiş 
uçak bileti de YTB tarafında karşılanmaktadır. YTB’nin sunduğu bu 
imkânları dolaysıyla Asya, Afrika ve Balkanlardan her yıl yüz binlerce 
öğrenci YTB’ye başvurmaktadır. Kabul edilen öğrencilerin arasında 
lisans öğrencilerin sayısı en fazla ve doktora öğrencileri az sayıdan 
oluşmaktadır (2017 yılında Türkiye Burslusu olarak mezun olan 
öğrencilerin yüzde 50’sini lisans, yüzde 35’ini yüksek lisans ve yüzde 
15’ini de doktora düzeyindeki öğrenciler oluşturmuştur (Haberler, 
2017). Mezun olan doktora öğrencilerin bu rakamını örnek olarak 
ve- rildiğinde YTB tarafında her yıl yaklaşık 750-900 uluslararası 
doktora öğrenciye burs verildiğini görülmektedir. Bu büyük sayılı 
doktora öğrencilerine kaliteli bir hizmet sağlaması ve memnun 
kılması da YTB’nin büyük bir görevidir. Çünkü zamanla az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerin büyük bir ilgi alanı haline 
gelen bu programın gelecekte daha da popüler olacağı öngörülen bir 
konusudur. Bu bağlamda, YTB bursu çerçevesinde Türkiye’ye gelen 
uluslararası öğrencilerin, özellikle doktora öğrencilerin akademik ve 
konaklama konusunda memnuniyetlerini ve tavsiyelerini araştırmak 
çok önemi arz etmektedir.
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Yöntem
Bu çalışma hem niceliksel hem de niteliksel bir çalışmadır. 

Çalışmada hem birincil hem de ikincil verileri kullanılmıştır.
Evreni ve Örneklem
Çalışman birincil verileri toplamak amacıyla ‘Google Docs’ programı 

üzerinde yarı yapılandırılmış anketi hazırlanıp internet ortamları 
kullanarak Türkiye Burslusu doktora öğrencilerine gönderilmiştir. 
Türkiye’nin çeşitli üniversitede okumakta olan Türkiye Burslusu 30 
doktora öğrenciden anket uygulamıştır.

Veri Toplama Aracı
Çalışmanın birincil verileri Türkiye Burslusu doktora akademik 

ve konaklama ilgili hazırlanan yarı yapılandırılmış bir anket yoluyla 
elde edilmiştir. Konuyu hakım olan uzmanlardan görüş alınarak 
araştırmacı tarafından oluşturulmuş olan anketin birinci bölümünde 
bireylerin ‘üniversite’, ‘bölüm’, ‘sınıf’, ‘medeni halı’ ve ikinci 
bölümünde ise ‘akademik alanında şu anki durumu’ ve ‘beklentileri’ 
seçenekli ve açık olarak yer verilmiştir. Son bölümünde ise doktora 
öğrencilerin ‘konaklama ile ilgili şu anki durumu’ ve ‘beklentilerini’ 
yer verilmiştir. Ankette yer verilmemiş herhangi bir sorun veya 
sorunların olabileceği düşünülerek açık-uçlu ek bir soruya da yer 
verilmiştir. Anket; çalışma amaçlarına uygun olarak kısa, öz, biçim 
açısından sıkmayacak, uluslararası öğrencilerin anlayabileceği ve çok 
zamanlarını almayacak ancak amaca uygun verileri toplamak üzere 
çok önemli 4 bölümden oluşturulmuştur. Gerekli görülen yerlerde 
ikincil verilerden da faydalanılmıştır.

Verilerin Analizi
Öğrencilerden elde edilen ana veriler SPSS (Standart Program 

for Social Sciences for Windows) 16,0 paket programı aracılığıyla 
bilgisayar ortamına aktarılarak çalışmanın amaçlarına uygun olarak 
hazırlanmış olan plan doğrultusunda veri analizi yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışmalar
Ankete katılan Türkiye Burslusu doktora öğrencilerin çoğu (%60) 

evlidir. (Tablo 1).

Durumu %
Evli 60
Bekâr 40
Toplam 100

Tablo 1: Ankete Katılanların Medeni Durumu
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Anket yoluyla akademik ve konaklama ile ilgili beklentilerini 
paylaşan doktora öğrencilerin %53’ü Tez aşamasında olup tez 
yazmaktadırlar. Tez aşamasına girecek olanlar yanı ikinci sınıf 
öğrencisi %37’sıdır (Tablo 2).

Durumu %
Birinci 10.0
İkinci 36.7
Tez Aşaması 53.3

Tablo 2: Ankete Katılanların Sınıf Durumu

Ankete katılan öğrencilerin akademik durumuna bakıldığında 
(Tablo 3) hemen hemen her doktora öğrencisi ders görme, ödevi 
yapma ve tez yazmanın dışında (yanı ‘öğrenci’ statüsü dışında) 
‘araştırmacı’ ya da ‘araştırma görevlisi’ gibi başka bir akademik 
statüsüne sahip değildir. Anket yoluyla gelen bilgileri baktığımızda 
%83 (aslında hiç kimse) Türkiye’de araştırma görevlisi değildir. Çünkü 
Türkiye’de doktorasını yaparken uluslararası öğrencilerine kendi 
bölümünden böyle bir akademik statüsü verilmemektedir. Böylece 
öğrenciler ders anlatma (lisans öğrencilere) ve sınavları gözetleme 
fırsatı da bulamamaktadır. Ayrıca %72 doktora öğrencisi hocalarla 
araştırma projelerinde çalışma fırsatı bulamamıştır. Öğrencilerin 
%57’sı ders, ödev ve sınav dilini ve %69’ü tez dilini seçemediğini 
belirtmiştir. Dünyanın farklı ülkelerden gelen öğrenciler Türkiye’ye 
geldiğinde dil konusunda sorun yaşamaya başlar. Hiç bilmediği bir 
dilini 9 aylık bir kurs çerçevesinde öğrenmeye çalışır anca akademik 
çalışmalar ve araştırmalar yapması için bu kursu yeteli değildir. 
Bunun için uluslararası doktora öğrenciler ders, ödev, sınav ve tez 
dilinin seçmeli olmasını vurgulamıştır. ISAP (2015) raporunda bir 
yıllık Türkçe hazırlık sürecinde uluslararası öğrencilerin akademik 
Türkçe öğrenemediklerini ve bu durum öğrencilerin derslerindeki 
başarıyı da etkilediğini tespit edilmiştir. Ayrıca, Özoğlu, Gür ve 
Coşkun (2015) yaptıkları çalışmada dil ile ilgili sıkıntılardan dolayı 
uluslararası öğrenciler dersleri anlamak, konu üzerinde tartışmalara 
katılmak, okumaları ve ödevleri bitirmekte sorunlar yaşadıklarını 
göstermişlerdir.
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No Konu %
01 Türkiye’de araştırma görevlisi değilim 82.8
02 Ders anlatma fırsatım yoktur 55.2
03 Sınavları gözetleme fırsatım yoktur 65.5
04 Hocalarla araştırma projelerinde çalışma fırsatım yoktur 72.4
05 Ders, ödev ve sınav dilini seçme fırsatım yoktur 58.6
06 Tez dilini seçme fırsatım yoktur 68.9
07 Kongre ve sempozyuma katılmak için okul destek vermiyor 65.5

Tablo 3: Türkiye Burslusu Doktora Öğrencilerinin Akademik Durumu

Ankete katılan uluslararası doktora öğrencilerin %87’si ‘araştırma 
görevlisi’ statüsün olmasına vurgulamıştır. Bu statüsü verildiğinde 
hem ders anlatma ve sınavları gözetleme fırsatı hem de hocalarla 
araştırma projelerinde çalışma fırsatları da olacaktır. Doktora 
yapmaya gelen öğrencilerin çoğularını hedefi akademisyen 
olmaktır. Bu bağlamda doktora yaparken ‘araştırmacı’ ya da 
‘araştırma görevlisi’ statüsü bu öğrencilerin gelecekteki hedefini 
kolaylaştıracaktır. Çünkü doktorasını bitiren bir öğrenci ‘yardımcı 
doçent’ olarak akademik kariyerini başlayabilir. Bu durumda 
doktora eğitim döneminde teorik derslerin yanı sıra ‘ders anlatma’, 
‘araştırma projelerinde yer alabilme’ gibi imkânlarının olması 
olmazsa olmaz bir konudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yerli ve uluslararası fark etmeksizin doktorasını başlayanlar 
‘araştırma asistanı’ olarak eğitimini başlar. Bunlarla birlikte 
araştırma çalışmalarını uluslararası alanlarına iletmek konusunda 
üniversite tarafında destek olunması önemli bir husustur. Ankete 
katılan öğrencilerin %80’ı kongre ve sempozyumlara katılmak için 
üniversitenin desteği olmasının gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, 
ders, ödev ve tez dilinin seçenekli olmasına vurgulanan öğrencilerin 
sayısı da çoktur (%63, 73%). Araştırmacı tarafında yapı- lan diğer bir 
araştırmada da uluslararası lisansüstü öğrencilerin %78’i İngilizceyi 
ders, ödev ve sınav dili olarak tercih etmiştir. Ayrıca %81’i ‘Tez dili’ 
“İngilizce” olmalı demiştir (Ullah, 2016). Ankete katılan öğrencilerin 
diğer bir beklenti konusu ise mezuniyetinden sonraki iş imkânının 
olmasıdır (%80) (Tablo 4).
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No Konu %
01 Araştırma görevlisi statüsü olmalı 86.7
02 Ders anlatma fırsatı olmalı 60.0
03 Sınavları gözetleyebilmeli 60.0
04 Hocalarla araştırma projelerinde çalışabilmeli 76.7
05 Ders, ödev ve sınav dili seçenekli olmalı 63.3
06 Tez dili seçenekli olmalı 73.3
07 Kongre ve sempozyuma katılmak için okuldan destek olmalı 76.7
08 Mezun olduktan sonra çalışma fırsatım olmalı 80.0

Tablo 4: Türkiye Burslusu Doktora Öğrencilerinin Akademik Beklentileri

Türkiye Burslusu doktora öğrencilere YTB tarafında yurt 
verilmektedir. Ancak doktora öğrenciler için yurtlarda ayrı bir 
politikası ya da uygulaması yoktur. Diğer lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerle birlikte doktora öğrenciler de aynı odada kalmak 
zorunda. Yurtlarda doktora öğrenciler en az 2 kişi en fazla 6/8 
kişiyle oturmaktadırlar. Ankete katılan %63 yurtta 2-6 kişiyle 
kaldığını belirtmiş olsa da (Tablo 5) aslında yurtta kalan hiç bir 
öğrenciye tek kişilik odalar verilmemektedir. Bu durumda eve 
kalmak isteyen doktora öğrencilere de YTB tarafından hiçbir desteği 
sağlanmamaktadır. Böylece eve oturanlar ev kirasını kendilerini 
ödemektedirler. Evli öğrencilerin durumu daha da zordur. Eşi ve 
çocuğu getirme konusunda ayrı bir politika olmadığı için (%90) 
işlemleri uğraştırıcı ve çok uzun sürmektedir. Ayrıca, ev kirası 
kendinden ödediği için eşi-çocuklarla Türkiye’de oturmak imkânsız 
gelmektedir. Ankete katılan %76 öğrenciye göre eşi ve çocukla 
kalmak için burs yeterli değildir. Almanya devlet bursu ‘DAAD’ ile 
doktora yapmak için gider öğrencelere nakit bursuyla birlikte ev 
kirası (eve göre deği- şiyor), eşi için ayrı olarak 250-300 Euro, her 
çocuk için 150-200 Euro veriliyor (araştırmacı tarafında DAAD 
programı kapsamında Almanya’da doktora yapmakta olan evli ve 
çocuk sahibi bir öğrenci ile ayrı olarak mülakat yapılmıştır).

No Konu %
01 Yurtta 2-6 kişiyle kalıyorum-kaldım 63.3
02 Eve kalmaya tercih ederim 70.0
03 Ev kirasını ben ödüyorum 40.0
04 Eşi-çocukla kalmak için burs yeterli değildir 76.7
05 Ailemi getirdim-getireceğim, ama işlemler çok zordur 50.0
06 Evli öğrenciler için ayrı bir politika yoktur 90.0

Tablo 5: Türkiye Burslusu Doktora Öğrencilerinin Konaklama Durumu
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Ankete katılan Türkiye Burslusu doktora öğrencilerin konaklama 
konusundaki beklentilerini baktığımızda (Tablo 6), öğrenciler 
yurtlarında tek kişilik odaları verilmesine vurgulamıştır (%47). 
Ankete katılan bir öğrencinin verdiği cevap şudur “aslında yurtta 
kalmak çok zor. Hem de kaldığımız yurtta 4 kişi için verilen odalar çok 
küçük. Gerçekten şimdi yeterlilik hazırlanıyorum ama bu yurtta ders 
çalışmak zordur”. Diğer bir öğrenci ise “yurdumuz araştırma için pek 
uygun değildir” demiştir. Öğrenciler eve kalmak isteyenlere yurtlarda 
ödenen parasını kendilerine nakit olarak verilmesini istemektedir 
(%90). Bu durumda doktora öğrenciler için yurt seçmeli olup belli 
bir miktar parayı ev kirasında destek olarak verilmesini bir çözüm 
olarak düşünülebilir. Eşi ve çocukları getirme, onların sağlık sigortası 
ve ikamet izni konusunda gereken politika değişikliğinin olması 
gerekir (%80, %77). Bunlarla birlikte burs miktarının artırılması 
çok önemi arz etmektedir. Ankete katılan öğrencilerin %70’ı burs 
miktarının artırılmasını istemektedir. YTB burslu öğrencilerin okul 
ve yurt masraflarını, sağlık sigortasını karşılamakla birlikte aylık 400 
USD (1400TL) burs vermektedir. Gelişmekte olan ülkelerden Malezya 
devlet tarafında uluslararası doktor öğrencilere okul masrafı, yurt, 
sağlık sigortası imkânları sağlamakla birlikte aylık 500 USD burs 
vermektedir (MIS, 2017). Diğer taraftan Çin devlet bursları da aynı 
imkânları sağlamaktadır ve aylık 550 USD vermektedir (CSE, 2017).

No Konu %
01 Yurtta tek kişilik odalar olmalı 46.7
02 Eve kalmak isteyenlere yurtlarda ödenen parasını nakit olarak 

verilmesi gerekir
90.0

03 Öğrencinin ailesini getirme konusunda YTB’nin ayrı politika 
olmalı

80.0

04 Eşi-çocuklarını ikamet izni ve sağlık sigortası konusunda kolay-
lık sağlaması gerekir

76.7

05 Burs miktarı artırılmalıdır 70.0

Tablo 6: Türkiye Burslusu Doktora Öğrencilerinin Konaklama Konusundaki 
Beklentileri

Öneriler ve Sonuç
YTB tarafından Türkiye Bursları kapsamında her yıl Türkiye’ye 

gelen uluslararası öğrencilerin sayıları artmaktadır. Dünyanın farklı 
ülkelerden gelen bu öğrencilerin her biri Türkiye’nin bir gönül elçisi 
olarak kendi ülkelerine döneceklerdir. Geleceğin gönül elçilerinin 
en önemli bir grup ise doktora öğrencileridir. Bu öğrencilerin çoğu 
Türkiye’ye gelmeden önce kimi üniversite öğretmen kimi memur 
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kimi ise işe başlayacak durumundaydı. Ayrıca, bu öğrencilerin her 
biri kendi ailesinin gelir kaynağı idi. Bu durumda değerli bu misafir 
öğrencilere mümkün olduğu kadar her türlü desteği sağlaması 
gerekmektedir. Bu bağlamda YTB’li doktora öğrencilerin akademik 
ve konaklama konusunda bazı önerileri aşağıda yer verilmiştir:

1- Doktora öğrencilere ‘araştırmacı’ ya da ‘araştırma görevlisi’ 
statüsü verilmesi.

2- Geleceğin başarılı bir öğretmen olabilmesi için her türlü 
akademik imkânları sağlaması.

3- Araştırma, kongre, konferans gibi akademik projelerinde yer 
verilmesi.

4- Ders, sınav ve tez dilinin seçmeli olması.
5- Mezuniyetinden sonra Türkiye’de çalışma izni verilmesi.
6- Yurtlarda tek kişilik odalar verilmesi.
7- Evli öğrencilere burs parasının yanında ev kirası verilmesi. Bu 

konuda ankete katılan bir öğrencinin tavsiyesi şu şekildeydi: “evli ve 
çocuklu öğrenciler için ayrı politika derken bunu kastediyorum ki 
KYK tarafından düzenlenen en az iki odalık ve mutfak, banyo, tuvalet 
olan küçük dairelik yurt gibi bir binalar olabilir. Belli kurallar da 
olabilir”.

1- Eşi ve çocukları getirme, ikamet izni işlemleri vs. için gereken 
politikalarını ortaya konulması.

2- Burs miktarının artırılması. Burs parası en az 500 USD olabilir.
3- Doktora öğrencilere ilgili ayrı politika üretilmesi ve hayata 

geçirilmesi.

Kaynakça
Chinese Government Scholarship (2017), “Introduction to Chinese 

Government Scho- larships”, Erişim: Eylül 11, 2017, http://www.csc.edu.
cn/studyinchina/scholarshipdetai- len.aspx?cid=97&id=2070

Haberler.com (2017), “6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni”, Erişim: 
Eylül 2, 2017

https://www.haberler.com/6-uluslararasi-ogrenciler-mezuniyet-toreni-
9716139-haberi/

Malaysia International Scholarship (2017), “Offer of the Postgraduate and 
Post-doctoral Studies Scholarship”, Erişim: Eylül 21, 2017, https://www.
mohe.gov.my/en/scho- larship/international/mis

NTV (2017), “Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962’ye ulaştı”, 
Erişim: Eylül 14, 2017,

http://www.ntv.com.tr/egitim/turkiyedeki-yabanci-ogrenci-sayisi-795-



354

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

bin-962ye-ulas- ti,OpnWuWDZLkyNsTNv5cZTpg
Özoğlu, M., Gür, S. B., ve Coşkun, İ. (2015). Factors influencing international 

students’ choice to study in Turkey and challenges they experience in 
Turkey. Research in Comparative and International Education, 10(2), 223-
237.

Pervin Kaplan (2016), “YTB’den 5 bin 428 uluslararası öğrenciye burs”, 
Erişim: Ağus- tos 25, http://www.pervinkaplan.com/detay/ytb-den-5-
bin-428-uluslararasi-ogrenci-

ye-burs/1696
Ullah, R. (2016), “Türkiye’de Okuyan Lisansüstü Uluslararası Öğrencilerin 

Akademik Sorunları: Karadeniz Teknik Üniversitesi Üzerinde Bir Çalışma”, 
UDEF 2. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumunda Sunulmuştur.

Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Platformu (ISAP), (2015). Uluslararası 
Öğrenciler Raporu. İstanbul: ISAP, Erişim: Aralık 15, 2016 https://drive.
google.com/file/d/0B- 8L7B0Vk3RzxeE5WaGd4elJteTA/view?pli=1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), (2016). 2015-2016 Öğretim Yılı Yükseköğretim 
İstatis- tikleri. Erişim: Aralık 21, 2016, https://istatistik.yok.gov.tr/yukse
kogretimIstatistikleri/2016/2016_T21.pdf



355

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

HALAT KÜLTÜR MODELİ EKSENİNDE TÜRKİYE'NİN 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ POLİTİKASI

Ruhi Can Alkın1  - Mehmet Birekul2

Özet
Sosyal bilimlerde tartışılagelen çok kültürlülük ve birlikte 

yaşama gibi konular genellikle belli başlı modeller üzerine 
şekillenmektedir. Bunlar temelde ABD ve Kanada gibi çok kültürlü 
olarak nitelenebilecek ülkelerde yaşayan etnik unsulara dair politika 
üretiminde birer referans noktası olmaktadır. Bir sosyoloji profesörü 
olan Ertan Özensel tarafından geliştirilen Halat Kültür modeli ise 
Türkiye, Orta-Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar özelinde 
sosyal politika üretimine katkıda bulunması öngörülen bir modeldir. 
Sosyal bilimlerde henüz yerini alan bu modele göre bahsedilen 
bölgelerdeki farklı etnik unsurlar, tarihsel olarak bir halatı oluşturan 
farklı küçük ipler gibi bir arada yaşamaktadır. Bir bütün olarak 
halatın gerginleşmesi halinde bu unsurlar aynı gerginliği yaşamakta, 
gevşeme halinde tüm ipler aynı oranda gevşemektedir. Ulus devlet 
tecrübesi dolayısıyla aralarında siyasi ve fiziki sınırlar olsa da, 
bölge ülkeleri arasındaki dini ve kültürel bağlantılar günden güne 
daha da güçlenmektedir. Bu model, Türkiye’nin son yıllardaki 
uluslararası öğrenci politikasını okumaya yardımcı olabilecek bir 
içerik barındırmaktadır. Öncelikle, Türkiye’de devlet burslusu 
olarak eğitim gören misafir öğrenciler, genelde yukarıda bahsi geçen 
bölgenin ülkelerindendir. İkinci olarak, bu öğrenciler için faaliyette 
bulunan sivil toplum örgütleri, birlik ve kardeşlik temasını ön plana 
çıkarmaktadır. Bu temada dini–özelde İslami-motiflerin ön plana 
çıkması ve “ümmet” söylemi dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Halat Kültür, Çok Kültürlülük, Uluslararası 
Öğrenciler, Türkiye

Giriş
Türkiye’nin son yıllarda gerek devlet eliyle, gerekse sivil toplumun 

girişimleriyle üzerinde yoğunlaştığı en temel sosyal politika 

[1] Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, rcalkin@konya.edu.tr
[2] Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, mbirekul@konya.edu.tr
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alanlarından birisi “uluslararası eğitim”dir. Burada bahsedilen 
uluslararasılık, Türkiye’nin modernleşme sürecine etkisi olan 
“yurtdışına öğrenci göndermek”ten ziyade, yurtdışından ülkeye 
gelecek öğrencileri bizzat devlet desteği ile lisans ve lisansüstü 
düzeyde eğitime tabi kılmaktır. Bu durum, küreselleşme ve eğitimin 
uluslararasılaşması olguları ile bağlantılı olarak, Türkiye’nin bu 
süreçlere verdiği bir reaksiyondan ibaret gibi gözükse de, dışarıdan 
gelen uluslararası öğrencilere yönelik söylem ve politika, genel 
küreselleşme ve uluslararası eğitim süreçlerinden derin farklılıklar 
içermektedir. Kısaca açıklamak gerekirse, Türkiye’deki her 5 
uluslararası öğrenciden birisinin ‘Türkiye Bursları’ olarak adlandırılan 
devlet bursuyla eğitim görmesi, uluslararası öğrencilerden sorumlu 
yetkili kurumun, direkt Başbakanlığa bağlı olan Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olması ve bursların bu Başkanlık 
bütçesinden karşılanması, YTB’nin her bir üniversitede uluslararası 
öğrencilerden mesul birer öğretim üyesi görevlendirmesi ve 
yetkilendirmesi, öte yandan yaklaşık 51 şehirde kurulan uluslararası 
öğrenci dernekleri ve bunların bağlı olduğu Uluslararası Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu (UDEF), uluslararası öğrencilerin “misafir” 
olarak adlandırılması vb. durumlar, Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
politikasını özgün bir boyuta taşımaktadır. Bu politika, Türkiye’deki 
eğitimini tamamlayan öğrencilerle bizzat YTB tarafından oluşturulan 
Mezun Takip Sistemi aracılığıyla irtibatın sürdürülmesi hedeflerini 
de barındırdığı için, sadece eğitim politikası olarak kalmamaktadır. 
Ve resmin tamamlayıcı bir unsuru olarak, Türkiye’de eğitim gören 
uluslararası öğrencinin en yoğun olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hinterlandı olan ülke ve bölgelerden

OrtaDoğu’dan, Türk Cumhuriyetlerden, Balkanlar’dan ve 
Afrika’dan geliyor olması, Türkiye’nin günümüzdeki uluslararası 
öğrenci politikasını ve gelecekte bu politikanın sonucunda elde 
edilecek siyasi, beynelmilel, ekonomik ve kültürel ilişkileri müstakil 
bir çalışma alanı olarak ortaya koymaktadır.

Bu alan, çeşitli çalışmalar vesilesiyle doldurulabilecek ve politika 
üretimin katkıda bulunabilecek bir alandır. Alanın pratikteki 
yansımaları, çıktıları, sonuçları ve hatta götürüleri, çeşitli 
perspektiflerden ele alınacaktır. Ancak mevcut çalışma, bu alana 
yönelik olarak pratik veriler sunmaktan ziyade, bir önceki aşama 
olarak alana dair metodolojik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. 
Zira uluslararası öğrenci politikasında takip edilecek kavramsal 
çerçeve, bu eğitimin içeriğine ve aktörlerine dair yaklaşım şekilleri, 
üretilecek söylemin teknik ve “sosyal bilim felsefesi” boyutu ve diğer 
referans noktaları önem arz etmektedir. Bu referanslar dizgesi, 
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politika üretiminde ciddiye alındığı ve tutarlı bir uygulamaya tabi 
kılındığı takdirde Türkiye’nin lehine olacak sonuçlar doğuracaktır.

Yukarıdaki kavramsal açıklamanın ışığında, mevcut çalışma bir 
sosyoloji profesörü olan Ertan Özensel tarafından 2013 yılında 
ortaya konulan Halat Kültür adlı çok kültürlülük modelinin, 
Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasındaki referans dizgesini 
oluşturabileceğini iddia etmektedir. Kısaca açıklamak gere- 
kirse, Halat Kültür modeli, seküler kavram ve süreçler üzerine 
kurulu olup günümüz Batı toplumları özelinde ideal bir toplum ve 
vatandaşlık çerçevesi çizen mevcut çok kültürlülük modellerinden 
farklı olarak Doğu toplumlarının tarihsel ve sosyo-ekonomik arka 
planına, tarihsel birlikteliğine ve ulus devlet modelini aşan bir algıya 
kaynaklık etmektedir. Burada Doğu toplumlarındaki her bir etnik/ 
dini unsur, bir halatı oluşturan ve birbirine sarmal bir şekilde bağlı 
olan ipleri temsil etmektedir. Bu ipler, tek başına halatın kendisine 
nazaran daha zayıftır  ve bir bütün olarak halatın gerginliğinden ya 
da gevşemesinden benzer şekilde etkilenmektedir. Özensel’in Halat 
Kültür metaforu esas itibarıyla Türkiye’de yıllardır bir arada yaşayan 
farklı etnik unsurların sosyo-politik var oluşuna yönelik bir okuma 
niteliğindedir. Akyiğit’in (2017: 344) ifade ettiği gibi, “Türkiye’de 
Batı ve Avrupa merkezli geliştirilen ulus-devletlerin barış ve 
demokratik bir ortamda farklılık içinde birlik idealinin liberal çok 
kültürcülük kuramcılarının ele aldığı ontolojik ve epistemolojik 
kabullerin dışına çıkılarak halat kültür kavramı çerçevesinde 
yeniden ele alınması gerektiği önerilmektedir. Böylece, Türkiye’de 
ulus-devlete yönelik yapılan temel eleştiri ve analiz konuların 
dışına çıkılarak farklı tarihi anlatılara, kültürel miraslara, halk ve 
mekânların karşılıklı bağlantılarını açığa çıkartabilecek bir çerçeveye 
yerleştirebilmenin imkânı sağlanmış olacaktır”. Bu durum yahut 
beklenti, artık Türkiye’nin toplumsal bir gerçekliği olan uluslararası 
öğrenciler özelinde gözlendiğinde, oluşturulacak olan politikaya 
yönelik bazı çıkarımlar ve ideal bir düzlem ortaya koyabilir. Buna 
göre, çoğunlukla Doğu toplumlarından gelip Türkiye’de eğitim 
gören uluslararası öğrenciler, devlet ve sivil toplumun katkılarıyla 
Türkiye’deki sosyal hayatta belli bir birlikteliği oluşturmaktadır. 
Etnik arka plan fark etmeksizin yapılan faaliyetler, öğrencilerin 
Türkiye’deki birlikteliğine katkı sağlamaktadır. Misafir olarak 
adlandırılan bu öğrenciler arasında meydana gelebilecek herhangi 
bir çatışma hali, tıpkı halatın gerilmesi sonucu her bir ipin gerileceği 
gibi bir takım olumsuzlukları ve gerginlikleri beraberinde getirebilir. 
Öte yandan, Türkiye’nin uluslararası öğrencilerinin birçoğunun 
Müslüman ülkelerden (Islamic-based countries) gelmiş olması, 
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geçmişe yönelik tarihsel birlikteliği de olumlar niteliktedir. Son 
olarak, Türk devletinin bu uluslararası öğrencilerden ileriye yönelik 
beklentisi de, Halat Kültür modelinin ön görülerinden birisidir. Zira 
Halat Kültür modeli, mevcut çok kültürlülük modellerinden farklı 
olarak sadece bugünü değil, geleceği de konu edinmektedir ve Doğu 
toplumlarının ileride kuracağı siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin 
Halat’ı besleyen birer adım olacağını ön görmektedir. YTB kanalıyla 
oluşturulan Türkiye Mezunları sistemi ve web-sitesi ve uluslararası 
öğrencilerle Türkiye arasındaki irtibatın mezuniyet sonrasında da 
sürdürülmesi talebi, Halat Kültür Modelini bu sosyal politikada daha 
da değerli kılmaktadır.

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen çerçeve ışığında Halat Kültür 
modeli ve bu modelin Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasındaki 
muhtemel yeri daha detaylı olarak irdelenecektir.

Küresel Bir Süreç Olarak Uluslararası Öğrencilik ve Ulus 
Devletlerin Değişen Pozisyonu

Küreselleşmenin ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi 
alanda birçok yansıması mevcuttur. Bu yansımalar, gelişen ulaşım ve 
iletişim teknolojileri aracılığıyla daha da görünür hale gelmektedir. 
Bugün, yaşadığımız yerden binlerce kilometre uzaklıktaki bir olayı 
ya da haberi anlık olarak takip etme şansına sahibiz. Benzer şekilde, 
dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir giyim şeklinin ya 
da dansın yaşadığımız ülkeye, şehre hatta mahalleye yayılması 
çok uzun sürmemektedir. Tabi karşılıklı bir seyir izleyen bu süreç, 
kendi ülkemizde ortaya çıkan herhangi bir yeniliğin de diğer bölge 
ve ülkelerde yansıma alanı bulması sonucunu doğurmaktadır. 
Buradan hareketle, küreselleşmenin belli bir üretim bandından 
geçen fenomenlerin dünyaya yapay olarak yayılması ve lokal değer- 
lerden bağımsız pek mümkün gözükmemektedir. Diğer bir ifade ile 
küreselleşme denen süreç aslında her bir ulusun ya da bölgenin farklı 
ölçeklerde de olsa nitelik ve nicelik olarak katkıda bulunduğu bir 
süreçtir. Temel aktörler mevcut kapitalist dünyanın gelişmiş olarak 
adlandırılan ülkeleri olsa da, diğer ülke ve bölgelerin küreselleşmeye 
aktif katkısı inkâr edilemez. Bunun entelektüel dünyadaki karşılığı, 
Robertson (1994) tarafından ortaya atılan glokalizasyon (ya da küye- 
relleşme) olgusudur. Küresel akışlar (flows) ve bu akışların bir sosyal 
gerçeklik olarak yer küre ölçeğinde anlam ve zemin bulması (örneğin 
uluslararası öğrenci hareketliliği), 19. Yüzyıldan itibaren hemen her 
toplumun siyasi bir kubbesi olan ulus devletleri yeni pozisyonlar 
almaya sürüklemektedir. Bu durum, aynı zamanda kısa ya da orta 
vadede her bir ulus devletin tarihsel arka planınca oluşturulan yeni 
düzlemleri ve gündemleri de genel küreselleşme sürecine taşımasını 
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sağlamaktadır. Yani lokal küreseli, küresel de lokali beslemekte, 
bu iki yönlü ilişki küreselleşmenin her bir ülke bünyesindeki 
görünümlerini şekillendirmektedir. Medya ve sosyal medya, siyaset, 
kültür ve sanat, askeri yenilikler, gündelik hayata dair yeni ilişkiler, 
mimarideki gelişmeler ve yenilikler ve bunların küresel boyuttaki 
yayılımı, bahsedilen ulus devletlerin yaptığı katkılar kanalıyla 
oluşmaktadır. Meselenin karşılıklı bir boyut taşıması dolayısıyla da, 
ulus devletler küreselleşmenin kendi bünyesindeki yansımalarını da 
kendi tarihsel ve kültürel geçmişleri ve beklentileri ile harmanlamaya 
çalışmaktadır ya da doğal bir süreç olarak küreselleşmenin getirileri 
böylesi bir elekten geçmektedir. Bu durumun Türkiye özelindeki 
en güncel örneklerinden birisi, dünyanın hemen her ülkesinde 
tüketilen asitli bir içeceğin Ramazan ayındaki Türkiye reklamlarında 
gözlenebilir. Kuruluşu ve işleticileri itibarıyla hiçbir İslami referansa 
sahip olmayan bu marka, Ramazan ayında Türkiye’de yayınladığı 
reklamlarda iftar, ezan, iftar sofrası, oruç açma, geleneksel aile 
yapısı, sofra adabı gibi temaları kullanmaktadır. Bu örnek, küresel 
şirketlerin yerel bağlamlı pazarlama politikası ile ilgilidir ve tam bir 
glokalizasyon örneğini sergilemektedir.

Mevcut çalışmanın temel konusu olan uluslararası öğrenciliğin 
küreselleşme bağlamı da global bir görüntü sergilemektedir. Kısaca 
bahsetmek gerekirse, günümüzde yaklaşık 6 milyon uluslararası 
öğrenci, yabancı öğrenci (foreign stu- dent) statüsü ile doğduğu 
ülkeden farklı bir ülkede eğitim görmektedir. ABD’nin başını çektiği 
bu alan ya da sektör, lisans ve lisansüstü eğitim kademeleri ile 
belli bir standardı ön görse de, öğrencilerin ülke tercihleri, bölüm 
tercihleri, eğitim süreleri, okul harçları (tuition fees) ülkeden ülkeye, 
bölgeden bölgeye çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğe yön veren 
ise, ulus devlet politikaları olmaktadır. Ulus devletler, küresel eğitim 
süreçlerini desteklemekle birlikte, bu süreçlere dair pozisyonunu 
hemen hemen net çizgilerle belirlemektedir. Bu durum, bir bakımdan 
uluslararası öğrencilerin kabulüne ve alacakları eğitimin sınırlarının 
çizilmesine dair çabaları içermektedir. Fakat glokalizasyon 
süreçlerinin hemen hepsinde gözleneceği üzere, meselenin bir 
de “lokal reaksiyonları” mevcuttur. Bu reaksiyonlar, uluslararası 
öğrencilerden beklentileri de ortaya koymaktadır. İngiltere gibi kimi 
ülkeler uluslararası öğrenci politikasını maddi kazanç ve rekabet/
liberal değerler özelinde kurgularken (Bode & Davidson, 2011), 
Almanya gibi ülkeler belli kriterleri sağlayan uluslararası öğrencileri 
neredeyse hiçbir yıllık okul harcı talep etmeden eğitime tabi tutmakta 
fakat katı bir disiplin ve zorlu bir müfredatla mezun etmektedir (Bode 
& Davidson, 2011). ABD ve Kanada ise, çok kültürlülük politikalarına 
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eklemlenmiş bir uluslararası öğrenci politikası ile alanında başarılı 
olan öğrencilere ciddi miktarlarda burslar ve imkânlar sağlamakta, 
bu öğrencileri ülkede tutabilmek ve istihdam edebilmek için çok 
boyutlu çalışmalar yapmaktadır.

Görüleceği üzere, uluslararası eğitim süreçlerinin temel aktörleri 
olarak tanımlanan ülkeler arasında bu süreçlere dair ciddi politika ve 
uygulama farklılıkları mevcuttur. Bu durum, glokalizasyon olgusunun 
somutlaşmış bir hali olarak okunabilir. Belli başlı küresel standartlar 
ve sınavlar (TOEFL, IELTS, GRE vb.) her ne kadar uluslararası eğitimin 
Batı toplumlarındaki rotasını belli oranda belirlese de, öğrencinin 
eğitim sürecine başlamasının ardından gerek kendisi, gerek okulu, 
gerekse eğitim gördüğü ülke açısından çok farklı beklenti, uygulama 
ve reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Küresel bir akış olarak 
uluslararası öğrenci hareketliliği, ulus devletlerin geleneksel ya da 
“milli” politikaları doğrultusunda bir takım dönüşümleri ve sonuçları 
beraberinde getirmektedir. Bu durum, çalışmanın temel konusu 
olan Türkiye’nin uluslararası öğrencileri ve bu öğrencilere yönelik 
politikalar özelinde gözlenebilir.

Üç Temel Kategori Işığında Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci 
Politikasına Giriş 2010’lu yıllar, Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
politikasının netleşmeye başladığı bir döneme işaret etmektedir. Bu 
politika, henüz yoğun bir şekilde sonuçların alınan bir durum ortaya 
koymamıştır ancak Türkiye’de devlet ve sivil toplumun yabancı 
öğrencilere yönelik orta ve uzun vadede beklentileri ile günümüzde 
gerçekleştirilen uygulamalar ve kurumsal yapı, bize bazı önemli 
veriler sağlamaktadır. Bu veriler, yabancı öğrencilerin geldiği ülkeler, 
bu öğrencilere yönelik devlet ve sivil toplum tarafından sağlanan 
kurumsal destekler ve uluslararası öğrencilerden beklentiler 
şeklinde kategorize edilebilir. Ancak bu üç kategorinin de birbiriyle 
yakından ilişkili olduğunu belirtmek gereklidir.

2017 yılı itibarıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
açıklanan istatistiklere göre Türkiye’de 108.297 yabancı öğrenci 
eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin yoğunlukla geldiği ülkelere 
bakıldığında ise, çalışmanın temel çerçevesi ve iddiasına yönelik 
bazı ipuçlarına ulaşılabilir. Türkiye’deki 100.000’i aşkın yabancı 
öğrencilerin 14903’ü Azerbaycan, 14898’i Suriye,3 10452’si 
Türkmenistan, 6110’u İran, 5266’sı Afganistan, 5028’i Irak, 
2286’sı Yunanistan, 2044’ü Kırgızistan, 2031’i Kazakistan, 2031’i 
Bulgaristan, 1593’ü Pakistan, 994’ü Arnavutluk ve 895’i Makedonya 

[3] Suriye uyruklu öğrencilere ait bu yüksek rakamın en temel sebebi, son 5 yılda yaklaşık üç 
buçuk milyon Suriyelinin ülkesindeki savaş ortamından kaçarak Türkiye’ye sığınması ve bu kişilerin 
ya da çocuklarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmasıdır.
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uyrukludur.4 Görüleceği üzere, Türkiye’ye en yoğun öğrenci 
gönderen ülkeler, Türkiye’nin komşu ülkeleri ya da “bölge ülkeleri” 
olarak adlandırılanlardır. Ayrıca bu ülkelerin hemen hepsi Müslüman 
ülkeler (Islamic-based countries) kategorisindedir. Türkiye’nin, 
yukarıda adı geçen ülkelerin ait olduğu Orta Doğu, Balkanlar, 
Türk Dünyası, İran gibi bölgelerle olan tarihsel bağları ve buna ek 
olarak günümüzde sürdürülen ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler, 
bu ülkelerin öğrencilerinin diğer ülke öğrencilerine nazaran daha 
yoğun bir şekilde Türkiye’yi seçmelerini açıklar niteliktedir. Sonuç 
olarak, Türkiye’nin uluslararası eğitimde sunduğu avantajlar mahfuz 
olmakla birlikte, tarihsel arka plan ve lokal değerler, Türkiye’nin 
uluslararası öğrenci profilini belirler gözükmektedir. Bu, mevcut 
çalışmada ele alınan ilk kategoridir.

İkinci kategoriyse, Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasına yön 
veren resmi ve sivil kurumların rolü ile alakalıdır. Türkiye’nin bu işle 
meşgul olan resmi kurumu, Başbakanlık’a bağlı Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı’dır (YTB). Bu kurumun, Türk dünyası 
dışından gelen uluslararası öğrencilerle de ilgilenmesi sembolik 
bir değer taşımakta, hangi ülkeden gelirse gelsin bu öğrencilerin 
Türkiye’nin soydaşlarıyla bir tutulduğunu göstermektedir. Öte 
yandan, her yıl artan sayı ve miktarla YTB tarafından belirlenen 
öğrencilere Türkiye Bursları adı altında karşılıksız burslar 
sağlanmakta, bu da YTB bütçesinden temin edilmektedir. Bugün 
Türkiye’de eğitim gören toplam uluslararası öğrenci sayısının 
yaklaşık altıda biri Türkiye Bursu sahibidir ve bu oran dünyanın 
hiçbir ülkesinde gözlenebilecek bir oran değildir.

Burslara ek olarak, YTB tarafından her yıl uluslararası öğrencilerin 
farklı alanları tanıyabileceği akademi programları organize 
edilmekte ya da hemen her bir şehirde Uluslararası Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu’na (UDEF) bağlı olarak kurulan uluslararası 
öğrenci dernekleri aracılığıyla bu programlar gerçekleştirilmektedir. 
YTB tarafından finanse edilen bu programlarda farklı ülkelerden 
gelen yabancı öğrenciler bir araya gelmektedir. Mevcut çalışma 
kapsamında bahsedilecek son veri olarak, YTB her bir devlet 
üniversitesinde uluslararası öğrencilerden sorumlu bir öğretim 
üyesi görevlendirmiştir. Bu da öğrencilerin akademik ve sosyal 
faaliyetlerinin bizzat okuduğu üniversite tarafından ve daha yakından 
takibini ön görmektedir.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki etkinliklerine yol çizen ve 
ülke politikasını bir açıdan şekillendiren ve bu politikaya mukabil 

[4] https://istatistik.yok.gov.tr/



362

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

uygulamalar yapan çatı niteliğindeki sivil kurum, bir önceki paragrafta 
değinilen Uluslararası Öğrenci Der- nekleri Federasyonu’dur (UDEF). 
UDEF’e bağlı Türkiye’nin 53 farklı şehrinde kurulu olan uluslararası 
öğrenci dernekleri mevcuttur. UDEF, faaliyet alanını ve amaçlarını şu 
cümlelerle açıklamaktadır:

“UDEF; ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği 
yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim 
hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların 
çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı 
coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı 
sağlayabilmek amacıyla kurulan uluslararası öğrenci derneklerinin 
kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur. UDEF, Uluslararası Öğrenci 
Derneklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni 
Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, 
Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde 
yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, 
oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların 
çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon 
olarak belirlemiş bir federasyondur”.5

UDEF’in yukarıdaki amaçları doğrultusunda koordine ettiği 
uluslararası öğrenci dernekleri, birçok şehirde uluslararası 
öğrencilerin dâhil olacağı sportif faaliyetler, uluslararası öğrenci 
buluşmaları, akademi dersleri, yaz ve kış kampları, farklı şehirlere 
geziler ve daha birçok etkinlik düzenlemektedir. Bu organizasyonlar, 
yabancı öğrencilerin Türkiye’deki sosyal hayata katılımına katkıda 
bulunduğu gibi, Türk öğrencilerin de uluslararası öğrencilerle olan 
sosyal uyumuna zemin hazırlamaktadır. Bu nokta, mevcut çalışmanın 
temel konusu açısından önemle üzerinde durulması gereken bir 
noktadır. UDEF’in web sitesi, programları ve temsilcileri aracılığıyla 
sürekli gündemde tuttuğu slogan, “Biz Bir Milletiz”6 sloganıdır. İnsanı 
merkeze alan, insana insan olduğu için değer veren ve insanların 
birbirine olan “bağını” vurgulayan bu slogan, Türkiye’nin uluslararası 
öğrencilere yönelik tavrını ve tutumunu açıklar niteliktedir. Bu 
slogan ve uluslararası öğrencilere yönelik bu slogan ışığında politika 
üretilmesi, bir sonraki bölümde tartışılacak olan Halat Kültür modeli 
için ciddi bir altyapı sağlamaktadır.

UDEF’le bağlantılı olarak bu kategoride dile getirilecek olan 
son veri, uluslararası öğrencilerin “misafir öğrenci” olarak 
adlandırılmasıdır. Bilineceği üzere misafir, kültürümüzde eve 

[5] http://www.udef.org.tr/hakkimizda.html
[6] Bu sloganın temel motivasyonunu, gerekçesini ve karşılık bulduğu alanları daha net bir 
şekilde anlayabilmek için şu videoya göz atılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=Cy3qUE-GtgI
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bereket getiren, kendisine ikramda bulunulması gereken (ki Kur’an-ı 
Kerim’deki Zariyat Suresinin 24-27. ayetlerinde de misafire hürmet 
ve ikramın açık işaretleri mevcuttur7), canı, malı ve namusu ev 
sahibinin garantisinde olan, kendisine saygıda kusur edilmemesi 
gereken ve yanlışı tolere edilmesi gereken kimsedir. Öte yandan 
misafirin geçici olarak ikamet ettiği ve o yöredeki işlerini hallettikten 
sonra geldiği yere yahut daha farklı bir yere gideceği bilinmektedir. 
Misafirin gittiği yere sağ salim ulaştığına dair haber göndermesi 
beklenir, ev sahibiyle irtibatının sürdürülmesi beklenir ve bir gün 
tekrar misafir edilmek istendiği kendisine bildirilir. Ev sahibi olur da 
bir gün misafir ettiği kişinin yaşadığı yöreye giderse artık ev sahibi 
olan önceki misafir, misafir olansa önceki ev sahibi olacaktır. Bu 
bağ ve ilişki böylece süregider. Türkiye’de devlet ve sivil toplumun 
uluslararası öğrencileri misafir olarak tanımlamasının ardında tam 
da bu misafir-ev sahibi motivasyonun (ve diyalektiğinin) olduğu 
düşünülmektedir. Batılı ülkelerin uluslararası öğrenci politikasında 
ortaya çıkan kar, rekabet, maksimum kazanım, disiplin ve ağır 
müfredat vb. motivasyonlardan ziyade Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci politikası, yabancı öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak 
üzerine kuruludur ve çalışmanın bu bölümünün üçüncü kategorisini 
teşkil eden “uluslararası öğrencilerden beklentilerin çatısı altında 
değerlendirilebilir.

Türkiye, bu bölümün birinci kategorisinde belirtildiği üzere, 
genelde kendisine yakın ve komşu coğrafyalardan gelen uluslararası 
öğrencileri bir misafir gibi ağırladıktan sonra, ilerleyen dönemlerde 
de bu öğrencilerle irtibat halinde olmayı amaçlamaktadır. Bu durum, 
YTB tarafından oluşturulan Türkiye Mezunları adlı web site ile 
resmileştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır8. Mezun takibi ve ilerleyen 
dönemlerde Türkiye mezunu öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye 
arasında kurulacak olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerde 
öğrencilerin köprü görevi üstlenmesi talebi, misafir metaforunu daha 
da güçlendirmektedir. Buradan anlaşılan husus şudur ki Türkiye, 
küresel bir süreç olan uluslararası eğitime, ulus devlet sınırlarını 
aşarak lokal reaksiyon göstermekte, bölge ülkeleri ile kurulacak 
bağları kendi bünyesindeki üniversitelerde eğitim verdiği öğrenciler 
üzerinde şekillendirmeyi talep etmektedir. Bir sonraki bölümde 
gözleneceği üzere bu son kategori de Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
politikasında Halat Kültür modelini bir kere daha sağlam bir konuma 
taşıyacaktır.

[7] http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/zariyat-suresi-51/ayet-7/diyanet-isleri-
baskanli- gi-meali-1
[8] https://turkiyemezunlari.gov.tr/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikasında Halat Kültür 
Modeli

Özensel tarafından Doğu toplumlarındaki bir arada yaşama kültürüne 
dair geliştirilen Halat Kültür modeli, Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
politikasında hem var olan algı ve uygulamaları açıklamada hem de 
geleceğe yönelik muhtemel politika ve uygulamaların planlanmasında 
bir takım önemli veriler sağlamaktadır. Bu politikalara ve bunların 
modelle bağlantısına geçmeden önce Halat Kültür’ü kısaca hatırlamak 
faydalı olacaktır.

Bilindiği üzere halat, birçok ipin sarmal bir şekilde birbirine 
bağlanması sonucu meydana gelen bir materyaldir. Kendi başına 
daha hafif yükleri kaldırabilecek birkaç ip, halat şeklini aldıktan sonra 
eskiye nazaran çok daha güçlü bir kuvveti kaldırmaya yarayabilir. Öte 
yandan, her bir ip bir diğerine ne kadar bağlıysa halatın gücü o oranda 
artmaktadır. Halatın gergin olması durumunda her bir ip benzer 
oranda gerilir, gevşeme halinde de benzer oranda gevşer. Modeldeki 
bu halat metaforu, Doğu toplumlarını, özelde İslam toplumlarını 
ve bu toplumların bünyesindeki farklı etnik unsurların tarihsel 
birlikteliğini açıklama çabasındadır. Ulus devlet süreci ile birlikte 
vatandaşlık bağı ile bulunduğu ülkeye bağlı olan bireyler, tarihsel 
bağlarından koparılmış, Sekülerleşme ile birlikte dini referanslar 
da siyasi ve kültürel hayatta yok denecek seviyeye gelmiştir. Bu 
model, modernitenin tek boyutlu (bugün) insan tasavvurunu en 
başta reddetmekte, milletlerin birbirleriyle olan tarihsel bağlarına 
ve dini arka plana vurgu yapmaktadır. Özensel’in (2013: 11) 
ifadesiyle, “İnsanlık tarihine yön veren büyük medeniyetlerin bu 
coğrafyada hüküm sürmüş olması, çok uzun asırlar boyunca devam 
eden göç, topluluklar arasındaki keskin ayrımı önemli ölçüde 
ortadan kaldırmıştır. Daha da önemlisi, bir kültürü diğerine göre 
daha öncelikli kabul etmek imkânsız hale gelmiştir. Dinler açısından 
değerlendirdiğimizde, bu topraklarda en son var olan İslam 
dininin 15 asırlık köklü bir geçmişi olduğunu görürüz”. Model, aynı 
zamanda bir arada yaşama kültürü oluştururken geleceğe yönelik 
olumlu beklentileri de bünyesinde taşımaktadır. “Halat Kültür, 
bugünü tartışmanın yanı sıra, geçmişe ve geleceğe yoğun bir değer 
yükler. Geçmiş, insanlara kendi köklerini hatırlatmak açısından 
ve iç dinamiklerle tarihsel mirası anlamak açısından son derece 
önemlidir” (Alkın, 2017: 187). Bu sebeple Halat Kültür, insanın 
geçmişine, bugününe ve geleceğine dair çizilmiş üç boyutlu bir model 
olarak okunabilir. Peki, Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasına 
dair kategorilerle halat kültür modelinin ilişkisi nasıl resmedilebilir?

Bu soruyu, her bir kategoriyi yeniden gündeme alarak 
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cevaplandırabiliriz. Öncelikle, Türkiye’yi tercih eden uluslararası 
öğrenciler, genellikle Türkiye’nin uzun ve derin tarihsel ilişkilere 
sahip olduğu ülkelerden gelmektedir. Hatta bu ülkelerin birçoğu, 
geçmişte Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde Türklerle birlikte 
yaşayan milletlerin kurduğu ulus-devletlerdir (Irak, Suriye, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan). Daha spesifik 
olaraksa, bu ülkelerin bazıları Türkiye’nin soydaş coğrafyasından 
(Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan) gelmektedir. Son olarak, bu 
ülkelerin çoğu (eski Sovyet Rejiminden ayrılanlar dâhil) günümüzde 
Müslüman ülke statüsündedir ya da en azından İslam dininin sosyal 
ve bireysel hayatta yeniden gözlemlenmeye başladığı ülkelerdir. Bu 
argümanlar, seküler algı ve kavramlardan ziyade din özelde İslam 
olgusu üzerinden şekillenen fakat kimi noktalarda coğrafi geçmişi 
de ön plana alan bir tarihsel bağı akla getirmektedir ki Halat Kültür 
modeli tam da bu anlayış üzerine kuruludur. Öğrencilerin geldikleri 
ülkeler, bu ülkelerin bahsedilen özellikleri ve Türkiye coğrafyası ile 
olan bağı Halat Kültür modelindeki “ip”leri ve bağlı oldukları “halat”ı 
temsil etmektedir. Öte yandan bu kategoride, üç boyutlu halat Kültür 
Modelinin “geçmiş” boyutu gözlenebilir.

Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikasına dair ortaya konulan 
ikinci tema ise, Halat Kültür modeli ile olan bağlantıyı bir adım daha 
öteye taşımaktadır. Şöyle ki, Türkiye’de devlet ve sivil toplumun 
uluslararası öğrencilere yönelik süregelen faaliyetleri, hangi 
ülkelerden daha yoğun olarak gelindiğine dair statik bir gerçekliği 
değil, bu öğrencilere ve onların bir aradalığına dair dinamik ve aktif 
bir gerçekliği ortaya koymaktadır. Kısaca hatırlamak gerekirse, YTB 
aracılığıyla devlet, her altı uluslararası öğrenciden birisine karşılıksız 
burs sağlamakta ve bu öğrencileri üniversitelerdeki akademik 
temsilciler bazında ve YTB’nin kendi kadroları tarafından takip 
etmektedir. UDEF’se, genelde YTB ile koordineli olarak “misafir” 
öğrencileri, kendilerini belli bir halatın bir araya gelmiş ipleri 
gibi hissettirmek (UDEF’in “Biz Bir Milletiz sloganını ve bu temalı 
videosunu hatırlayalım) adına birçok etkinlik düzenlemektedir 
ve bu etkinlikler sadece belli dönemlerde değil, hemen her hafta 
gerçekleştirilmektedir. Bu durum, misafir öğrencinin gerek yeni 
bir ülkede kişisel yaşantısını şekillendirmeye itmekte, gerekse 
devlet ve sivil toplumun kendi statüsündeki hemen her öğrenciye 
yönelik aidiyet kazandırma sürecine şahit olmaktadır. Bir Millet 
olma hali, bir aidiyet ve sorumluluk ekseninde bir halatın iplerini 
oluşturma ve bağları kuvvetlendirme hali olarak okunabilir. Üstelik 
sportif faaliyetlerden akademi derslerine, YTB ve UDEF tarafından 
gerçekleştirilen her etkinlik, bu beklentiye zemin oluşturmaktadır. Bu 
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boyut, Halat Kültür modelinin “bugün” boyutunu temsil etmektedir.
Son kategoride ise “misafir” olma hali ve uluslararası öğrencilerden 

mezuniyet sonrası beklentiler bulunmaktadır. Birbiriyle sarmal bir 
ilişkide olduğu, birlikte yaşamaya dair çıktıların belli bir zaman 
aralığında tesis edildiği grupların geleceğe yönelik planlar geliştirmesi 
gayet tabiidir. Türkiye devleti ve uluslararası öğrenci politikasında 
inisiyatif alan sivil unsurlar, Türkiye’nin gelecekte bölge ülkeleri ile 
kuracağı ilişkilerde bugünkü misafir öğrencilerin “elçilik” yapmasını 
beklemektedir. Türkiye Bursları’nın kısmen açık kısmen örtülü 
amaçlarından bir tanesi de budur. Türk Devleti, klasik kar amaçlı 
ya da başarılı öğrenciyi ülkeye kazandırma amaçlı uluslararası 
eğitim politikalarından farklı olarak, bu öğrencilerin “misafir” olarak 
geldikleri Türkiye’deki eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine 
dönmelerini beklemekte, ikinci kategoride bahsedilen faaliyetlerin 
bir sonucu olarak bu öğrencilerle “bağlarını koparmamak” niyetinde 
olmaktadır. Görüleceği üzere bu kategori, Halat Kültür modelinin son 
boyutu olan “gelecek” boyutunu temsil etmektedir.

Bu üç kategorinin Halat Kültür modeli ile olan muhtemel ilişkisi 
mevcut politika ve uygulamaları yansıtma amacındadır. Ancak diğer 
önemli bir husus da, Halat Kültür modelinin Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci politikasına ve bu politikanın gidişatına ve sonuçlarına dair 
muhtemel öngörüleridir. Bu öngörülerden ilki, misafir öğrencilerin 
birbirleriyle olan irtibatının ve ilişkilerinin daha da sağlamlaştırılması 
gerekliliğidir. Zira Halat Kültür modelinde görüldüğü üzere, gevşeme 
ve gerginlik hali, her bir ipe yani her bir etnik/dini unsura benzer 
şekilde etki etmektedir. Bu sebeple, Türkiye’deki misafir öğrenciler 
arasında yahut bu öğrencilerle Türk öğrenciler arasındaki ilişkilerin 
seyri, bir arada yaşama kültürü ve bunun en sağlıklı şekilde tesis 
edilmesi önem arz etmektedir. Burada kamu erkine ve sivil topluma 
çok daha fazla iş düşmektedir. Halat Kültür modelinin bir anlayış ve 
vizyon olarak belirlenmesi, ilgili kurumlar için yol gösterici nitelikte 
olacaktır. Buna ek olarak, Halat Kültür modelinin tartışılması ve 
bu modele dair çıktıların zenginleştirilmesi, misafir öğrencilerin 
ileride ülkelerine döndüğünde Türkiye ile olan irtibatını da olumlu 
yönde etkileyecektir. Bu kaderi birlik, bu sarmal9 ilişki, Türkiye’nin 
bölge ülkeleri ile ileride kuracağı ilişkilere bir ölçüde yansıyacaktır 
ve bunun olumlu yönde seyretmesi için Halat Kültür modelinin 
üzerinde önemle durulmalıdır. Son olarak, Halat Kültür modeli 
aracılığıyla, yıllardır birbirine yabancılaştırılmış ve Batılı modern 
toplumlara öykünmeye zorlanmış milletler kendi kültürel ve tarihsel 
değerlerine odaklanma fırsatı bulacaklar, üç boyutlu insan ve toplum 

[9] Özensel, bir çalışmasında da (2013) bu modeli “sarmal kültür” olarak nitelemiştir.
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modelinin bir gereği olarak hem geçmişlerini, hem bugünlerini hem 
de geleceklerini inşada geleneksel değerlerini tekrar hatırlama 
şansına sahip olacaklardır.

Sonuç
Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan kavram ve süreçler, başta 

belli bir söylemsel hegemonya ile tüm toplumların sosyo-ekonomik 
ve kültürel özelliklerine izafe edilse de, lokal değerlerin, beklentilerin 
ve çıktıların önemi git gide daha anlaşılır bir hal almaktadır. Üstelik 
bu değerler, evrensel olarak kabul edilen süreç ya da algılarla 
mutlak surette bir çatışma haline girmemekte, bunlar birçok 
noktada birbirini tamamlayıcı nitelikte ve görünümde olmaktadır. 
Bir başka ifadeyle, küresel algı ve süreçler, lokal yansımalar bularak 
her topluma özgü belli başlı yenilikler ortaya çıkabilmektedir. 
Yükseköğretimdeki uluslararasılaşma süreci ve Türkiye’nin 2010’lu 
yıllarda ortaya çıkan uluslararası öğrenci politikası tam da bu türden 
bir küresel/yerel denklemini ortaya koymaktadır. Küresel bir süreç 
olan uluslararası öğrencilik, Türkiye’nin tarihsel ve kültürel arka 
planına mukabil uluslararası öğrenci politikasını ortaya çıkarmış, 
Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler “misafir” olarak algılanmaya 
başlanmış, dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde gözlenmeyecek 
oranda karşılıksız burslarla misafir öğrenciler Türk üniversitelerinde 
eğitime tabi tutulmuş ve Türkiye’de uzun zamandır kurulamayan 
devlet/sivil toplum birlikteliği uluslararası öğrenciler özelinde 
sağlanmaya başlanmıştır. YTB ve UDEF, bu birlikteliğin iki temel 
temsilcisidir. Bu iki temsilcinin önderliğinde Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci politikası şekil bulmuş ve bulmaktadır. Bu politika, oluşumu 
ve gelişimi itibarıyla üç temel kategori halinde Halat Kültür modeli ile 
bağlantılı durumdadır. Genelde hangi ülke öğrencilerinin Türkiye’yi 
tercih ettiği, bu öğrencilere yönelik resmi ve sivil merkezli faaliyetler 
ve öğrencilerin eğitimini tamamlayıp ülkesine döndükten sonra 
da takip edilmesi ve Türkiye ile gelinen ülke arasındaki ilişkilerin 
bu öğrenciler aracılığıyla yürütülmesi talebi bu üç kategorinin en 
basit tanımıdır. Bir arada yaşamaya dair teorik bir çerçeve çizen ve 
tarihsel/kültürel bağları referans gösteren Halat Kültür modeli, hem 
Türkiye ile misafir öğrenciler arasında var olan ilişkiyi açıklamada 
hem de bu ilişkinin daha üst bir düzeye taşınması için gerekli 
adımların atılmasında önemli bir misyon yüklenmektedir. Bu açıdan, 
sosyal bilim literatürüne ait çok kültürlülük tartışmalarında olduğu 
kadar Türkiye’nin uluslararası eğitim politikasında da Halat Kültür 
modelinin tartışılması önem arz etmektedir.
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YÜKSEKÖĞRENİM SONRASI İLİŞKİLER İÇİN İLK ADIM 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OLUŞUMLARI

Semih SÖĞÜT1 -  Monjour ELAHE2

Özet
Türkiye’nin Uluslararası Öğrenciler ile ilgili hedeflerini iki ana 

başlıkta toplamak mümkündür: Uluslararası Öğrencilerin Türkçe ve 
Türk kültürünü öğrenmesi ve bu öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerini 
tamamladıktan sonra ülkelerine dönerek ülkelerine faydalı çalışmalar 
yapması. Bu hedeflerden ilki gerek Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın gerekse bu alanda çalışma gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşlarının yoğun gayretleriyle gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Fakat ikinci hedef ile ilgili kayda değer ve organize 
bir çalışmaya rastlanılamamaktadır.

Bir ülkenin problemlerine çareler oluşturmak ancak o ülkenin 
gerçeklerini, içinde bulunduğu koşulları ve kültürel kodlarını 
bilmekle yapılabilecek bir iştir. Bütün bunları ise en iyi o ülkenin 
vatandaşlarının, o ülkede yaşayan insanların bileceği tartışmasız 
bir gerçektir. Geldikleri ülkenin vatandaşları olarak Uluslararası 
Üniversiteli Öğrenciler ülkelerinin sorunlarını bilebilecek ve onlara 
çözüm üretebilecek yaş ve olgunluktadır. Türkiye’nin onlardan 
eğitimlerinden sonra beklediği bir görev de budur. Yine bir ülkenin 
sorunlarına çözüm üretmek tek bir kişi tarafından değil ancak farklı 
alanlarda eğitim almış yetişmiş insan gücünden oluşan bir ekip 
tarafından yapılabilecek bir iştir.

Uluslararası Öğrencilerin ülkelerinin sorunlarını tartışabilecekleri 
bir ortamın ve eğitimlerini bitirip ülkelerine döndükten sonra 
birlikte çalışabilecekleri bir ekibin oluşması için Yükseköğrenim 
kurumlarında oluşturdukları birlik ve kulüplerin önemi büyüktür. 
Ülkemizde bazı üniversitelerde bu kabil kulüp ve oluşumlara 
rastlanmakla beraber bunların sayı ve faaliyetleri ülkemizdeki 
Uluslararası Öğrencilerin sayılarıyla karşılaştırıldığında yetersiz 
kalmaktadır. Bu amaçla kurulacak kulüplerin üniversiteler tarafından 
teşvik edilmesi ve denetlenmesi hem Türkiye’nin bu öğrenciler 

[1] Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi
[2] Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
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ile ilgili ikinci hedefine ulaşması noktasında hem de Uluslararası 
Öğrencilerin Türkiye’deki hareketliliklerinin denetim altında 
tutulmasında önem arz etmektedir.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Uluslararası Öğrenciler ile 
yapılan görüşmelerle onların kendi vatandaşlarından oluşan birlik 
ve kulüplere üyeliğe yatkınlıkları, ülkelerinin sorunlarını konuşmada 
bu kulüpler ya da Türk vatandaşları tarafından kurulmuş STK’lar 
arasında bir fark gözetip gözetmedikleri, bu kulüplerin kurulmasında 
herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları gibi konular 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Üniversiteler, Öğrenci 
Kulüpleri, Gençlik Çalışmaları

Uluslararası Öğrenciler ve Türkiye
Uluslararası öğrenci meselesi daha tanımdan itibaren birçok 

sorunla karşılaşılan bir meseledir. Örneğin OECD uluslararası 
öğrenci ile yabancı öğrenciyi ayırmakta eğitim amacıyla yurtdışına 
giden öğrencileri uluslararası öğrenci olarak kabul ederken başka 
bir amaçla oturum hakkı kazandığı ülkede eğitim gören öğrencileri 
yabancı öğrenci olarak tanımlamaktadır.3 UNESCO’da aynı 
şekilde uluslararası ya da uluslararası hareketli öğrenci tanımını 
eğitim amacıyla ulusal sınırların dışına çıkan öğrenciler olarak 
yapmıştır.4 Bu tanımlar eğitim amacı dışında bir amaçla başka bir 
ülkede bulunurken o ülkede eğitim almaya başlayan öğrencileri 
dışlamaktadır.

Benzer bir durum ülkemizdeki kanun ve yönetmeliklerde de 
görülmüştür. Ülkemizde uluslararası öğrencilerin artmaya başladığı 
1980’li yıllarda yapılan bu konudaki ilk düzenleme olan 14/10/1983 
tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere İlişkin Kanun’da herhangi bir uluslararası öğrenci tanımı 
yapılmamıştır. 30 Nisan 1985 tarihli Türkiye’de Öğrenim Gören 
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik’te ülkemizde eğitim 
alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bütün öğrenciler 
yabancı uyruklu öğrenci olarak tanımlanmıştır. Fakat daha sonra 
çıkarılan 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun’da OECD ve UNESCO tarafından belirtilen tanım esas alınarak 
yabancı öğrenciler “kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim 

[3] OECD, Education at a Glance 2013: OECD Indicators,OECD Publishing, 2013, s. 314-315.
[4] UNESCO Institute for Statistics (UIS), Global Education Digest 2009: Comparing Education 
Statisti- cs Across the World, <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183249e.pdf>, 2009, 
s. 250.
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görmesi uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenci” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu tanım can güvenliği, ekonomik sebepler gibi 
başka amaçlarla ülkemize sığınmış ve uzun süredir ülkemizde 
ikamet etmekte olan mülteci öğrencileri kapsamadığından ortaya 
bir isimlendirme sorunu çıkmıştır. Son olarak YTB(Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) bünyesinde hazırlanan Yabancı 
Öğrenci Strateji Belgesi’nde yabancı öğrenci “Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayıp öğrenci vizesi ya da özel izinlerle Türkiye’de her 
derece ve daldaki bir eğitim-öğretim kurumunda sosyal, kültürel, 
mesleki gelişim amacıyla kendi hesabına ya da burslu olarak öğrenim 
gören öğrenci” olarak tanımlanarak bir yanlıştan dönülmüş ve 
1985 yılındaki yönetmelikte olduğu gibi ülkemizde hangi nedenle 
bulunursa bulunsun ülkemizde eğitim alan bütün yabancı uyruklu 
öğrenciler tek tanım altında birleştirilmişlerdir.

Uluslararası öğrenciler ile ilgili tanımlamayı yaptıktan sonra bu 
öğrencilerin Türkiye’deki durumuna bakarsak ülkemize eğitim 
amacıyla cumhuriyet öncesinden beri yabancı öğrencilerin geldiği 
bilenen bir gerçektir. Fakat bu konudaki ilk yasal düzenleme 1983 
yılında yapılmıştır. Özellikle SSCB’nin 1990 yılındaki yıkılışının 
ardından kurulan Türkiye Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerle 
Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında ciddi artış olmuştur. 
1993 yılında uygulanmaya başlayan Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) ile 
ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir.5 
Bu projede görülen kısmi başarısızlıkların neticesinde ülkeye gelen 
uluslararası öğrenci sayısı 2004 yılına kadar bazen artmış bazen 
azalmıştır. Bu yıldan sonra düzenli bir artışa geçen yabancı öğrenci 
sayısı 2016 yılında lisans düzeyinde 108.076’ya ulaşmıştır.6 
MEB verilerine göre ise ülkemizde her düzeyde toplam 232.714 
yabancı öğrenci bulunurken T.C. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de öğrenci ikamet izni 
almış 61.116 öğrenci bulunmaktadır.7 Bu çalışmada bir karışıklığa 
meydan vermemek için kaynak veri olarak sadece Yüksek Öğrenim 
Kurumu (YÖK) verileri kullanılacaktır.

YÖK verilerine göre Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrencilerin vatandaşı oldukları ülkelere göre dağılımında ilk 10 
ülke şöyle sıralanmaktadır:

[5] Özoğlu, M., Gür, B. S., & Coşkun, İ. Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası 
Öğrenciler. Ankara: SETA.2012
[6] YÖK, TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE 
SAYILARI, 2016 – 2017 < https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T21_
V2.pdf >, 2017, s.1.
[7] Göç İdaresi G.M., 2016 Göç Raporu < http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu_.
pdf > , 2017, s.43-46.
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KAYNAK ÜLKE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ 15042

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 14878

TÜRKMENİSTAN 10418

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 6099

AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 5251

IRAK CUMHURİYETİ 5012

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 3755

YUNANİSTAN CUMHURİYETİ 2285

KIRGIZ CUMHURİYETİ 2032

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 2030

Tablo 1. Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin ülke dağılımları8

Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası
17.06.2014 tarihli 29033 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Türkiye 

Bursları Yönetmeliği’nde bu bursların stratejik amacı “Türkiye 
Burslarının amacı, Türkiye’nin uluslararası alanda geliştirdiği 
kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin uluslararası öğrenciler 
tarafından tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi, ülkemizin kültür 
ve medeniyeti ile yükseköğretim alanında sağladığı birikimin küresel 
düzeyde paylaşımının sağlanması, yükseköğretim kurumlarımızın 
uluslararasılaşmasına nitelikli uluslararası öğrencilerle katkı 
sunulmasıdır.“ şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte bursların 
hedefleri ise şöyle sıralanmıştır:

a) Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek.
b) Ülkemizin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı 

sağlamak.
c) Kamuoyunda uluslararası öğrenci farkındalığını artırmak.
ç) Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki 

gelişimlerine katkı sağlamak.
d) Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminin geliştirilmesine 

yönelik çalışmaları teşvik etmek.
e) Türkiye Mezunları ağının oluşturulmasını ve koordinasyonunu 

sağlamak.
[8] YÖK, TABLO 21. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE 
SAYILARI, 2016 – 2017 < https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T21_
V2.pdf >, 2017
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f) Nitelikli, rekabet edebilen ve çeşitliliklere karşılık verebilen burs 
programları geliştirmek.

g) Burs programlarının amaçları ile uyumlu nitelikli öğrencileri 
seçmek.9

Bu amaç ve hedeflerden uluslararası öğrencilere dönük 
çıkarılabilecek iki başlık bu öğrencilerin Türkçeyi ve Türk kültürünü 
tanımaları ve eğitimlerini en iyi şekilde alarak ülkelerinde yapacakları 
işler vasıtasıyla Türkiye’nin bağlarını güçlendirmeleridir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 
konuda en üst düzeyden bizzat yaptığı açıklamalarında Türkiye’nin 
ülkeye öğrenci gönderen ülkelere sömürgeci bir anlayışla 
yaklaşmadığını belirtmiştir.10 Yine Türkiye’de eğitimini tamamlayan 
uluslararası öğrencilerden ülkelerine dönerek kendi ülkelerine 
hizmet etmelerini istediğini ifade etmiştir.11 Bu öğrencilerin 
ülkelerinde yapacakları başarılı çalışmalarla “Türkiye’nin misyon 
şefi” olarak görüleceklerini özellikle vurgulamıştır.12

Gençlik Çalışmalarının Ülkelerinin Sorunlarını Çözmedeki 
Rolü

Yukarıda yapılan açıklamalardan yola çıkılarak Türkiye’nin 
uluslararası öğrencilerden beklentileri şu iki başlıkta özetlenebilir: 
Türkçeyi öğrenerek Türk kültürünü tanımak ve tanıtmak ile ülkelerinin 
sorunlarının çözümünde rol alarak Türkiye’nin fahri elçileri olmak. 
Bu beklentilerden ilkine yönelik Türkçe Öğretimi Merkezleri’nin, 
YTB’nin ve Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri’nin birçok faaliyeti olduğu bilinmektedir. Fakat 
ikinci olarak belirtilen beklentinin gerçekleşmesine dönük faaliyetler 
sınırlıdır. Özellikle geri kalmış ülkelerin girift sorunlarının tek tek 
bireylerin gayretlerinden ziyade organize çalışmalarla çözülebileceği 
su götürmez bir gerçektir.

Ülkelerin sorunlarının çözülmesinde hatta yeni ülkelerin 
kurulmasında rol alan liderlerin ise çalıştıkları ekiplerin gençlik 
ve öğrencilik dönemlerinde kurulduğunu gösteren birçok tarihi 
örnek vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal Atatürk, 

[9] TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ, <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.
Aspx?MevzuatKo- d=7.5.19799&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C3%BCrkiye%20
Burslar%C4%B1%20Y%- C3%B6netmeli%C4%9Fi>, 2014.
[10] Yıllarca şu Afrika Allah aşkına sömürülmedi mi? Başlıklı haber < https://tr.sputniknews.com/
afri- ka/201701231026897295-erdogan-afrika-yillarca-somuruldu/ >,2017.
[11] “Biz Zulüm Karşısında Susmaya Asla Katlanamayız” Başlıklı haber < https://www.haberler.
com/er- dogan-biz-zulum-karsisinda-susmaya-asla-9858901-haberi/ >, 2017.
[12] “Senegalli öğrenci’den Erdoğan’a:Konya’da okudum çok gururluyum” Başlıklı haber, < http://
www.yenihaberden.com/senegalli-ogrenciden-erdogana-konyada-okudum-cok-gururluyum-
282515h.htm >, 2017.
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Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği ve ardından ülke yönetimi birlikte 
idame ettirdiği İsmet İnönü, Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy vb. 
isimlerle Harp Akademisi’nde iken tanışmıştı. Daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’ni şekillendiren fikirleri de bu okulda oluşmuştu. Bosna 
Hersek Federasyonu’nun kurucusu Aliya İzzetbegoviç’in de çalışma 
ekibi ve fikirleri gençlik yıllarında üyesi olduğu Mladi Müslümani 
kuruluşunda şekillenmiştir.13 Yine Türkiye siyasetinde aktif rol 
almış ve bazı dönemlerde birlikte çalışmış Necmettin Erbakan, Recai 
Kutan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in ilk tanışmaları İstanbul 
Teknik Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarına dayanır. Son dönemde 
Türkiye’nin ulaşım alanında yaptığı atılımda rol alan Başbakan ve 
Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
çalışma arkadaşlığı ikisinin de gençlik yıllarına rastlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışma dönemlerinde başlamıştır.

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’deki Faaliyetleri
Gençlik ve öğrencilik yıllarındaki ekip çalışmalarının önemini de 

yukarıdaki şekilde belirttikten sonra ülkelerinin sorunlarını çözmesi 
beklenen Türkiye’deki yabancı öğrencilerin durumuna bakabiliriz.

ÜNİVERSİTE YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 7671

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4770

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3546

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3202

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3153

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2836

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2638

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2518

ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2465

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2433

Tablo 2 - Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin üniversitelere 
göre dağılımları

Yukarıdaki tabloda Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin 
eğitim gördüğü ilk 10 üniversitedeki uluslararası öğrenci sayıları 
görülmektedir. En çok uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü 
İstanbul Üniversitesi’ndeki 288 öğrenci kulübü arasında uluslararası 

[13] AKIN M.H., KARAASLAN F. Özgülük mücadelecisi ve İslam düşünürü Aliya İzzetbegoviç. 
İstanbul: Pınar. 2014.



375

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

öğrenciler tarafından kurulmuş bir kulüp bulunmamakla birlik- 
te bu alanda çalışma yaptığı düşünülebilecek “INTERNATIONAL 
STUDENTS OF ISLAM KULÜBÜ” isminde bir kulüp bulunmaktadır.

İkinci sırada bulunan Anadolu Üniversitesi’nde ise sadece Balkan 
ülkelerinden gelen öğrencilere hitap eden “Balkan Öğrencileri 
Kulübü” bulunmaktadır. Tablo 1’de yer alan diğer ülkelerin 
öğrencilerine yönelik ise bir kulüp bulunmamaktadır. Gaziantep 
Üniversitesi’nde ise uluslararası öğrenciler tarafından kurulmuş 
bir kulüp bulanmamakla birlikte bir adet “Uluslararası Öğrenciler 
Kulübü” bulunmaktadır.

Uludağ Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler tarafından 
kurulmuş “Arap Dünyası ve Kültürleri Topluluğu” ve “Mozaik 
Topluluğu” isminde iki kulüp bulunmaktadır.

Sakarya Üniversitesi’nde ise bu çalışmanın temel önermesi olan 
uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine hitap eden topluluklar 
kurulması fikri hayata geçirilmiştir. Bu üniversitede “Kafkas Kültürü 
Ve Halk Dansları Öğrenci Topluluğu”, “Balkanlar Öğrenci Topluluğu”, 
“Kazakistan Öğrenci Topluluğu”, “Türkmen Öğrenci Topluluğu”, 
“Suriyeli Öğrenciler Birliği Öğrenci Topluluğu”, “Yemenli Öğrenciler 
Öğrenci Topluluğu”, “Somalili Öğrenciler Topluluğu”, “Ahıska Öğrenci 
Topluluğu”, “Endonezya Öğrencileri Topluluğu”, “Afrika’ya Afrika-
Türk Kültür Öğrenci Topluluğu”, “Afganistan Öğrenci Topluluğu” ve 
“Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu” isimlerinde 12 öğrenci topluluğu 
bulunmaktadır.

Diğer üniversitelerden İstanbul Aydın, Marmara, Ankara ve 
Selçuk Üniversitelerinde bu konuda çalışma yapan bir kulübe 
rastlanmamıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ise “Samsun Afrikalı Öğrenciler 
Topluluğu” isminde bir adet topluluk bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi uluslararası öğrencilerin en çok bulunduğu ilk 
on üniversiteden Sakarya Üniversitesi dışındakilerde öğrencilerin 
en doğal toplanma imkânı olan öğrenci kulüpleri açısından bir 
yetersizlik bulunmaktadır.

Aynı durum sivil toplum kuruluşlarında da görülmektedir. Tablo 
1’de belirtilen ülkelerden gelen öğrenciler tarafından kurulmuş ülke 
genelinde bilinirliği bulunan sivil toplum kuruluşlarının sayısı da çok 
azdır. Bu öğrenciler değişik sosyal medya mecralarını kullanarak 
vatandaşlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bir istisna olarak ilk onda 
yer almayan Yemenli öğrenciler tarafından kurulmuş Yemenli 
Öğrenciler Birliği zikredilebilir.
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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)’e bağlı 
derneklerin ülke-bölge birimleri bu konuda çalışmakla birlikte 
bu dernekler Türkiye vatandaşları tarafından idare edildiğinden, 
YTB tarafından organize edilen Mezun Öğrenci Buluşmaları ise 
mezun öğrencilere hitap ettiğinden bu çalışmanın kapsamı dışında 
tutulmuştur.

Uluslararası Öğrencilerin Görüşleri
Çalışma kapsamında Azerbaycan’dan 4, Özbekistan’dan 2, 

Bangladeş’ten 2, Gana’dan 1 ve Nijerya’dan 1 öğrenci olmak üzere 
toplam 5 ülkeden 10 öğrenci ile görüşülmüştür.

Görüşülen öğrencilerden 6’sı eğitimlerinden sonra ülkelerine 
dönerek ülkeleri ve toplumları için çalışacaklarını belirtmiştir. Bütün 
öğrenciler ülkeleri ile ilgili haberleri burada da takip ettiklerini ve 
ülkeleri vatandaşları ile görüştüklerinde ülkelerinin sorunları ile 
ilgili konuştuklarını söylemişlerdir.

Görüşülen bütün öğrenciler Türkiye’deki STK’lar ile karşılaştıklarını 
ve buralarda ülkelerinin sorunları üzerine konuştuklarını söylemekle 
birlikte öğrencilerden 6’sı bu konular üzerine sadece kendi ülkelerinden 
vatandaşların olduğu ortamlarda daha rahat konuşabileceklerini 
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bu öğrencilerden 6’sı Türkiye’de 
kendi ülkelerinin vatandaşlarından oluşan herhangi bir sivil toplum 
kuruluşu ve oluşuma rastlamadıklarını belirtmiştir. Aynı öğ- renciler 
böyle bir ortamı arzu ettiklerini de söylemişlerdir. Öğrencilere bu 
kabil kurumların oluşmasının önündeki engeller sorulduğunda 6’sı 
maddi imkânların eksikliğine vurgu yaparken, biri iletişim engellerini 
ve sadece biri de toplumda maruz kaldıkları önyargı ve ayrımcılıkları 
öne sürmüştür. Öğrencilerden biri ise az bir destekle bu sorunları 
aşabileceklerine inandığını belirtmiştir.

Öğrencilerin bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden maddi 
destek  5 kişi, yer tahsisi 1 kişi, manevi destek ve sahiplenme 3 kişi 
ve kendilerine karşı önyargılarını yıkmak için ortak seminerlerin 
düzenlenmesi 1 kişi gibi talepleri olmuştur.

Öneriler
Yukarıda belirtilen hususlar ışığında bu çalışmanın önerileri 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1. Uluslararası öğrencilerin öğrenci kulübü kurmasının 

önünde herhangi bir engel bulunmamakla birlikte bu konuda özel 
bir teşvike de rastlanmamaktadır. Uluslararası öğrenciler kendi 
ülke vatandaşlarına hitap eden kulüpler kurmaya teşvik edilerek 
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üniversitelerde belli bir sayının üstünde öğrencisi bulunan her 
ülkenin vatandaşlarına hitap edecek özel kulüplerin kurulması 
sağlanmalıdır.

2. Aynı şekilde başka ülke vatandaşları Türkiye’de sivil 
toplum kuruluşu kurabilmektedir. Fakat ülkemizde bir sivil toplum 
kuruluşu kurmak birçok prosedüre tabidir. Bu konuda uluslararası 
öğrencilere hitap etmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarına bir 
pozitif ayrıcalık uygulanarak yer tahsisi ve maddi destek programları 
gibi teşvik politikaları geliştirilmelidir.

3. TİKA – YTB işbirliği saylanarak uluslararası öğrencilerin 
TİKA’nın ülkelerinde gerçekleştireceği projelerde rol almaları 
sağlanmalıdır. Hatta TİKA’nın bu ülkelere yapacağı yardımlarla ilgili 
bütçenin bir kısmı bu öğrencilere yönelik bir proje yarışmasına 
aktarılabilir. Böylece hem uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinin 
sorunlarının çözümleri üzerine düşünmeye teşvik edilir hem de TİKA 
projelerinin verimi artırılabilir.
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STRATEGIC ANALYSIS FOR RECRUITING INTERNATIONAL 
STUDENTS: CASE OF "ALGERIAN STUDENTS AT NEAR EAST 

UNIVERSITY"

Sami Esselimani - Mustafa Sağsan - Tunç D. Medeni 
Tolga Medeni - Demet Soylu

Abstract
Recruiting international students requires not only experience 

and reputation, but also a deep understanding of the students’ 
background and their country facts. In this work, we focus on the 
possibility of recruiting Algerian students to a private international 
university, which is Near East University. For this purpose, we run 
a strategic strength-weakness-opportunity-threat (SWOT) analysis 
combining Strengths and Weaknesses of internal environment of 
Near East University with Opportunities and Threats in the Algerian 
market as an external environment. The paper cites facts and 
provides recommendations for Near East University and suggests 
specific practical actions to enhance the recruiting quality in general. 
Meanwhile it also benefits from other good country practices such as 
intermediation of agency from Zimbabwe as an example to follow. 
The work concludes with a step-by-step demonstration of the 
Algerian student arriving process, including certain suggestions to 
enhance the related steps.

Keywords: SWOT Analysis, Algeria, Near East University.
Introduction
In Algeria, there are more than 1.8 million students studying in 50 

public universities, and 29 higher schools and institutes. Entrance to 
university cannot be without passing the annual baccalaureate exam. 
Every year, about half million students start their university journey. 
Higher education in Algeria is free of charges, and so accommodation 
and transportation; moreover, students receive symbolic grants 
every three months, 40 euros for undergraduates, 60 euros for 
master students and 100 euros for PhD students. Higher education 
in Algeria witnessed a remarkable shift from a classic system to a 
new system called L.M.D starting from 2003. In 2013 L.M.D system 
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replaced the classic system completely.
The classic system was based on two phases; the first phase results 

two diplomas which are, Bachelor’s degree diploma (Licence) in 
which studying lasts for 4 years concluded with a thesis, and Engineer 
of state diploma (Ingénieur d’état) in which the program lasts for 5 
years concluded with final project. Licence or the bachelor’s programs 
in classic system are designed for social sciences and humanities 
whereas engineer of state programs are designed for natural and 
applied sciences. Studying system is annual and not by semesters.

The second phase results two diplomas, Magistère (Master) and 
Doctorate. Studying Magistère requires passing an exam organized 
by universities and to compete against a large number of candidates. 
Universities accept more than 5000 candidates for only 6 to 10 seats 
in each Magistère program that last for 2 to 3 years including one 
year of thesis . Students who successfully complete the program, they 
automatically get recruited to universities with position of Assistant 
Lecturer B. Applying for a doctorate program requires registration, 
finding a supervisor, proposal acceptance from a university and 
approval from the ministry higher education scientific research. 
Doctorate programs are by research and last for 4 years and called 
doctorate of state.

L.M.D system is inspired from the French system where Bachelor’s 
degree is 3 years. Unlike the classic system, L.M.D system is by 
semesters. Masters seats in each program are predetermined and 
students are accepted according to their CGPA in the bachelor’s 
degree. About 60% of bachelor graduates continue a master degree 
and each university accept in each program only 10% of students 
from other universities which is one or two students. Due to lack of 
adequate aca- demic staff, acceptance in a doctorate program ranges 
from 5 to 10 students only and it passes through an evaluation 
process that includes a written exam and an interview. Doctorate 
programs in L.M.D system last for 3 to 5 years and include a course 
work year and dissertation write-up.

The shift from the classic system to L.M.D system left negative effects 
on teaching quality in Algerian universities because philosophies of 
both systems are different but Algerian universities kept using the 
same tools with the same resources and did not cop with the change 
except three universities (University of Tlemcen, University of 
Bejaia and university of Sidi Belabbes) as the annual report of higher 
ministry in 2014 shows. Instead, universities continued working 
in the same way as the classic system and the bachelor diploma of 
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three years became an overloaded program, and what was taught in 
4 years forced to be taught in 3 years and students got exempt from 
writing a thesis.

While moving from the classic system to L.M.D system, a large 
segment of classic system graduates could not pursue their 
education. On the one hand the classic system was ended, on the 
other hand, universities did not accept classic system graduates. Also 
Master graduates from LM.D system faces difficulties to continue in 
doctorate programs, therefore, many of them apply for French and 
Belgian universities.

The current Algerian students at Near East University (NEU) in 
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) mainly are coming 
from Gulf countries, only 2 students came from Algeria. This number 
shows that either Algeria is out of consideration for NEU or the way 
Algerian potential recruit students are mis-approached. This paper 
aims to provide suggestions for improvement of the recruitment 
process for the benefit of all stakeholders, based upon theories and 
concepts of innovation and knowledge management strategies.

Innovation and Knowledge Management for Customers
Organizational innovations are seen as a key to success in the 

development of new products, services and processes. When it 
comes to innovation in services, that is, in intangible products, 
the organizational dimension is often paramount. Organizational 
innovations are delimited by multi-dimensionality, complexity and 
uniqueness (Strambach, 2002).

Organizational performance has been the subject of much research. 
Due to its complexity, it has been assigned a number of definitions. 
Some researchers define it as improving product quality, customer 
satisfaction and innovation production (Delaney & Huselid, 1996) or 
as a process that focuses on how the company is organized to Achieve 
its objectives and how it achieves them (Baird, 1986). Moreover, the 
concept of performance remains poorly defined and the vocabulary 
of the specialists is by no means unanimous. Indeed, researchers have 
great difficulty in agreeing on its meaning. It is, moreover, connected 
with several neighbouring notions such as those of efficiency 
and efficiency. Nevertheless, performance remains technical 
support, often defined by criteria represented by theoreticians and 
spokespersons of performance and measurement (Igalens & Gond, 
2003, Wu & Harms, 2006). The relationship between the sources of 
knowledge management and organizational innovation is a strong 
relationship that has not been systematically examined because of 
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the difficulty in quantifying the value of knowledge and knowledge 
management (Popadiuk & Choo, 2006). However, previous research 
has shown that knowledge problems are complicated.

According to the theory of Nonaka and Takeuchi, knowledge 
management is the experience of joining the classical visions of core 
trades with new requirements. It encourages the use of knowledge, 
which is the indispensable resource for the production of goods 
and services and those derived from the economic and competitive 
environment. Coherence is organized around the knowledge heritage   
of the organization with which all key processes must collaborate, 
and through which they are located. Appreciated in the intensification 
of competition, the organization sees in knowledge management a 
way to best drive its intellectual capital and to give it an important 
competitive advantage. Thus, Nonaka and Takeuchi (2004) define 
knowledge as “information that is interpreted, consciously or 
unconsciously, by an individual at the end of a learning process”. 
These same authors consider that knowledge can be codified in the 
form of publications, patents, standards.

According to Sawhney, Wolcott, & Arroniz, (2006), organizations 
have to “Redesign customer interactions across all touch points and 
all moments of contact”. Customers are those who use or consume a 
company’s offerings to satisfy certain needs. Innovating throughout 
this facet, the organization can reach new customer segments or 
uncover unmet and in many case discover unarticulated needs 
(Sawhney, M., Wolcott, R. C., & Arroniz, I. , 2006).

Virgin Mobile USA, for instance, successfully interfered the U.S. 
mobile phone services market late by targeting under 30 years old 
consumers, an underserved segment (Sawhney, M., Wolcott, R. C., 
& Arroniz, I., 2006). Similarly, if the organization focus on a certain 
market, it will reach the same result, which is for our case, the 
southern part of Algerian Market for Near East University.

Client Experience is a measurement that considers everything a 
client sees, listens, feels and generally encounters while connecting 
with an organization all the time. To enhance here, the organization 
needs to reconsider the interface between the association and its 
clients. Consider how the worldwide plan firm IDEO, headquartered 
in Palo Alto, California, has helped social insurance supplier Kaiser 
Permanente to overhaul the client encounter given to patients. Kaiser 
has made more open to holding up rooms, halls with clearer headings 
and bigger exam rooms with space for at least three individuals and 
window ornaments for security. Kaiser comprehends that patients 
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require great medicinal care as well as need better encounters some 
time recently, amid and after their medications.

SWOT Analysis for NEU to Recruit Students From Algeria
In the next coming part, we will see the main features that draw the 

SWOT analysis (https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis) that 
combines Near East University with the Algerian market in order to 
formulate a strategy to recruit students from Algeria. These analyses 
are mostly based upon the coauthors expertise and experience in the 
related issues, as well as a semi course semi advisory project work 
conducted in NEU in the Spring 2016-2017 academic term.

Threats From the External Environment
1. Non recognition of Near East University and Non recognition 

of diplomas from foreign private universities in general. Moreover 
France and Belgium are favourite destinations for Algerian students: 
Not only to French speakers, but to those who do not master French. 
Comparing to other European countries, application procedures 
for Algerian students are easy, for example, financial statements 
are not required. France recruit students using an online platform 
called “Campus France” in which applicants create their portals 
and start their procedures. Every step is clearly defined in terms 
of procedures, document required and deadlines. This platform 
represents a very attractive recruitment tool since applicants can 
apply for many universities at the same time. Another factor that 
encourages Algerian students to choose France and Belgium is job 
opportunities during their education as part-time jobs and after 
graduating. According to the French bureau of immigration, 75% of 
Algerian students stay in France after finishing their studies. A factor 
of a great importance is that Algerian ministry of education and other 
ministries such as Ministry of Health have contracts with French 
universities and research centres. This situation does not pose any 
worries for diplomas equivalency and getting integrated in Algerian 
universities. Moreover, students pay maximum 500 euro annually as 
registration fees.

2. Near East and Turkish republic of northern Cyprus are 
unknown for Algerians: Although recently Algerians are increasingly 
interested in Turkey and Turkish culture, north Cyprus is not a choice 
for them because they do not know about it. Travel agencies lack of 
information about North Cyprus and The Turkish embassy does not 
provide any information.

3. Wrong information about the country and the university for 
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Algerians even for travel agencies: Those who know about North 
Cyprus share some wrong information, for example they think if they 
get a residence permit in north Cyprus then they can enter turkey 
without a visa which is wrong information that was spread by some 
agents to attract more students. Many travel agencies I personally 
dealt with think that Cyprus is Greek and suggest flights through 
Athens which shows how confusing coming here can be.

4. Non-professionality of agents: Some agents are not only giving 
wrong information, but they do not answer regularly to applicants 
e-mails and messages which raises risks for losing potential recruits. 
Near East University does not train agents on recruiting technics and 
do not force them to respect a book of ethics.

5. Economic crisis and currency problems: Algeria is a country that 
depends by 90% on petroleum taxation for national income. In the 
last 4 years petrol prices knew a drastic decrease by more than 60% 
which led to an eager decrease in the BNP. Algeria had to reconsider 
the monitory policies and to postpone many grand projects. Ministry 
of finance started some restrictions on the movement of capitals and 
citizens cannot buy more than 100 euro per year from the bank. This 
situation pushed the exchange rate in the black market up to the 
double.

6. Life expenses in Cyprus are increasing: Cyprus is witnessing 
a perpetual in- crease in life expenses such as rent prices, mobile 
phone calls and electricity. This fact reflects the economic instability 
which may affect the student’s preferences.

7. Job opportunities: Most of Algerian students who go to study 
abroad consider the possibility of working in part-time jobs. Finding 
a part-time or full-time job in Cyprus seems to be very difficult.

Opportunities From the External Environment
1. Middle class opportunity: Middle class which it is the targeted 

market represents the majority of the population in Algeria.
2. Drop of higher education quality in Algeria: As we mentioned 

earlier, the replacement of the classic system by the L.M.D system 
left its negative impacts on higher education quality. Students and 
their families recognize this and therefore the last 8 years witnessed 
many students’ manifestations that stopped universities for several 
months.

3. Francophonie problematic: Bilingualism still poses an identity 
problem in Algeria. Despite the ability of many to use the French 
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language, but the French began to retreat in front of English these 
last years, even more so, the French language has been faced with 
anti-use movements and aversion in recent times.

4. Algerian southern region characteristics are different than the 
north where French is more used and spoken. Students from the 
south mainly speak   only Arabic; therefore they find difficulties to 
pass exams where language is French. This category uses to go to 
Egypt and Syria for Master and PhD, but since the Arab spring broke 
up, these countries are not choices anymore.

5. Increased interest in English and Turkish languages in Algeria: 
For many reasons, Turkish became an interesting language for many 
Algerians in the recent years. Algerians became more aware about 
languages and how French is not enough (sometimes and obstacle). 
For this reason, a new raising sector is private language schools.

6. Turkish higher education reputation: Turkish universities 
have developed a good academic reputation. After launching 
the international scholarships programs, Turkey became a new 
destination for higher education attracting Algerian students.

7. Changing in regulations and granting permissions to private 
sector to establish universities in 2016: This change will open the 
door toward reconsideration of the old procedures concerning 
private universities equivalency of diplomas. Last year, The Algerian 
ministry of higher education signed protocols with the Jordanian 
ministry of higher education to exchange expertise in diploma 
equivalancy.

8. Difficulty to study master and PhD programs And Difficulty to 
choose a program of interest: As explained earlier, the demand is 
much more than the supply. Students find themselves in front of one 
choice which is going abroad.

Weaknesses of NEU
The main weaknesses are provided below:
1. NEU does not have experienced agents for Algeria or 

representatives in Algeria. Until recent time, NEU did not have any 
agent.

2. NEU depends on agents to recruit students from Algeria. 
Students experience with agents is relatively bad. Agents provide 
wrong and misleading information to students about the programs, 
life expenses and the country. Some students were told that North 
Cyprus is Turkish territory; others were told that it is part of the 
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European Union.
3. Students prefer to contact the university directly but NEU does 

not have portals for online applications and even registered students 
complain about their portals because of their limited services.

4. Agents who are in charge of North Africa mainly are Middle 
Eastern Arabs who lack for adequate information about Algeria as a 
country and Algerian mentality.

5. NEU does not have exchange programs.
Strengths of NEU
The main strenghts are provided below:
1. NEU offers different programs that are not available in other 

universities.
2. Education quality is relatively good.
3. Near east university is a member in different international 

union of universities.
4. English is a language of teaching.
5. English and Turkish preparatory schools.
6. Process of applying and getting accepted is easy.
7. Entrance requirements are not high.
8. Coming to north Cyprus does not require applying for a visa.
9. NEU has a distinguished diversified society.
10. NEU benefits from the friendly, safe and secured environment 

of North Cyprus.
11. NEU offers free transportation to students.
12. NEU has its own dormitories and restaurants.
13. NEU offers reasonable supports that cover tuition fees, 

dormitory and restauration.
14. NEU offers 25%, 50% , 75 % and 100 % scholarships.
Recommendations
Following the SWOT analysis, in this section we will suggest some 

effective actions in order to attract more students from Algeria.
- NEU should contact and visit the Algerian Ministry of higher 

education in order to get recognition and facilitate diploma 



387

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

equivalency for NEU graduates.
- NEU should establish and build relationships with Algerian 

universities and launch exchange programs with them.
- NEU should advertise and promote NEU brand in Algeria 

through participating in exhibitions of higher education held in 
Algeria.

- NEU should benefit from the few current Algerian students as 
ambassadors of NEU in Algeria.

- Getting Visa to Algeria seems complicated, because the Algerian 
embassy charged of Cyprus is in Lebanon, therefore, sending Algerian 
NEU students to exhibitions as representatives is a better idea than 
sending other nationalities .

- NEU should visit Algeria regularly and perform presentations 
about NEU and Cyprus followed by distributing application form 
to visit cards to participants. This is exactly what French private 
institutes and schools do.

- Experts and most successful agents should define the best 
parctices of recruiting student.

- NEU should train the agents on communicating skills and the 
best practices.

- Agents should be required to sign a code of work ethics and 
bear the conse- quences of violating it.

- NEU should target the non-francophone Algerian students who 
are mainly in the southern part of the country.

- NEU should focus on recruiting Algerian students for Master 
and PhD programs as a start.

- NEU should attract Algerian students by offering scholarships 
and discounts.

- Nominating an Algerian agent here in Cyprus will be of a good 
benefit for NEU.

- NEU need to create online portals for applicants.
- NEU should communicate with the Turkish embassy in Algeria 

and provide them with the necessary information about NEU and 
TRNC since it is the first official trusted body that Algerians will 
contact.
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Agency Example to Follow “Eskard Agent Marketing Strategy”
•	 Eskard staff goes to different secondary schools which include 

government, mission and private schools in different provinces in 
Zimbabwe advertising about Near East and the 50% scholarship 
attributed to it for all African students.
•	 They also hire Near East Students for part jobs during semester 

breaks so that they help with the campaign to attract more students 
and share their experiences.
•	 `There is a pre departure workshop which is held a week 

before the accepted students travel to Near East, the students and 
their parents get a chance to have a live video with other students 
in Near East who also share their experiences with regards to living 
conditions, entertainment, availability of jobs.
•	 At the predeparture workshop the Turkish Ambassador for 

Zimbabwe is in- vited to talk briefly about the background of TRNC 
which includes the political system, and economy etc.
•	 They also advertise about Near East on Facebook.
•	 The figure 1 shows the Algerian student arriving process and 

includes some suggestions to enhance it.
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First interaction
“Internet (Mainly Facebo-

ok)
- University’s page
- agents’ pages “
NEU Current and graduate 

Students
Suggestions
- Take advantage of the 

current students and the 
graduates
- participate in the inter-

national exhibition of higher 
education

Learn About TRNC

Internet (mainly 
Wikipedia)

Suggestions
“Turkish embassy in 

Algiers should provi-
de information about 
TRNC”

Applying
“Directly to university’s 
international students 
office

Through agents “

Suggestions
“enable online portals for 
applying

students showing requi-
rements, document sub-
mission
, deadlines and applicati-
on progress”

Arriving to TRNC
“Univerisity recieve students at 
the airport.
Provide them with 3 days of 
free accomodation.
- No Manual to show them 
what to do”

Suggestions
“University should design a 
detailed
guide for new students showing 
them all required steps with da-
tes and time related to registrati-
ons , payments, course systems, 
etc
.”

How to come

“Students get confused because
the Turkish embassy does not 

provide information about that. 
Also travel agencies have no idea. 
And give no information about 
Visa.
-Agents (Mainly Middle eastern) give 
the same
information to Students from different 
countries which is a wrong practice.”

Suggestions
“Turkish embassy should provide infor-
mation about coming to North Cyprus.
University should provide this informa-
tion to students and agents”

 Figure 1. Algerian student arriving process steps and improvement 
suggestions
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Conclusion
This work has provided a strategic SWOT analysis and improvement 

suggestions for recruiting Algerian students to NEU, based upon co-
authors’ subjective experiences. We hope the resulting work would 
have practical implications for NEU and Algerian students, but also 
other universities and international students. While the conceptual 
base has been limited to strategic innovation and knowledge 
management studies, future studies could address these limitations, 
contributing to the field of international studentship studies.
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETME 
NEDENLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİMDE GENÇLERE YÖNELİK 

HİZMETLER

Yaser Snoubar1

Özet
Türkiye, gelişen siyasi ve ekonomik durumu ve uluslararası 

öğrencilere sağladığı çeşitli hizmetlerden dolayı, cazip ve tercih 
edilen bir ülke olarak diğer gelişmiş ülkelerle uluslararası 
öğrenciler konusunda rekabet edebilmektedir. Bu durum, Türkiye 
üniversitelerinde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
akade- mik yaşamda başarılı olmalarına yardımcı olacak çeşitli 
sorun alanlarının incelenip çözülmesi, Türkiye’deki sosyal ve 
kültürel yaşama katılmalarını sağlayacak aktivitelerin geliştirilmesi 
doğrultusunda politika ve stratejilerin geliştirilmesini gerekli 
kılmaktadır. Kültürel ve psikososyal hizmetlerin geliştirilmesi, 
uluslararası öğrencilerin akademik yaşamlarında başarılı olmalarına 
ve Türk toplumuna uyum sağlamalarına katkı sağlayan en önemli 
hizmetlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin 
etkin bir uluslararası öğrenci politikasına ve stratejisine sahip 
olmak için, bu öğrencilerin sorunlarını araştırıp olumsuz etkilerini 
azaltacak ya da kaldıracak politikaları geliştirilmesi beklenmektedir. 
Dolayısıyla, uluslararası öğrenciler için çekici bir yükseköğretim 
ortamı hazırlamak için gençlere yönelik hizmetleri sürekli gözden 
geçirmek, gereksinimlerini belirlemek ve sorunları çözecek 
politikalar geliştirmek gerekmektedir. Uluslararası öğrencilere 
yönelik hizmetleri sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi hem 
üniversitenin hem de öğrencilerin ortak yararınadır. Ev sahipliği 
yapan ülkelerdeki eğitime, kültürel çeşitliliğe, ekonomiye ve 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine vb. ulus- lararası öğrencilerin 
büyük bir katkısı vardır. Ev sahipliği yapan bir ülkede uluslararası 
öğrencilere yönelik birçok hizmetin bulunması beklenen bir 
durumdur. Fakat bu hizmetlerin geliştirilmesi, öğrencilere 
tanıtılması ve uluslararası öğrencilere erişimini kolaylaştıran yolların 

[1] Öğr. Gör. Dr. /Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü- ysnoubar@ybu.
edu.tr *Bu bildiri, Yaser Snoubar tarafından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2015 
yılı Aralık ayında sunulan doktora tezinden derlenmiştir.
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bulunması gerekmektedir. Genel olarak ev sahipliği yapan ülkelerde 
uluslararası öğrencilerin sorunlarını tespit edip çözüm bulmak 
amacıyla nicel ve nitel araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu 
bildiride uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri 
ve yükseköğretimde gençlere yönetilmesi gereken hizmetleri 
tartışılmaktadır. Ardından yükseköğretim kurumlarında öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin refahını yükseltmek için izlenmesi 
gereken sosyal politika önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrenciler, sosyal politika, 
yükseköğretim gençleri, sosyal hizmet.

Giriş
Yükseköğretim gençliğinin dünyadaki hareketliliğine bakıldığında, 

ağırlıklı olarak Amerika, Kanada, İngiltere ve Avustralya’ya göç 
ettikleri anlaşılmaktadır. Eğitim amacıyla göç eden öğrenciler, bir 
ülke tercih ederken; ülkenin sunduğu eğitimin niteliği, uluslararası 
tanınırlığı, dili ve maliyeti, ülkedeki genel yaşam maliyeti, ülkenin 
öğrencilik sürecinde ve sonrasında öğrencilere sağladığı istihdam 
olanakları ve vize işlemlerindeki kolaylıklar gibi etmenleri göz 
önünde bulundurur. Ayrıca uluslararası öğrencilerin ülke tercihini 
etkileyen diğer etmenler arasında ülkenin coğrafi yakınlığı, geleneksel 
bağlar, gidilecek ülkede tanıdık kişi veya kişilerin bulunması, 
ülkenin sağladığı burs olanakları ve ülkelerin veya yükseköğretim 
kurumlarının yaptıkları tanıtım etkinlikleri de sıralanmaktadır 
(Özoğlu ve diğerleri, 2012). Dünyada pek çok ülke kendi ülkelerine 
eğitim amacıyla göç hareketliğini özendiren politika ve stratejiler 
izlemektedir.

Eğitim amacıyla göç olgusu, bir ülkenin sınırları içinde olduğu 
gibi uluslararası düzeyde de olmaktadır. Türkiye’de eğitim 
amacıyla iller arasında 515, 583 kişinin göç ettiği anlaşılmaktadır. 
Eğitim amacıyla iller arasında göç edenlerin, göç ettikleri illere 
göre dağılımı incelendiğinde, kuruluşu daha eski olan çok sayıda 
üniversitenin bulunduğu büyük illerin ilk sırayı aldığı görülür. 
Türkiye üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin çok önemli bir 
kısmı başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde toplanmıştır. Büyük 
metropollerin aldıkları toplam göç içerisinde, eğitim amaçlı göçlerin 
ağırlığı görece daha düşüktür. Buna karşılık, Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde değişik tarihlerde kurulan üniversitelerin bulunduğu 
illerin, aldıkları göçlerde eğitim amaçlı göçlerin oranının büyük 
boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Erzurum, Niğde, Kütahya, Isparta, 
Trabzon ve Afyonkarahisar eğitim amaçlı göçlerin önem kazandığı 
başlıca illeri meydana getirmektedir (Işık, 2009).
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Son yıllarda, Türkiye’ye yönelen yükseköğrenim amaçlı göçte çok 
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu önemli gelişmelere paralel 
olarak yükseköğretim sistemi uluslararasılaşmaya başlamıştır. 
Uluslararası öğrenciler, Türkiye’de eğitimleri sırasında birçok 
sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu öğrencilerin sorun- larının çözümüne 
yönelik yeni bir takım uygulamalara gereksinim bulunmaktadır. 
Bunlar arasında öğrencilerin sıklıkla dile getirdiği bir husus şudur: 
Başvuru yapacak adayların, üniversitelerle ilgili bilgilere web 
ortamında tek bir adresten erişmesi. Bu olanak hem yetersiz ya da 
yanlış bilgilendirme sorununa çözüm getirecek hem de güven tesis 
edecektir. Uluslararası öğrencilerin eğitimleri boyunca üniversite 
içinde aktif danışmanlık alabilecekleri etkin uluslararası öğrenci 
ofisleri olmalı, öğrencilerin karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde 
çözülmesini sağlamalıdır. Bu ofisler, mevcut öğrencilerin başarı 
durumlarını izlemek ve belirli aralıklarla uluslararası öğrencilerle 
toplantılar ve etkinlikler düzenlemekle yükümlü olmalıdır. YÖK’ün 
koordine ettiği ve tüm üniversitelerin uluslararası öğrenci ofisi 
temsilcilerinin katılımıyla, bilgilendirme ve sorunların tartışıldığı 
çalıştaylar belirli aralıklarla düzenlemeli, sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışılmalı ve yetkililere aktarılmalıdır. Türkiye’nin kültürel ve coğrafi 
havzasındaki ülkelerden kabul ettiği öğrenci sayısını artırmaya, 
özellikle daha nitelikli öğrenci akışının sağlanmasına yönelik 
politikalar üretilmelidir. Bu politikaların başında, bu ülkelerden 
gelen uluslararası öğrencilerin başarılarına ilişkilendirilerek onlara 
dönük harç muafiyeti tarzı teşvikler uygulanmalı; buna karşılık 
üniversitelere devlet tarafından uluslararası öğrenci başına özendirici 
miktarda maddi destek sağlanmalıdır. Böylece, hem Türkiye’ye daha 
nitelikli öğrenci akışı sağlanabi- lir hem de uluslararası öğrencilerle 
ilgili özendirici teşvikler sağlanarak yükseköğretim kurumlarının 
süreçte daha aktif rol almaları sağlanabilir. Diğer taraftan kültürel ve 
coğrafi havzadaki ülkelerin yükseköğretim kurumları ile diyaloglar 
artırılmalı, bölgeye yönelik nitelik güvence birlikleri kurulmalı ve 
diplomatik kanallardan protokoller imzalanmalıdır. Bu politikalar 
uygulanırsa Türkiye, kültürel ve coğrafi havzasındaki ülkeler için 
bir yükseköğretim merkezine dönüştürülebilir (Özer, 2012: 10, 11, 
12). Böylece Türkiye’ye eğitim görmek amacıyla gelen uluslararası 
öğrencilerin giderek sayısı artıracaktır.

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri
Uluslararası öğrencilerin hangi ülkede eğitim görmek istedikleri 

konusundaki tercihlerini etkileyen çeşitli etmenler söz konusudur: 
Örneğin, ev sahibi ülkede, uluslararası öğrencilerin sorunlarını 
çözmeye ve uyumlarını sağlamaya yönelik çeşitli hizmetlerin olması, 
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eğitimin niteliği, iş ve burs olanakları, kültürel yakınlık, sağlık 
ve sosyal hizmetlere erişim vb. bu etmenler arasında sayılabilir. 
Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkelerin kültürel birikimine ve 
ekonomisine sağ- ladığı katkıdan dolayı her geçen gün giderek daha 
önemli bir hale gelmektedir. Birçok ülke, politik, ekonomik, kültürel 
ve sosyal nedenlerle, uluslararası öğrencileri kendi ülkelerindeki 
yükseköğretim kurumlarını tercih etmeleri için teşvik etmekte ve bu 
yönde diğer ülkelerle rekabet etmektedirler. Dolayısıyla birçok ülke, 
geleceğe yönelik olarak, yükseköğretim sistemini, eğitim politikaları 
ve uygulamalarını, uluslararası öğrencilerin tercihini teşvik edici 
nitelikte yeniden yapılandırmaktadır.

Eğitim amacıyla göç, yasal göçler arasındadır. Türkiye’ye eğitim 
amacıyla göç eden öğrencilerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu 
öğrenciler çoğunlukla Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika 
ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinden gelmektedir. Diğer ülkelere kıyasla, 
Türkiye’ye bu ülkelerden gelen öğrencilerin daha fazla olmasının 
nedeni; bu ülkeler ile Türkiye arasında, Osmanlı İmparatorluğundan 
kaynaklanan tarihi bir bağ (kültürel yakınlık, din bağı) olmasıdır. 
Özellikle 11 Eylül 2001 yılından sonra batı ülkelerinde oluşan 
“islamofobi”, son zamanlarda Türkiye ile bu ülkeler arasında gelişen 
siyasi ilişkiler ve bu nedenlerden daha önemli olarak Türk eğitim 
sistemindeki gelişmeler ve öğrencilere sunulan hizmetlerin niteliği 
de bu artışın başlıca nedenleri arasında gösterilebilir.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından 
yayımlanan “Küresel Eğilimler Işığında Türkiye’de Uluslararası 
Öğrenciler” başlıklı araştırma raporunda (Özoğlu ve diğerleri, 2012: 
89-90), uluslararası öğrencilerin Tür- kiye’yi tercih etme nedenleri 
şöyle belirlenmiştir:

1. Türkiye’deki üniversitelerde sunulan eğitimin, kendi 
ülkelerinde veya alternatif bölge ülkelerinde sunulana göre daha 
nitelikli olması,

2. Türkiye’deki eğitim ve yaşam harcamalarının, öğrencilerin 
eğitim alabilecekleri alternatif ülkelere göre, daha ekonomik olması,

3. Burs olanakları,
4. Öğrencilerin kendilerini kültürel, dini ya da etnik olarak 

Türkiye’ye yakın hissetmeleri,
5. Akraba, yakın tanıdık veya öğretmen tavsiyesi,
6. Kendi ülkelerindeki Türk okulları tarafından yapılan 

yönlendirme olarak belirtmişlerdir.
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Snoubar (2015) “Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası 
Öğrencilerin Sorunları Ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri” yaptığı 
araştırmaya dünyanın 61 ülkesinden toplam 367 öğrenci katılmıştır. 
Bu öğrenciler ilk dört sırayı Filistin (% 12, 53’ü, n=46), Afganistan, 
(% 10, 08’i, n=37) İran (% 7, 36, n=27) ve Azerbaycan (6, 27’si, 
n=23) almaktadır. Araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin % 
37, 6’sının (n=138) Ortadoğu ve % 18, 3’ünün ise (n=67) Orta Asya 
bölgesinden geldiklerini görülmektedir. Öğrencilerin en az geldiği 
bölge ise % 0, 5 (n=2) ile Amerika’dır.

Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla Ortadoğu ve Orta Asya 
ülkelerinden daha fazla öğrenci gelmesi dinsel ve kültürel yakınlığın 
bir sonucu olarak yorumlanabilir. Ayrıca eğitimin niteliği ve eğitimin 
diğer bölgelere göre maliyetinin daha ucuz olması ve burs olanakları 
gibi etmenler bu bölgelerden gelen öğrencilere özendirici olmuştur. 
Öğrencilere Türkiye’yi tercih etme nedenlerini sorulmuş ve aşağıdaki 
tablo özetilmiştir:

Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri Sayı (N) %

Kültürel Yakınlık 242 65, 9

Burs İmkânı 233 63, 5

Türkiye’nin Gelişen Siyasi ve Ekonomik Durumu 127 34, 6

Üniversiteler Tanıtım Reklamları 87 23, 7

İş İmkânı 80 21, 8

Diğer* 23 6, 3

Öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri incelendiğinde % 
65, 9’u (n=242) kültürel yakınlık nedeniyle, % 63, 5’i (n=233) burs 
olanağı nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiği görülmektedir. Öğrencilerin 
% 34, 6’sı (n=127) Türkiye’nin  gelişen siyasi ve ekonomik durumunu 
dikkate alarak Türkiye’yi tercih etmiştir. Türk üniversitelerinin 
tanıtım reklamlarının (% 23, 7, n=87) az oranla da olsa öğrencilerin 
Türkiye’yi tercihlerinde etkili olmaktadır. Öğrencilerin % 21, 8’i iş 
olanakları için Türkiye’yi tercih ettiğini belirtmiştir.

Öğrencilerin Türkiye’yi seçimlerindeki en etkili iki etmenin 
kültürel yakınlık ve burs olanağı olduğu görülmektedir. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin geldikleri ülkenin kültürel görünüşüne 
(profiline) bakıldığında, hemen hemen çoğunun Türkiye ile yemek 
kültürü, dini inançlar vb. gibi ortak kültürel değerlere sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Türkiye, uluslararası öğrencilere verdiği burs 
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olanakları ile öğrenci çekme konusunda etkili olmaktadır.
Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliğini artırmak amacıyla 

sağladığı burs- lar, dış politikadaki yaklaşımlarıyla da yakından 
ilgili görülmektedir (Ulutaş, 2013). Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
durumu ve izlediği politikalar özellikle Ortadoğu bölgesinden gelen 
öğrencilerin seçiminde etkili olmuştur.

Araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin çoğu, ekonomik 
açından Türkiye’den az gelire sahip ülkelerden gelmektedirler. 
Buna karşın Türkiye’deki iş olanakları öğrencilerin tercihinde etkili 
olmamıştır. Türkiye’de uluslararası öğrencilerin çalıştırılmasını 
düzenleyen bir yasa var olmasına karşın öğrencilerin bir işte istihdam 
edilmesi çok sınırlı kalmaktadır.

Uluslararası öğrencilerin bir ülkeyi tercih ederken dikkate aldıkları 
hususları anlamak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde bu konuya 
ilişkin araştırmaların bazılarını incelemek yararlı olacaktır.

Singapur’da yükseköğrenim gören uluslararası Hintli öğrencilerin 
neden Avustralya değil de Singapur’u tercih ettikleri üzerine yapılan 
bir araştırmada güvenlik ve ayrımcılığa uğramama, Hindistan’a yakın 
olması, düşük maliyet ve Singapur’da iş olanakları belirtilmiştir. 
Hintli öğrenciler Hindistan dışında yükseköğ- renim görmek için 
ülke tercihinde eğitimin niteliği, uluslararası deneyim kazan- 
mak ve gelecekteki istihdam olanaklarını güçlendirmek ilk sırada 
belirlenmiştir (Anderson ve Bhati, 2012).

İsveç›te yüksek lisans yapan uluslararası öğrenciler üzerinde yapılan 
bir araştırmada, öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans programına 
başvurma kararlarını etkileyen etmenler ortaya konmuştur. Bunlar, 
internet üzerinden ve yüz yüze iletişim kanallarının açık ve kolay 
olması, İsveç’in güvenli bir yer olması, politik iklimi, ifade özgürlüğü, 
düşük işsizlik oranı, istenilen program, kurumsal imaj, uluslararası 
çevre, maliyet ve akademik ağ, deneyimli profesörler, çalışan personel 
ve sosyal ağ, aile, arkadaşlar gibi sosyal etmenlerdir (Phang, 2013).

Malezya’da yükseköğrenim gören 565 uluslararası öğrencinin, 
Malezya’yı seçim nedenlerini tespit etmeye yönelik çalışmada, 
öğrenme ortamının niteliği (akrabalar, basılı medya, elektronik 
medya, eğitim fuarı, internet, arkadaşlar, üniversitenin duyarlılığı), 
müşteri odaklı olmak, eğitim maliyeti, olanaklar ve kolaylıklar, 
sosyalleşme etmenlerinin uluslararası öğrencilerin karar verme 
sürecinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Padlee ve 
diğerleri, 2010).
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Türkiye’de Yükseköğretim Gençlerine Yönelik Hizmetler
Uluslararası öğrenci hareketliliğini etkileyen birçok etmen 

vardır. Bu etmenlerin başında burs olanakları, barınma, sağlık ve 
eğitim hizmetleri gibi yükseköğretimde gençlere yönelik hizmetler 
gelmektedir. Uluslararası öğrenciler için çekici bir yükseköğretim 
ortamı hazırlamak için gençlere yönelik hizmetleri sürekli gözden 
geçirmek, gereksinimlerini belirlemek ve sorunları çözecek 
politikalar geliştirmek gerekmektedir. Uluslararası öğrencilere 
yönelik hizmetleri sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi hem 
üniversitenin hem de öğrencilerin ortak yararınadır. Ev sahipliği 
yapan ülkelerdeki eğitime, kültürel çeşitliliğe, ekonomiye ve sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesine vb. uluslararası öğrencilerin büyük bir 
katkısı vardır. Gençler bir yandan eğitim amacıyla gittikleri ülkelerde 
karşılaştıkları sorunlara çözüm ararken bir yandan da sorunların 
çözümüne katkı sunacak hizmetlere katkı sunmaktadırlar. Ev 
sahipliği yapan bir ülkede uluslararası öğrencilere yönelik birçok 
hizmetin bulunması beklenen bir durumdur. Fakat bu hizmetlerin 
geliştirilmesi, öğrencilere tanıtılması ve uluslararası öğrencilere 
erişimini kolaylaştıran yolların bulunması gerekmektedir. Genel 
olarak ev sahipliği yapan ülkelerde uluslararası öğrencilerin 
sorunlarını tespit edip çözüm bulmak amacıyla nicel ve nitel 
araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Gençler göç etmeden önce yaşadıkları çevrenin olumsuz koşulları ile 
göç sonrası yeni toplumda karşılaştıkları sorunların aynı anda etkisi 
altında yaşamaktadırlar. Bu sorunlar onların eğitim yaşamlarında 
başarısız olmalarına, sosyal yaşamlarıda olumsuz etkilenmelerine 
ve toplumdaki sosyal etkinliklere katılmada olum- suzluklara neden 
olabilmektedir. Dolayısıyla diğer öğrencilerden farklı olarak daha 
çok psiko-sosyal yardım ve hizmetlere gereksinim duydukları bir 
gerçektir.

Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere birçok 
hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetler ile uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’deki eğitimlerini başarılı bir şekilde bitirmeleri, Türkiye’deki 
sosyal etkinliklere katılmalarını sağlayarak Türk kültürünü 
öğrenmeleri, Türkiye’ye ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına 
politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel katkılarda bulunmaları 
amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için var olan hizmetlerin 
geliştirilmesi, yeni hizmetler yaratılması ve özellikle uluslararası 
öğrencilerin Türkiye’de çalışma izni ile ilgili düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de Yükseköğretim gençlerine 
sunulan hizmetler aşağıdaki verilen başlıklar altında ele almak 
olanaklıdır:
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Burs Olanakları
Türkiye’de uluslararası öğrencilere sunulan en önemli 

hizmetlerinden biri burs olanaklarıdır. Türkiye’de bulunan 
uluslararası öğrencilerin % 24’ü devlet burslusu olarak, % 13’ü 
ise hükümet ya da bakanlık burslusu olarak öğrenim görmektedir 
(Özoğlu ve diğerleri, 2012: 57). Türkiye’de uluslararası öğrencilere 
üç farklı kanaldan burs sağlanmaktadır:

1. Büyük Öğrenci Projesi kapsamında sağlanan devlet bursları,
2. Bakanlıklarca veya farklı devlet kurumlarınca sağlanan 

hükümet bursları,
3. Çeşitli vakıf veya derneklerce sağlanan özel burslar.
Uluslararası öğrencilerin büyük kısmının yararlanmakta olduğu 

bursların çoğu Büyük Öğrenci Projesi ve Hükümet burslarıdır. Türkiye 
tarafından yükseköğretim gençliğine sunulan bu olanaklar çok sayıda 
uluslararası öğrencinin uyum ve başarısına katkıda bulunmaktadır. 
Yükseköğretim öğrencilerine ve özelikle de uluslararası öğrencilere 
sunulan burs hizmetleri kapsamı ve uygulamaları ile ilgili aşağıda 
ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmiştir:

Türkiye Bursları
Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan 

bursların tarihi oldukça yenidir. 1990’lı yılların başında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni sürecin ardından, pek 
çok ülke, bağımsızlığını kazanan ülkelere yönelik yeni politikalar 
ortaya koymuşlardır. Türkiye ise bağımsızlığını kazanan Türk 
Cumhuriyetleri ve Türk ve akraba topluluklara yönelik yeni 
politikalar belirlemiş ve işbirliği çalışmaları başlatmıştır. Türkiye’nin 
bu ülkelere yönelik dış politika stratejilerinin en önemlisi, eğitim 
alanında geliştirdiği stratejilerdir. Bu doğrultuda Türkiye, 1992-93 
öğretim yılından itibaren, söz konusu ülkelerle ya- pılan ikili anlaşma 
ya da protokoller çerçevesinde, “Büyük Öğrenci Projesi” kapsamında, 
Türk Cumhuriyetlerinden, devlet bursu sağlayarak burslu olarak 
öğrenci kabul etmeye başlamıştır (Kavak ve Baskan, 2001). Büyük 
Öğrenci Projesi: Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukların 
yetişmiş insan gücü gereksinimini karşılamak, kültürel ve tarihi 
bağları yeniden canlandırmak için uluslararası ve ikili anlaşmalara 
dayanarak başlatılan eğitim projesidir. Bu projenin amacı ve kapsamı 
doğrultusunda bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile Türk 
ve akraba topluluklarının yetişmiş insan gücü gereksinimlerini 
karşılamaya yardımcı olmak, Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek, 
Türk dünyasıyla kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köprüsü kurmak, 
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Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak Türk Cumhuriyetleri 
ve Topluluklarının eğitim düzeyini arttırmak olarak belirlenmiştir 
(MEB, 1994; MEB, 2008: Aktaran: Akdağ, 2014: 12).

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklardan gelen 
öğrenciler için uygulanan Büyük Öğrenci Projesi, Türkiye 
Cumhuriyetinin, bir saygınlık ve kültürel kökenleri aynı olan 
insanlarla buluşup geleceğini kazanma projesidir (Özkan, 2003: 154).

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ikili kültürel anlaşmalar ve iyi 
niyet çerçevesinde 100’ün üzerinde ülkeye ve bazı uluslararası 
kuruluşların emrine öğrenci bursu tahsis etmektedir. Bu burslar, 
lisans ve lisansüstü eğitim, kısa dönem araştırmalar ve Türkçe 
kursları için tahsis edilmiştir. 2003 yılından itibaren tahsis edilen bu 
burslar sürekli artışı göstermektedir. Burs kontenjan sayıları 2003-
2004 yılında 800 kontenjan civarında iken, 2011-2012 döneminde 
2000 öğrenci hükümet burslusu olmuştur (Özoğlu ve diğerleri, 2012: 
65).

Yurtdışından öğrenci getirme politikaları ışığında Başbakanlık Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına bağlı Uluslararası 
Öğrenciler Daire Başkanlığının çalışmaları dikkat çekmektedir. 
Bu çalışmalar arasında uluslararası öğrencilere sağlanan maddi 
olanakların yanı sıra birçok sosyal ve kültürel etkinlikler de 
yapılmaktadır. Bu dairenin uluslararası öğrencilerin başarılı olmaları 
ve uyum sağlamalarına yönelik etkinlik ve görevleri aşağıdaki gibidir:

“Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı (UÖDB), Avrupa Birliği 
çerçevesinde yürütülen projeler ile Yükseköğretim Kurulu ve 
üniversiteler hariç olmak üzere, temel eğitim giderleri karşılanmak 
suretiyle, Türkiye’de burslu eğitim görmesi uygun görülen 
uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla gerekli esasları belirlemekte ve ilgili kurumlar 
arasındaki eşgüdümü sağlamaktadır. UÖDB, öğrencilerin öğrenimleri 
süresince ve sonrasında, ilişkilerin sürekliliğini sağlamak amacıyla 
yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmakta veya benzeri 
çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların, özel kuruluş ile sivil toplum 
kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Ülkemize 
gelen uluslararası öğrencilere, uyumlarını kolaylaştırmak ve sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla UÖDB tarafından çeşitli 
organizasyonlar düzenlenmektedir. Uyum programları, öğrenci-aile 
buluşmaları, kültürel geziler ve farklı alanlarda sosyal etkinlikler 
planlanmakta ve böylelikle uluslararası öğrencilerin ülkemizin sosyal 
ve kültürel yaşamını tam anlamıyla tanımaları hedeflenmektedir. 
Daire Başkanlığının eşgüdümünde hazırlanan “Uluslararası Öğrenci 
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Strateji Belgesi” ile ülkemizin uluslararası öğrenci vizyonu ve bu 
alandaki kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri ortaya konmuş, 
uluslararası öğrencilere ilişkin süreçlerin yeni bir bakış açışı 
ile dünya standartlarına getirilmesi hedeflenmiştir. UÖDB’nin 
vizyonu, oluşturulan uluslararası öğrenci politikaları çerçevesinde 
eğitim alanında Türkiye’yi bölgesinde bir cazibe merkezi haline 
getirmeyi hedeflemektedir. UÖDB’nin en temel amaçlarından biri de 
Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için sunulan yaşam niteliği, olanak 
ve fırsatlar bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 
almasını sağlamaktır. Bu amaçla, Türkiye’deki uluslararası öğrenci 
sayısını artırmak için çalışmalarını belli bir program dâhilinde, 
eğitim öncesi, eğitim süreci ve eğitim sonrası olmak üzere üç aşamalı 
bir şekilde yürütmektedir. Birinci aşamada Türkiye Burslarının 
tanıtımından başlanmak suretiyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki 
başarılı gençlerin ülkemizde eğitim görmeleri teşvik edilmekte ve bu 
adayların seçim süreçleri koordine edilmektedir. İkinci aşamada ise 
Türkiye’de öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yönelik sosyal, 
kültürel ve teknik (ikamet, barınma, sağlık vb.) rehberlik hizmetleri 
planlanmakta, bu alanlarda öğrencilere yönelik çeşitli programlar 
düzenlenmekte ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara sistematik 
çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Son olarak UÖDB, eğitimlerini 
tamamlayan uluslararası öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında 
Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürmelerini temin etmek amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır” (http: //www.ytb.gov.tr/index.php/uodb-
menu-sol/ uodb-gorevleri-sol.html).

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Bursları

TÜBİTAK, Türk toplumun yaşam niteliğinin artmasına ve 
Türkiye’nin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve 
teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı 
bir kurum olma vizyonunu benimsemektedir. TÜBİTAK, akademik 
ve endüstriyel araştırma, geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri 
desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda araştırma-teknoloji-
geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin 
yanı sıra, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte 
ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar 
ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içinde ve 
dışında akademik etkinlikleri, burs ve ödüller ile desteklenmekte, 
özendirilmekte, Türkiye üniversitelerinin, kamu kurumlarının ve 
sanayilerinin projeleri fonlanarak, Türkiye’nin rekabet gücünün 
artırılması hedeflenmektedir (http: //www.tubitak.gov.tr/tr/
kurumsal/hakkimizda/icerik-biz-kimiz). Bu hedefler doğrultusunda 
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TÜBİTAK, uluslararası araştırma zincirini geliştirmek ve bilimsel 
etkileşimin gelişmesini desteklemek üzere Türkiye’de tezli yüksek 
lisans veya doktora yapan veya yapacak olan yetenekli ve üstün 
başarılı yabancı ülke vatandaşı öğrencilere mali destek sağlamaktadır.

Diğer Burslar
Türkiye’de yükseköğretim görmek amacıyla gelen uluslararası 

öğrencilere yukarıda sayılan kurumların yanında da birçok banka, 
kurum, kuruluş, vakıf, dernek tarafından burs olanakları da 
sağlanmaktadır. Burs olanakları olmayan uluslararası öğrencilerin 
vakıf ve bankalar gibi kurumlar tarafından sağlanan burs 
olanaklarından yararlanarak yükseköğretimini başarılı bir şekilde 
bitirmesine yardımcı olmaktadır.

Barınma Hizmetleri
Türkiye’de yükseköğretim gençliğine sunulan hizmetler arasında 

barınma hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu hizmetlerden 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler kadar uluslararası 
öğrenciler de yararlanmaktadır. Türkiye’de sunulan barınma 
hizmetler arasında devlet yurtları, üniversite yurtları ve özel yurtlar 
ilk sıralara yer almaktadır. Genç öğrencilerin sosyal yaşamının bir 
parçası olan bu yurtların çoğunda sosyal hizmet uzmanı, psikolog yer 
alır ve öğrencilerin sorunlarını çözmek ve refahını yükseltmek için 
bir takım çalışmalar yapmaktadır.

Bu yurtlarda, meslek elamanlarınca (sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog ve diğer), öğrencilerin yurt yaşantısına, çevreye, okula ve 
arkadaşlarına uyumlarını ve kaygılarını belirlemeye yardımcı olacak 
(Anket, kaygı envanteri vb.) çalışmalar yapılmaktadır (Güllü ve 
Kuşdareci, 2011: 190).

Kredi Yurtlar Kurumu, ikisi yurtdışında olmak üzere, Türkiye 
genelinde toplam 365 yurtta 310.000 yatak kapasitesi ile 
yükseköğretim öğrencilerine hizmet vermektedir. Devlet yurtlarında 
kalan öğrencilerin bir kısmı ücretsiz olarak barındırılmaktadır. Bu 
öğrenciler maddi yetersizlik içerisinde bulunanlar, şehit ve gazi 
çocukları, devletin koruması altındaki barınma önlemli öğrenciler 
ve Türkiye burslusu öğrencilerdir. Bu olanaktan 2012-2013 öğretim 
döneminde 15. 963 öğrenci yararlanmıştır. Devlet yurtlarında; 2011-
2012 öğretim döneminde Türkiye Cumhuriyeti Hükü- meti ile kültür 
anlaşması yapan 126 ülkenin 120’sinden Türkiye’ye gelen hükümet 
burslusu öğrencilere, 1992-1993 öğretim yılından itibaren Türk 
Cumhuriyetleri ve Topluluklarından gelen devlet burslusu öğrencilere 
ve kendi olanaklarıyla gelen di- ğer uluslararası öğrenciler ile Kuzey 
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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den gelen 2403’ü kız, 5283’ü erkek 
(toplam 7686) uluslararası öğrenciye barınma olanağı sağlanmıştır. 
2012-2013 öğretim yılından itibaren, Türkiye’de öğrenim görecek 
olan uluslararası öğrenciler, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığınca “Türkiye burslusu” adı altında Türkiye’ye 
davet edilmektedirler. Bu öğrenciler; burslulukları bitene kadar 
tahsis edilen kontenjanları çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu 
yurtlarında depozito ve yurt ücreti alınmadan barındırılmaktadırlar. 
Her yıl, Türkiye burslusu öğrencilerin yurtlardaki yerleri, Türkiye’ye 
gelmeden önce dil öğrenimi görecekleri TÖMER ve Üniversitelerin 
bulunduğu illerde ayrılmaktadır. Türkiye’ye gelen tüm uluslararası 
öğrencilere, KYK’ya ait yurtlarda, TC yurttaşı öğrencilere verilen 
hizmetlerin tamamından, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın, 
eşit olarak yararlanmalarına olanak sağlanmaktadır. Devlet 
yurtlarında barınan öğrencilerin, dersleri dışında kalan serbest 
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel 
ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, aralarında dostluk, 
kardeşlik ve arkadaşlık duygularını geliştirmek amacıyla sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar 
arası yarışma ve turnuvalar yapılmaktadır. Ayrıca, psiko-sosyal 
hizmetlerde öğrencilere koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, 
yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları amacıyla 
oryantasyon programları düzenlenmektedir (http: //www.kyk. gov.
tr/tr/Barinma/YurtHizmetleri/7).

Barınma hizmetlerini destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından sunulan hizmetler arasında gençlik merkezleri, tesisler, 
federasyonlar, projeler, gençlik kampları ve olimpiyatlar da yer 
almaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığının teşkilat ve görevleri 
doğrultusunda bakanlık; yükseköğretim gençliğin kişisel ve sosyal 
gelişimini destekleyici politikaları geliştirmek, farklı genç gruplarının 
gereksinimlerini da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini 
gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamak, karar alma ve uygulama 
süreçleri ile sosyal yaşamın her alanına etkin katılımını sağlayıcı 
öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda etkinlikler yürütmek, ilgili 
kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde eşgüdüm ve işbirliğini 
sağlamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, uluslararası öğrenciler 
dâhil olmak üzere bütün yükseköğretim gençliğine yönelik, gençliğin 
kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen gençlik çalışmaları ve 
projeleri yaparak, gençliğin gereksinimleri ile gençliğe sunulan 
hizmet ve olanaklar konusunda inceleme ve araştırmalar yapar 
ve öneriler geliştirir. Gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve 
danışmanlık yapmak gibi politika ve etkinlikler yürütür. Böylece var 
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olan barınma olanaklarının yanında bu hizmetlerden yararlanmak ve 
serbest zamanı değerlendirmek olanakları sunulmaktadır (http: //
bimer.gsb.gov.tr).

Uluslararası öğrencilere sunulan hizmetlerin kimi 
yetersizliklerinden de söz edilebilir. Özellikle barınma hizmeti 
veren yurtların çok kalabalık olması, yurt personelinin gençler ile 
çalışma bilgi ve becerisinden yoksun olması, yemeklerin niteliğine 
ilişkin sorunlar, giriş çıkış saatlerindeki kısıtlamalar gibi sorunlar 
genel olarak tüm öğrencileri ve özellikle de uluslararası öğrencileri 
olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerin uyuma, ders çalışma dâhil 
zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri bu yurtlarda yaşanan 
sorunların çözülmemesi, öğrencilerin akademik başarısını ve sosyal 
yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla uluslararası 
öğrencilere yönelik politika ve uygulamalar arasında barınma 
hizmetleri çok büyük yer tutmaktadır ve bu hizmetlerin en iyi bir 
şekilde planlanması gerekmektedir.

Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri genel olarak koruyucu, önleyici, tedavi edici ve 

rehabilite edici hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler genellikle 
üniversitelerde bulunan mediko-sosyal hizmet birimlerinde (Sağlık, 
Kültür ve Spor Daireleri) uygulanmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler, 
üniversite hastanelerinde ve gerektiğinde Türkiye’nin her hangi bir 
hastanesinde tedavi görebilmektedirler. Uluslararası öğrenciler 
Türkiye’de sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için sağlık 
sigortasına başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, talepte 
bulunmaları halinde, okullara ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay 
içinde genel sağlık sigortalısı olmaktadırlar. Eğer kayıt tarihinden 
itibaren başvurmazlarsa öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası 
hükümlerinden yararlanamazlar. Genel sağlık sigortasından 
yararlanacak öğrenciler her bir öğrenim dönemi için asgari ücretin 
% 12’si tutarında prim ödemek zorundadırlar (http: //www.ogrisl.
sakarya.edu.tr/duyurular/ YOS2013/510.pdf). Bu kapsamda genel 
sağlık sigortalısı sayılanların, bir öğretim dönemine ilişkin genel 
sağlık sigortası primlerinin tamamı, tescil tarihinden itibaren bir ay 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Asgari ücrette meydana 
gelecek değişiklikler nedeniyle oluşacak prim farkları, değişikliğin 
uygulanmaya başlandığı ayın sonuna kadar Kuruma ödenir. Her 
ocak ayında asgari ücret değişikliği yapılmakta olup öğrencilerin 
bu zaman diliminde ödeyecekleri prim tutarlarını takip etmeleri 
gerekmektedir. Öğrenciler için bir yıllık tescil yapılmakta ve bir yıllık 
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prim tutarının ödenmesi gerekmektedir (http: //www.goc.gov.tr/
files/files/sgk_kıtapcık_tr-1.pdf). Böylece uluslararası öğrenciler, var 
olan sağlık hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Uluslararası öğrencilerin, ev sahipliği yapan ülkelerde, diğer 
sektörlere olduğu gibi sağlık sektörüne de büyük katkısı olmaktadır. 
Dolayısıyla uluslararası öğrenci sayısı arttıkça sağlık hizmetleri 
sektörüne katkı oranı da artmaktadır.

Eğitim Hizmetleri
Bir ülkede eğitim hizmetlerinin niteliği ne kadar yüksek olursa o 

ölçüde uluslararası öğrencilerin hedef ülkesi haline gelir. Gidilen 
ülkedeki eğitim-öğretim hizmetlerinin niteliği (eğitim sistemi) 
öğrencilerin akademik başarıları ve sosyal uyumlarında önemli bir 
rol oynamaktadır.

Uluslararası öğrencilere her alanda kontenjan açılması, 
üniversitelerin sunduğu yaşam koşulları, kampüs içinde kültürel ve 
akademik yaşam için öğrencilere sağlanan uygun ortamlar, sosyal 
ve kültürel aktiviteler, barınma olanakları, ulaşım hizmetleri, okulda 
çalışanların ve akademisyenlerin uluslararası öğrencilere karşı 
anlayışlı olması, kütüphane, spor salonları vb. araç gereçlerin yeterli 
olması öğrencilerin eğitim ve eğitim ortamına ilişkin beklentilerinden 
bazıları olarak sıralanabilir.

Türkiye’de uluslararası öğrencilere sağlanan ilk ve en önemli eğitim 
hizmeti Türkçe eğitim merkezlerinin (TÖMER) varlığıdır. Bunun 
yanı sıra uluslararası öğrencilerin başarılarında Türkçe dışındaki 
yabancı dil eğitiminin de önemi büyüktür. Türkiye’de yabancı dilde 
eğitiminde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Özellikle bu alanda kimi 
devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin rolü büyüktür. Şenses 
(2007)’e göre Türkiye’de yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim 
kuruluşlarının sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Yabancı 
dilde eğitimin öğrenciler açısından çekiciliği karşısında vakıf 
üniversiteleri yabancı dilde eğitime daha çok yönelmektedir.

Uluslararası Öğrencilerin Refahını Yükseltmek İçin Sosyal 
Politika Önerileri

Uluslararası öğrencilerin eğitim ortamında karşılaştıkları 
sorunların çözümüne yönelik Özer’in (2012: 10-12) dile getirdiği 
önerilerinin burada bir kez daha altını çizmekte yarar görülmektedir. 
Bu öneriler şu şekilde sıralanmıştır:
	 Uluslararası öğrencilerin eğitimleri boyunca üniversite içinde 

aktif danışmanlık alabilecekleri etkin uluslararası öğrenci ofisleri 
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olmalıdır,
	 Öğrencilerin karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde 

çözülmesini sağlamalıdır,
	 Bu ofisler mevcut öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve 

belirli aralıklarla uluslararası öğrencilerle toplantılar ve etkinlikler 
düzenlemekle yükümlü olmalıdır,
	 YÖK’ün koordine ettiği ve tüm üniversitelerin uluslararası 

öğrenci ofisi temsilcilerinin katılımıyla, bilgilendirme ve sorunların 
tartışıldığı çalıştaylar belirli aralıkla düzenlemelidir,
	 Sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmalı ve yetkililere 

aktarılmalıdır,
	 Türkiye’ye daha nitelikli öğrenci akışının sağlanmasına yönelik 

(öğrencilerin başarılarına katkısı olabilecek harç muafiyeti tarzı 
teşvikler, maddi des- tek sağlanması vs.) politikalar üretilmelidir.

Özer’in de önerilerinde özellikle vurguladığı “Uluslararası Öğrenci 
Ofisleri”nden, öğrencilerin farklı düzey ve boyutlardaki sorunlarını 
çözümlemek, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını teşvik etmek, 
eğitim görmek için geldikleri ülkeye uyum sağlamalarına ve okul 
başarılarına katkıda bulunmak gibi amaçlarla çok çeşitli psiko-
sosyal çalışmalar yürütülebilir. Uluslararası öğrencilere yönelik 
olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek için Uluslararası Öğrenci 
Ofisleri’nin içinde mutlak surette bir Sosyal Servis Birimleri 
oluşturulmalıdır. Bu sosyal servislerde Uluslararası Öğrencilerin 
farklı psiko-sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne 
yönelik olarak ekip çalışması anlayışı ile çalışacak ve yabancı dil bilen 
iki sosyal hizmet uzmanı, iki psikolog ve iki psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik uzmanı istihdam edilerek görevlendirilmelidir. Bu 
ofisin yeri, telefonu, çalışma saatleri ve uluslararası öğrencilere 
sağladığı hizmetler öğrencilere üniversiteye kayıt olur olmaz 
duyurulmalıdır. Bunun için çeşitli duvar ilanları ve el broşürlerinden 
yararlanılabilir. Bu birimlerde sosyal hizmet uzmanları tarafından 
vaka yönetimi yaklaşımı temelinde çeşitli psiko-sosyal çalışmalar 
ekip çalışması ile yürütmelidir. Öğrenci Ofisleri’nde öğrencilere 
yönelik oryantasyon toplantıları sürekli düzenlenmeli, öğrencilerin 
gereksinim ve sorunları tespit edip vaka yönetimi uygulamasıyla 
çözümlenmelidir. “Vaka Yönetimi” yaklaşımı yoluyla sosyal hizmet 
uzmanı uluslararası öğrencilerin çeşitli ve karmaşık sorunlarına 
çeşitli düzeylerde çalışmalar yürüterek müdahalede bulunabilir. 
Bu çalışmalarını yürütürken sosyal hizmet uzmanları öğrenci 
ofisindeki diğer arkadaşları, üniversitenin farklı birimlerindeki 
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meslek elemanları ve Üniversite dışındaki diğer tüm kurumlarla 
işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirebilir. Öğrenci Ofisi’nde 
yürütülen bu çalışmalar kapsamında uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’ye geliş biçimleri, ekonomik durumları, aile ilişkileri gibi 
konularda görüşmeler yapılarak geldikleri ülkenin kültürü ve 
Türkiye’ye uyum sağlamayabilmeleri için ihtiyaç duydukları ne 
tür destekler olduğu öğrenilerek bu ihtiyaçlarına yönelik olarak 
müdahalelere bulunulabilir. Öğrencilerin sorunlarının çözülmesi ve 
gereksinimlerinin karşılanmasında toplumda var olan Kaynakçaa 
yönlendirilmesi ve çeşitli kurum ve derneklerle işbirliği yapılması 
sosyal servis biriminde çalışan uzmanların bir görevi olacaktır.

Yani Uluslararası öğrencilere yönelik Sosyal Servis Birimleri 
bütün üniversitelerde açılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Öğrencilerin 
Türkiye’ye gelişinden, eğitimlerini tamamlayıp mezun olmalarına 
kadar olan süreçte onların hep yanında olmalı ve yaşadıkları 
ihtiyaç ve sorunlara ilk andan itibaren çözüm bulmaya çalışarak 
öğrencilere en çok ihtiyaç duydukları sosyal desteği profesyonel 
bir biçimde vermelidir. Bu Birimler Uluslararası öğrencilerin bütün 
sorunlarıyla ilgilenerek profesyonel bir biçimde sorunlarını çözüm 
bulmaya çalışan bir anlayışla çalışmalar yürütmelidir. Bunun yanı 
sıra bu eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrenciler arasında 
Türkiye’de kalmaya devam etme amacında olanlar da bulunabilir. 
Bu durumda bu birimler Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan 
mezun olmuş uluslararası bu öğrencilerin bundan sonraki gelecek 
planları konusunda desteklenmeleri için de mesleki rehberlik ve işe 
yönlendirme gibi çalışmalar yürütülebilir.

Dil, Eğitsel ve Akademik Düzeyde:
Uluslararası öğrencilerin eğitimleri süresince yıl kaybını 

azaltmasına yönelik olarak destekleyici eğitim programları (dil 
kursları, ücretsiz veya az para karşılığı özel ders vb.) sunulmalıdır.

Eğitim ve akademik ortamda karşılaştığı psiko-sosyal sorunların 
çözümü için öğrenciler, danışmanları aracılığıyla ve çeşitli iletişim 
kanalları kullanarak bilgilendirmelidir.

Eğitim ve akademik ortamda karşılaştıkları sorunların çözümü için 
öğrencilerin ilgili yerlere başvurmasını özendiren mekanizmalar 
yaratılmalıdır.

Üniversitedeki sosyal hizmet biriminin görevleri ve sunabileceği 
hizmetler tanıtılmalı ve bütün uluslararası öğrencilere duyurulmalıdır.

Uluslararası öğrenciler ile iletişim konusunda üniversitedeki 
personele ve çalışanlara bilgilendirici eğitim sunulması 
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gerekmektedir.
Kültürel Sorunlar Düzeyinde
Uluslararası öğrencilerin Türk kültürü ile tanışma ve yakınlaşmaları 

için sürekli etkinlikler düzenlenmelidir.
Öğrencilerin kültürel etkinliklere katılımları özendirilmeli ve okul 

etkinliklerine katılma, sanatsal yerlere gitme, karşı cinsten arkadaş 
edinme, Türk kültürü hakkında kitap okuma gibi etkinliklere ücretsiz 
olarak katılımları sağlanmalıdır.

Üniversite içinde Türk ve uluslararası öğrencilere yönelik kültürel 
çeşitliliğin önemini gösteren etkinlikler düzenlenmelidir.

Bir yabancı olarak uluslararası öğrencilere karşı olumsuz tutumun 
azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik (TV programı, 
reklamlar vb.) medya yöntemleri kullanılmalı.

Sosyal ve kültürel yaşamda yaşadıkları iletişim sorununun 
giderilmesine yönelik konuşma becerisini geliştirebilecek, sosyal ve 
kültürel konuları içeren özel dil kursları düzenlenmelidir.

Psiko-Sosyal Sorunlar Düzeyinde
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı mediko-sosyal 

hizmet biriminde öğrencilere sağlık hizmetleri, psikolojik danışma 
ve rehberlik hizmetleri, sosyal hizmetler, kültürel hizmetler, spor 
hizmetleri sağlanabileceğine dair e-mail, kısa mesaj, duyurular gibi 
iletişim kanalları kullanarak uluslararası öğrencilere duyurulması 
gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilere her yıl ya da her dönem başında karşılama 
seminerlerinde yaşadıkları psiko-sosyal sorunların çözümü için 
nereye başvurabilecekleri konusunda bilgiler verilmelidir,

Öğrencilerin yaşadıkları psiko-sosyal sorunların çözümüne 
yönelik birey, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesi 
gerçekleştirilmelidir.

Ekonomik Sorunlar Düzeyinde
Ekonomik sorunu olan öğrencilere var olan çeşitli burs 

programlarından yararlanmasına rehberlik edilmeli veya iş 
olanakları sağlanmalıdır.

Üniversite bünyesinde öğrenciler için istihdam ofisi kurarak 
uluslararası öğrencilerin ekonomik durumlarının iyileşmesine 
yönelik yarı zamanlı iş olanakları sağlanmalı, öğrencilerin sportif 
etkinlikler, dinlenme, tatil, sanatsal, kültürel etkinliklere katılımlarını 
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özendirici politikalar izlenmelidir.
Burssuz okuyan ve maddi durumu iyi olmayan uluslararası 

öğrencilere burs verebilecek STÖ vb. kurumların tanıtılması ve bu 
kurumlarla işbirliği yapılması gerekmektedir.

Kişisel Gelişim ve Serbest Zaman Değerlendirme Düzeyinde
Uluslararası öğrencilerin serbest zamanlarını olumlu bir şekilde 

değerlendirmelerine yardımcı olabilecek olanaklar tanıtılmalıdır.
Öğrencilerin kaldıkları yurtlardaki ve okudukları üniversitedeki 

olanaklardan yararlanmaları için kendilerine bilgi verilmelidir.
Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerden ve 

hizmetlerden yararlanmaları ve katılmaları için özendirilmelidir.
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkısı olabilecek her türlü olanak 

sağlanmalı ve var olanlar geliştirilmelidir.
Kişisel gelişim ve serbest zaman değerlendirme etkinlikleri sürekli 

bir şekilde düzenlenmeli ve öğrencilerin katılımları özendirilmelidir.
Barınma Sorunları Düzeyinde
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ilk geldiğinde barınma sorunu 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Aynı  zamanda öğrencilerin en çok 
barındığı yer yurt   ve evlerdir ve ona bağlı birçok sorun yaşamaktadır. 
Dolayısıyla özel ve devlet yurtlarının sayısı arttırılmalı, fiyatları 
öğrencinin maddi durumuna uygun olarak belirlenmeli ve barınma 
bursu sağlanmalıdır.

Öğrencilerin başarısı ve rahatlığı için odadaki öğrenci sayısı en aza 
indirilmeli ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ayrı odalar 
olmalıdır.

Öğrencilere barınma yerlerinde verilen yemeklerin çeşitliliğine ve 
uygun fiyatla satılmasına dikkat edilmeli.

Yurtlarda serbest zamanları değerlendirme, moral ve psikolojik 
durumları iyileştirmeye yardımcı olabilecek olanakları sağlanmalı.

Öğrenciler kaldıkları yurtlardaki sosyal hizmet biriminden 
haberdar edilmeli ve bu birimin ne tür hizmetler sağlayabileceği 
hakkında kendilerine bilgi verilmelidir.

Yurtlarda çalışan ve personele gençlerle çalışma ve iletişim 
konusunda eğitim verilmelidir.

Uluslararası öğrencinin bir aile yanında kalabilmesi için bu kültürün 
toplum düzeyinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
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Baskı ve Ayrımcılığa Uğrama Sorunları Düzeyinde
Önyargı ve ayrımcılığa uğrama uluslararası öğrencilerin 

karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Öğrencilerin her yerde 
farklı oranlarda karşılaştığı bu sorunun çözümüne yönelik toplum 
düzeyinde seminer, konferans ve bilinçlendirici çalışmalar yapılmalı 
ve uluslararası öğrenciler ile doğrudan iletişim halinde olan çeşitli 
kurumlardaki personele bu konuda eğitim verilmelidir.

Ayrımcılığa uğramış öğrenciler ile birey ve grup odaklı sosyal 
hizmet müdahalesi gerçekleştirilmelidir.

Öğrencilerin karşılaştığı ayrımcılığın psikolojik etkisini kaldıracak 
klinik çalışmalar öğrencilere iletişim kanalları yoluyla duyurulmalıdır.

Ayrıca önyargı ve ayrımcılık sorununun çözülmesinde katkısı 
olabilecek bilimsel araştırmalar yapılması özendirilmelidir.

Kaynakça
Akdağ, M. (2014). Türkiye Bursları Kapsamında Yükseköğrenim İçin 

Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Sorunları ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm 
Önerileri. Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Anderson, R. and Bhati, A. (2012). Indian Students’ Choice of Study 
Destination: Reasons For Choose Singapore. International Journal of 
Innovative Interdis- ciplinary Research, 1(2),66-76.

Güllü, K. ve Kuşdareci, S. (2011). Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
Verdiği Hizmetlerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanması: Sivas 
YURTKUR Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30(1), 185-209.

Işık, Ş. (2009). Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göçler. Coğrafi bilimler dergisi, 
7(1), 27-37.

Kavak, Y. ve Başkan, G. A. (2001). Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri, Türk Ve 
Akraba Topluluklarına Yönelik Eğitim Politika ve Uygulamaları. Hacettepe 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 92-103.

Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim 
Dergisi,2(1), 10-13.

Özkan, İ. (2003). Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklardan 
Gelen Burslu Öğrencilerin Meseleleri ve Çözüm Teklif. Ü. Özdağ; Y. Kalafat 
ve M. S. Erol (Ed.). 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ’a 
Armağan, (s. 141-150.). Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Yayınları.

Özoğlu, M. Gür, B. S. ve Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında 
Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: SETA.

Padlee, S. F., Kamaruddin, A.R. and Baharun, R. (2010). International 
Students’ Choice Behavior for Higher Education at Malaysian Private 
Universities. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 202-211.

Phang, S. L. (2013). Factors Influencing International Students’ Study 
Destination Decision Abroad. Master thesis, University of Gothenburg, 
Gothenburg, Sweden.

Şenses, F. (2007). Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye Yükseköğretim 
Sistemi: Temel Eğilimler, Sorunlar, Çelişkiler ve Öneriler. (1-31). Economic 
Research Center, ODTÜ, Ankara.



410

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Ulutaş, Atılgan (20014) Bir evrensel temâyül olarak kamu diplomasisi 
ve uluslararası öğrenci hareketliliği burslu uluslararası öğrenci 
hareketliliğinin Türkiye’nin diş politikasındaki yeri, T.C. BAŞBAKANLIK 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.



411

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI KIZ 
ÖĞRENCİLERİN SOSYAL GELİŞİMLERİNE STK'LARIN 

KATKISI VE KIZ ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİKLERİ SOSYAL 
PROJELER: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Zehra Saliha Sert1 - Kassamara Sornsawan

Özet
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim ve öğrenim için 

bulundukları süre zarfında onların kişisel yaşamlarını, toplumla 
ilişkilerini yakından etkileyen unsurlardan biri de toplum içinde 
var olan sivil toplum kuruluşları ile olan iletişimleridir. Türkiye’de 
sivil toplum kuruluşları (STK’lar) son otuz yıl içerisinde niceliksel ve 
niteliksel olarak etkin bir biçimde varlık göstermektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 
web sitelerinde yayımlanan istatistiklere göre, Temmuz 2016’da 
Türkiye’de 5 bin 75 yeni vakıf, Dernekler Daire Başkanlığı’nın  web  
sitelerinde  yayımlanan  istatistiklere göre 110 bin 729 dernek faaliyet 
göstermektedir. Vakıflar en fazla eğitim, sosyal yardım ve sağlık, 
dernekler ise mesleki ve dayanışma, spor ve spor ile ilgili faaliyetler 
ve din hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyet alanlarında 
çalışmaktadır. Hal böyle olunca Uluslararası öğrenci hareketliliğinin 
önemli bir seviyeye ulaştığı günümüzde öğrencilerin bu kurumlarla 
irtibatları ve katılımları kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla 
gelen uluslararası kız öğrencilerin STK’lar bazında ve bireysel 
ya da birlikte ortaya koydukları sosyal sorumluluk projelerinin 
yansımalarının ve uluslararası eğitimin ve STK’ların sosyal 
sorumlulukların gelişimine olan katkılarının incelenmesidir. Yapılan 
çalışmada mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede 
Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası 
kız öğrenciler ile mülakat gerçekleştirilmiştir ve projelerinin 
gerçekleşmesi aşamasında birebir organizasyonlarda aktif rol alarak 
gözlemde bulunulmuştur. Bursa’da öğrenim gören uluslararası 

[1] Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Ekonomi 
Politiği Yüksek Lisans Öğrencisi, İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Kız Öğrenci Koordinatörü. 
zehras- ert85@gmail.com
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kız öğrencilerin nasıl organizasyon düzenledikleri, onları 
etkileyen etmenlerin neler olduğu, kendi ülkelerinin sosyal medya 
topluluklarını, bu imkânları nasıl verimli bir şekilde kullandıklarına 
değinilmiştir.

Türkiye’de yükseköğrenim görmek için gelen uluslararası kız 
öğrencilerin ortaya koymuş oldukları sosyal projeler, bu projeleri 
oluştururken yardım aldıkları kurumlar, sergiledikleri örnek 
davranışlar, projeleri oluştururken yararlandıkları Kaynakça, 
iletişim ve bağlantı kurma yöntemleri, ihtiyaç duydukları proje 
des- tek fonlarını, projelerinin sonuçlarını ortaya koyan bu çalışma, 
mevcut literatürün zenginleşmesine ve uluslararası öğrenci 
hareketliliği bağlamında üretilecek projeler ve üretilecek politikanın 
uygulama aşamasında ihtiyaç duyulacak bilgi, birikim ve tecrübe 
altyapısına katkı sağlaması temennisiyle yararlanıcıların istifadesine 
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kız Öğrenciler, Sosyal Dayanışma, 
Sosyal Sorumluluk Projesi, Gönüllülük

Keywords: International Students, Social Solidarity, Social 
Responsibility Project, Volunteer

Giriş
Yirmi birinci yüzyıl, nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında 

sahip olduğu insan gücünü doğru ve yerinde değerlendirebilen, 
küresel ölçekte bu insanları kendisine çekebilen, evrensel bilgiyi 
kullanarak yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya 
dönüştürebilen ve insan odaklı kalkınma anlayışını benimseyen 
ülkelerin yüzyılı olması öngörülmektedir. (KAM, 2014)

Küreselleşme ile birlikte gelişmiş ülkelerin nitelikli insan gücüne 
duydukları gereksinim, ülkeler arasında işbirliği ve etkileşimin 
artması, kişilerin kendi ülkelerinin dışında farklı bir entelektüel 
birikimden yararlanma isteği ve daha pek çok sebep günümüzde 
uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaşması 
sonucunu doğurmuştur.

Yerel ekonomilerin ve eğitim sistemlerinin diğer ülke sistemleriyle 
birleşmesi sonucu hükûmetler ve eğitim politikacıları; daha geniş 
perspektife sahip dünya dillerini, kültürlerini ve iş yöntemlerini 
anlayan öğrenciler yetiştirmek istemektedir.

Bu durumun sonucu olarak belirlenen politikalar, uluslararası 
öğrenci hareketliliğini yaygınlaştırmıştır. (OECD, 2013)

Bununla birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği, ülkeler ve 
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kültürler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılması adına etkili 
bir dış politika, kamu diplomasisi ve kalkınma işbirliği aracı olarak 
görülmektedir.

Öğrencinin eğitim amacıyla bulunduğu ülkenin sınırları dışına 
çıkması, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın en önemli 
göstergelerinden biridir. (Kelo, Teichler ve Wächter, 2006)

Uluslararası öğrenciler konusu, Onuncu Kalkınma Planı ile 
Türkiye’nin de öncelikleri arasına girmiştir. 2018 yılı sonunda 
Türkiye’nin yükseköğretimde dünya uluslararası öğrenci 
alanındaki payının yüzde 1,5’e çıkarılması planlanmaktadır. Ayrıca 
yükseköğretim sisteminin hesap verebilirlik temelinde özerklik, 
performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde 
kalite odaklı bir yapıya dönüştürüleceği belirtilerek, yükseköğretim 
kurumlarının çeşitlendirilmesi ve yükseköğretim sisteminin 
uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için önemli bir merkezi 
haline getirilmesi amaçlanmaktadır. (KAM, Ekim 2014)

Uluslararası öğrencilerin eğitim için bulundukları ülkelerinde 
kazandıkları tecrübeyi, başarı ve yetenekleri ile eğitimlerini 
tamamladıktan sonra ülkelerine döndüklerinde de sürdürmektedirler. 
Dolayısıyla bu kazançlarını uluslararası öğrenciler, hem eğitimleri 
döneminde hem de mezun olduktan sonra bu ülkelerin sosyal yapısına 
maddi, manevi katkı yaparak topluma olumlu ivme sağlamaktadır.

Uluslararası Öğrenci Hareketini Etkileyen Faktörler
Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında karşılıklı 

anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından önemli bir dış 
politika ve kamu diplomasisi aracı olarak da değerlendirilmektedir.

Uluslararası öğrenci hareketliliği etkileyen faktörlerin başlıcaları, 
yaşam giderleri, ülkelerin akrabalık ilişkileri, yabancı dilde uzmanlık, 
üniversitelerin akademik başarıları, vize işlemleri ve çalışma fırsatları 
gibi uluslararası eğitimle ilişkilendirilebilen bütün faktörler belirli 
bir eğitim kurumuna başvurmayı düşünen öğ- rencilerin kararlarını 
etkilemektedir. Uluslararası eğitim hareketlerine yön veren önemli 
faktörlerden biri eğitim masraflarıdır. Günümüzde uluslararası 
öğrenciler az harç ücreti alan, öğrencileri burs ile destekleyen 
STK’ların çok olduğu ülkeleri tercih etmektedir.

Milletlerarası akrabalık ilişkileri de uluslararası öğrenci 
hareketliliğinde önemli bir faktördür. Koloni sürecinde ve soğuk 
savaş zamanında da bu durum benzerlik göstermiş, günümüzde ise 
farklı unsurların dâhil olmasıyla bu faktörün etkisi hafiflemiştir. Bu 
durumun en önemli sebebi küreselleşmedir. Küreselleşen dünyada 
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iletişimin hız kazanması ve öğrencilerin masraflarını en aza indirme 
çabası akrabalık ilişkilerinin etkisini azaltmıştır (Varghese, 2008)

Gidilecek ülkenin diline sahip olma ve yatkınlık, öğrencilerin 
seçimlerine büyük ölçüde etki eden özelliklerden biridir. İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve Rusça gibi dünyada yaygın olarak konuşulan 
dillerde eğitim olanakları sunan ülkeler, dünya genelinde en fazla 
uluslararası öğrenci barındıran ülkelerdir.

Uluslararası öğrenci adaylarının kararlarını etkileyen diğer 
bir faktör, üniversitelerin başarı durumlarıdır. Örneğin ABD ve 
İngiltere’deki üniversitelerin bilinen eğitim kalitesi ve başarıları, 
uluslararası öğrenciler için önemli bir tercih nedenidir.

Çalışma fırsatları, iyi bir iş ortamı yakalamak ve yüksek gelirli 
bir işe başlamak da uluslararası öğrenci hareketliliğini çok fazla 
etkileyen faktörlerden biridir. Ülkeye gelişte vize işlemlerinin 
kolaylığı, uluslararası öğrenci hareketliliğini olumlu yönde etkileyen 
bir faktördür.

Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Türkiye’nin Konumu
Uluslararası öğrenci konusu Türkiye’de 90’lı yılların başından 

itibaren bir politika alanı olarak ele alınmaya başlamıştır. Eğitim 
alanında ortaya çıkan en önemli proje, Büyük Öğrenci Projesi 
(BÖP)’dir. BÖP kapsamında 1992-1993 akademik yılından itibaren, 
Türkiye’ye Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından burslu 
olarak öğrenci kabul edilmektedir. Yükseköğretim kurumlarında 
kayıtlı uluslararası öğrenci sayısında yaşanan iniş ve çıkışlar, Tübu 
konuda izlenen politikaların istikrarlı olmadığını göstermektedir 
(Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012, s. 51).

Türkiye’nin 2023 hedeflerinde oldukça önemli bir yer tutan 
uluslararası öğrenciler ve uluslararası eğitim bağlamında Türkiye’de 
250 Bin uluslararası öğrencinin eğitim alması hedeflenmektedir. 
Bununla birlikte gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde Türkiye’nin 
uluslararası eğitim alanın henüz yolun başında olduğu söylenebilir.

Türkiye’de Vakıf Kültürü
İslam inancında, Allah yaratmış olduğu kullarına kendisine iman 

ettikten sonra salih amel işlemeyi emretmiştir. Salih amel işlemenin 
en çok tavsiye edilenlerden biri de kişinin sahip olduğu mallardan 
başkalarının istifade etmesini sağlamaktır. Zira insanlar mal mülk 
sahibi olma konusunda eşit değildirler. Çalışarak zengin olmak 
mümkündür, ama bu her zaman geçerli değildir. İnsanoğlu bir anda 
sahip olduğu bütün servetini kaybedebilir. Yani her an başkasına 
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muhtaç duruma düşebilir. İslamiyet bu durumlarda başkalarına 
yardım etmeyi emretmiş ve bu durum; zekât, fitre, sadaka gibi 
kavramlarda ifade edilmiştir. Bu yardım kurumları İslam’daki asgari 
yardım durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Kimi zaman da 
bu kavramların daha da ötesinde yardımlaşma teşvik edilmiştir.

Hz. Peygamberi her sahada örnek alan Müslümanlar vakıf kurmada 
da O’nu örnek almışlar ve tarih boyunca aşağıda ifade edileceği 
gibi, birçok sahada vakıflar kurarak insanlara faydalı olmaya 
çalışmışlardır. Dört halife devrinden sonra iktidara gelen Emeviler 
devrinde vakıflar çok yaygınlaştı.

Abbasiler dönemde İslâm coğrafyasının farklı siyasi parçalara 
ayrılması ve Büyük Selçuklu Devleti ile beraber siyasi hâkimiyetin 
Türklere geçmesi ile birlikte vakıf müessesesi de büyük bir gelişme 
göstermiştir. Nitekim bu tarihten sonra İslâm medeniyeti adeta bir 
“Vakıf medeniyeti” haline gelmiştir.

Selçuklular döneminde şehirlerde fakirlere, yolculara, kimsesizlere, 
öğrencilere, hatta devlet erkânına yemek dağıtmak için vakıflar 
tarafından imaretler de kurulmuştur. Söz konusu kurumlara tahsis 
edilen vakıf gelirlerinin bir kısmı vakfiyelerde hastalara, mahpuslara, 
öksüz ve yetimlere, sakatlara, kimsesiz vefat edenlerin defin 
işlemlerine sarf edilmek üzere ayrılmıştır.

Bursa’nın 1326 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle 
beraber şehirleşme hayatında önemli gelişmeler yaşanmış ve 
buna bağlı olarak vakıfların yaygınlaşması da bu tarihten itibaren 
olmuştur. (ÖCELAN, 2017)

Osmanlılar devrinde birçok hizmet vakıflar yoluyla yerine 
getirilmiştir. Bu hizmet sahaları şunlardır: Dini Hizmetleri Yerine 
Getiren Vakıflar, Eğitim Ve Öğretim Faaliyetleri İçin Kurulan Vakıflar, 
Sağlık İçin Kurulan Vakıflar, İmaret, Aşevi, Darülaceze Gibi Sosyal 
Hayata Yönelik Hizmetler İçin Kurulan Vakıflar, Su İle ilgili Kurulan 
Vakıflar, Askerî Müesseseler İçin Kurulan Vakıflar, İktisadî Ha- yatla 
İlgili Vakıflar, Spor Hayatı İçin Kurulan Vakıflar, Güzel Yazı Öğreten 
Vakıf, Sokak Hayvanlarına Ekmek Veren Vakıf, Ağaç Dikmek İçin 
Kurulan Vakıf, Evde Hasta Bakmak İçin Vakıf, Evlilik Çağına Gelen 
Kızlara Çeyiz Hazırlayan Vakıf, Duvarlara Yazılan Yazıları Silen Vakıf, 
İpekböceği Geliştirme Vakfı, Fakir Çocukları Sünnet Ettirme Vakfı, 
Çevre Ve Ormanı Koruma Vakfı, Camilerdeki Saatleri Tamir Ettiren 
Vakıf, Şehir Estetiğini Koruyan Vakıf, Yol Ve Kaldırımları Temizleyen 
Vakıf, Köle Ve Fakir Bekârları Evlendiren Vakıf, Güvercin Yuvası 
yapan Vakıf gibi birçoğu günümüzde de faaliyetini sürdürmekte olan 
vakıf ve sivil toplum kuruluşlarından bahsedilebilir.
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İslâm dünyasında vakıfların en çok ön plan çıktığı sahalardan biri 
sosyal hayata yönelik tarafıdır. Başta fakir, yoksul, kimsesizler ve 
yolcular olmak, varsa külliye bünyesinde medrese öğrencilerinin 
yemek ihtiyacını karşılamak üzere kurulan imaret ve aşevlerinde 
sayılan grupların dışında kimseler de yemek yiyebilmektedir.

Tüm bu bilgiler dâhilinde görüldüğü üzere bulunduğumuz coğrafya 
vakıf kültürünün en güzel şahitlerindendir. Bu kültürü ülkemize 
gelen uluslararası misafir öğrencilere aktarılması ve onların gerek 
bu coğrafya da gerek kendi coğrafyalarında bu kültürü sürdürmesi 
büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’deki STK’ların Uluslararası Öğrencilerin Sosyal 
Gelişimlerine Katkısı

Türkiye’de birçok STK uluslararası öğrencilerin sosyal, kültürel, 
akademik gelişimlerine katma değer sunacak faaliyetler organize 
etmekte, maddi-manevi bakımdan katkı sunmaktadır. Türkiye’de ki 
Uluslararası Öğrenci STK tecrübesi ilk olarak 2004 yılında İstanbul’da 
faaliyet gösteren SADER ile başlamış, sonrasında 48 şehirde 56 ayrı 
Uluslararası Öğrenci Derneğinin üyesi olduğu UDEF (Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu) olarak büyük bir yapıya 
kavuşmuştur. Muhatap kitlesi uluslararası öğrenciler olan STK’lar 
arasında zikredilebilecek en büyük yapıya sahip UDEF; Türkiye’yi 
okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları 
tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları 
boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne 
ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara 
taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek 
amacıyla kurulmuştur. UDEF aynı zamanda Uluslararası Öğrenci 
Derneklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni 
Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, 
Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde 
yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, 
oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların 
çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon 
olarak belirlemiş bir federasyondur. (UDEF,2017)

Uluslararası Öğrenci çalışması sivil toplum, vakıf ve medeniyet 
tecrübesinin aktarılması, teşkilatlanma, organizasyon kabiliyetlerinin 
gelişmesi, aynı tarih, kültür, coğrafya ve din çerçevesinde buluşan 
milletlere mensup öğrenciler arasında birlik-beraberlik düşüncesinin 
oluşturulmasında son derecede önem arz etmektedir.

Bugün Türkiye’de eğitim görüp çeşitli STK ve vakıf çatısı altında 
faaliyetlerde bulunan, eğitim çalışmalarına katılan ve mezun olup 
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ülkelerine dönen uluslararası öğrenciler, Türkiye’de edindikleri 
tecrübeleri ülkelerine taşımaktadırlar. Bugün Arnavutluk, Etiyopya, 
Bangladeş, Kamerun, Lübnan, Pakistan, Ürdün, Karadağ, Çad, Tayland, 
Suriye, Fas gibi ülkelere uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye’den 
mezun olan ve Türkiye’de tecrübe edinen uluslararası öğrenciler 
ülkelerinde insani yardım çalışmasından, eğitim çalışmalarına 
hatta siyasi parti kurulumuna kadar birçok alanda aktif haldedirler. 
(ARMAĞAN, 2015)

Uluslararası öğrencilerin, sosyal gelişimlerine katkı açısından 
bakıldığında STK’ların katkılarının büyük olduğunu görmekteyiz. 
Türkiye’de yükseköğrenim gören 30 bin civarında uluslararası 
öğrenci ile iletişim kuran UDEF çatısı altındaki dernek ve temsilcilikler 
uluslararası öğrencilerin oryantasyonuna neredeyse %30’una katkı 
sağlamaktadırlar.

UDEF çatısı altındaki dernek ve temsilciliklerde ayrıca uluslararası 
öğrencilerin akademik başarıyı, kişisel gelişimiz artıran seminerler, 
konferanslar, mesleki ve teknik geziler, staj imkânları sunulmaktadır. 
Böylece uluslararası öğrenciler, akademik hayatlarına artı değer 
katacak birçok imkâna da kavuşmaktadırlar.

Uluslararası öğrenci alanında faaliyet gösteren STK’lar mezuniyetleri 
sonrası uluslararası öğrencilerle irtibatlarını da sürdürmektedir. 
Mezunlar ile ilgili oluşan veriler, iş dünyası, devletin uluslararası 
düzeyde çalışma yapan kurumları ve ilgili STK’lar için güvenilir 
ve nitelikli insan kaynağı alanı da oluşturmakta, bununla birlikte 
mezun öğrencilerin ülkelerinde çalışma alanlarını genişletmektedir. 
Bu alanda UDEF çatısı altında kurulan “Türkiye Mezunları Derneği” 
(TÜMED) STK’lar ile yakın iletişim kurmuş uluslararası öğrencilerin 
verilerini toplayarak, bir mezun veri bankası oluşturmaktadır.

Uluslararası öğrenci STK’larının yukarıda zikredilen hususlar 
bağlamında en değerli katkısı, iletişim kurdukları öğrencilerin 
ülkemiz ve kendi ülkeleri arasında gönüllü birer kültür ve medeniyet 
elçisi olmalarına vesile olmasıdır. (ARMAĞAN, 2016)

Uluslararası öğrencilere akademik destek sağlayan kuruluşlara bir 
başka örnek olarak SETA gösterilebilir. SETA 2014 ve 2015 yıllarının 
ardından 2016 Uluslararası Öğrenci Akademisi düzenlemiştir. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla 
düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye’de 
yükseköğrenim gören Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal 
ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesini, ilgi ve çalışma 
alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulmasını hedeflemiştir. 
Siyaset, dış politika, hukuk ve ekonomi gibi farklı alanlarda yapılan 
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atölye çalışmaları ve ders dışı aktivitelerle zenginleştirilen SETA 
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye’de ilk olarak Uluslararası 
Öğrencilere akademik yazma ve Türkçe konularında destek sağlayan 
Akademik Danışmanlık Ofisini hizmete geçirmiştir.

Programın akademik amaçları; Türkiye Bursları kapsamında 
Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
akademik, sosyal ve kültürel donanımlarını güçlendirerek üniversite 
eğitimlerinin desteklenmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni 
olanaklar sunulması, program sayesinde öğrencinin toplumla ve 
kültürle olan manevi bağlarının güçlendirilmesi, programa katılan 
öğrencilerin üniversite eğitimlerinin destekleyici eğitimlerle takviye 
edilmesi, sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması, sivil toplum, 
insan hakları, azınlık hakları ve demokratik katılım gibi konularda 
bilgi edinmelerinin sağlanması, uluslararası öğrencilerin kendi 
aralarında ve Türk öğrencilerle iletişimlerinin güçlendirilmesi, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders ve tez dönemlerinde 
akademik danışmanlık yapılarak katkı sağlanması şeklindedir.

Akademi programında oluşturulan atölyeler: 
1. Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
2. Hukuk ve İnsan Hakları Atölyesi 
3. Uluslararası İlişkiler Atölyesi 
4. Siyaset Atölyesidir. 
Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi’nde Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, 

Büyüme ve Kalkınma arasındaki ilişki ve ekonomik kalkınmanın 
temelleri uluslararası öğrencilere kazandırılmaya çalışılmıştır. Hukuk 
ve İnsan Hakları Atölyesi kapsamında hukukun temel kavramları 
ve insan hakları konuları işlenmiştir. Bölgede ve dünyada yaşanan 
insan hakları ihlalleri hukuki çerçevede incelenerek, öğrencilere 
insan hakları ve hukuk odaklı bir perspektif kazandırılmıştır. 
Uluslararası İlişkiler Atölyesi’nde, öğrencilere uluslararası ilişkilerin 
işleyişi ve diplomasinin mantığı çerçevesinde bir düşünce sistemi 
kazandırılmış, akademi programının da ruhuna uygun olarak 
yumuşak güç, uzlaşma, uluslararası işbirliği, çatışmasızlık ve küresel 
barış vizyonu kavramları etrafında şekillenen bir ders programı 
izlenmiştir. Siyaset Atölyesi’nde ise Türkiye’nin siyasi tarihi 
incelenerek, Türkiye ve öğrencilerin ülkeleri arasındaki benzerlikler 
ve farklılıklar değerlendirilmiştir. Program süresince öğrenciler 
öğretim elemanları akademisyenler ve katılımcı uzmanlarla birlikte 
etkili iletişim sağlamışlardır. (SETA, 2016)
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında, Türkiye’de 
uluslararası öğrenciler alanında sivil toplum kuruluşları ciddi bir 
birikim ve tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe uluslararası öğrenci 
politikasının oluşturulmasında önemli bir basamak görevindedir.

Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Kız Öğrenciler ve 
Ürettikleri Sosyal Projeler: Uludağ Üniversitesi Örneği

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan Jusmin Kasamara 
Sornsawan başkanlığında Güney Asyalı kız öğrenciler Türkiye’de 
muhtelif alanlarda faaliyet gösteren STK’ların savaş mağduru, 
yoksul, dezavantajlı gruplara yönelik yardım organizasyonlarından 
hareketle 10-11-12 Mart 2017 tarihinde ‘Gökkuşağı Kampı’ adı 
altında, Bursa’da ikamet etmekte olan Suriyeli ve Iraklı Mültecilere 
maddi ve manevi yardım organizasyonu gerçekleştirmişlerdir. 
Organizasyon sosyal medya aracılığıyla Türkiye’deki Taylandlı 
Öğrenciler Topluluğu başlığı altında duyurulmuş kısa bir zaman 
zarfında konulan kontenjana ulaşılmış, Türkiye’de 16 farklı ilde 
20 farklı üniversitede okuyan Budist ve Müslüman 50 kız öğrenci 
Bursa’da bir araya gelmiştir. Söz konusu organizasyona katılım 
gösteren öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin isimleri 
şu şekildedir: On dokuz Mayıs Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Antalya Bilim 
Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Selçuk 
Üniversite, Necmettin Erba- kan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Afyon Kocatepe 
üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi.

Organizasyonda görev alan öğrenciler Bursa’da bir araya gelmeden 
önce kendi bulundukları şehirde, üniversitelerdeki öğrencilerle ve 
STK’larla iletişime geçmiş, yapacakları projeden hakkında muhtelif 
kalemlerde destek bulmuşlardır. Program boyunca öğrencilere 
UDEF’in Bursa’daki temsilcisi olan İpekyolu Uluslararası Öğrenci 
Derneği ev sahipliği yapmıştır. Dernek gerek konaklama, gerek ulaşım 
ve Bursa’daki savaş mağduru mülteci ailelere ulaşım noktasında 
öğrencileri desteklemiştir.

Program kapsamında, öğrenciler ziyaretlerinde bulunacakları 
ailelerin bilgilerini edinip, erzak kolisi, oyuncak, kırtasiye malzemesi 
ve diğer yardım kalemlerini belirlemişlerdir. Program boyunca 4 
Suriyeli ve 5 Iraklı mülteci aileler, Çocuk ve Yaşlı Bakım Merkezini 
gruplar halinde ziyaret etmiş, akşam ise gün içinde gerçekleştirdikleri 
ziyaret ve gözlemleri paylaşmak için toplantılar düzenlemişlerdir.
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Taylandlı kız öğrencilerle son gün yapılan mülakatta, sosyal 
sorumluluklarının artması noktasında STK’ların katkısı ifade 
edilmiştir. Birlik ve beraberlik şuurunun oluşması açısından bu 
ve benzeri projelerin hayata geçirilmesi çok değerli bulunmuştur. 
Yapılan organizasyonun koordinatörü olan Jusmin Kasamara 
Sornsawan bu organizasyonu düzenlemesinde en büyük etkenin 
STK’ların örneklik teşkil eden projelerinin katkısının olduğunu 
belirtmiştir. Aynı zamanda ismi geçen öğrenci Türkiye’de eğitim 
süreci boyuna STK, dernek ve vakıfların işleyişini, çalışma usullerini 
öğrenmek için bu kurumlarda gönüllü olduğunu söylemiştir. 
Türkiye’ye yeni gelen Taylandlı öğrencileri bilgilendirmek amacı 
her yıl “Türki- ye’deki Taylandlı Öğrenciler Topluluğu” kitap 
basmaktadır. Bu proje bu kitapta yer alacak ve yeni gelen öğrencilere 
örneklik teşkil edecektir. Tamamen gönüllülük esasına dayanana bu 
projeden projede bizzat bulunan 50 öğrenci dışında bu öğrencilerin 
iletişime geçip katkı sağlamalarına vesile oldukları onlarca arkadaşı 
da haberdar olmuştur.

Sosyal sorumluluk ile ilgili başka bir örnekte Bursa İHH İnsanı 
Yardım Derneği’nin düzenlediği Reyhanlı Mülteci kampları, Savaş 
Mağduru hanımların Rehabilitasyon Merkezi ve Hatay Yetim Köyü 
ziyaretlerine katılan Uludağ Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerdir. 
Organizasyona katılım gösteren Uludağ Üniversitesi öğrencisi 
Kosovalı Arta Brando, kendi ülkesinde bu tarz STK çalışmalarının zayıf 
olduğu belirtmiştir. Uludağ Üniversitesin’ de aldığı eğitim süresince 
gerek uluslararası öğrenci STK’larının faaliyetlerine katılıp, dernek 
çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş ardından bu edinmiş 
olduğu tecrübeyi daha da derinleştirmek için yukarıda mezkûr 
projeye dâhil olduğunu söylemiştir. Proje bitiminde Bursa’ya geri 
dönen öğrencimiz ziyaret ettikleri yerlerdeki gözlemlerini ülkeleri 
Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Tayland, Endonezya, Türkiye, 
Kanada, Belçika, Almanya, Azerbaycan, Singapur ve Fransa olan 110 
öğrenci ile paylaşmış, ardından diğer öğrenci arkadaşlarını organize 
ederek 11 savaş mağduru yetiminin bir senelik maddi-manevi 
bakım ve hamiliğini üstlenmişlerdir. Bu ve benzeri örnek projeleri 
çoğaltmak mümkündür.

Mülakatlar sonunda edinilen kanaat; öğrencilerin muhatap 
oldukları STK’ların çalışma prensiplerini öğrendikleri, Türkiye’de 
kaldıkları süre boyunca Türkiye’nin sahip olduğu medeniyet mirasına 
tanıklıkları, yine Türkiye’deki yardımseverlik kültürünün yaygınlığı, 
uluslararası kız öğrencilerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan 
sonra bu ve benzeri projeleri kendi ülkelerinde de uygulamayı 
planladıkları görülmektedir.
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Sonuç
Türkiye’de öğrenciler arasında etnik, dini, siyasi ayrım yapmaksızın 

faaliyet gösteren uluslararası öğrenci STK’ları, uluslararası 
öğrencilere rehberlik yapma noktasında ciddi tecrübelere sahiptir.

Uluslararası öğrenci STK’larının sahip olduğu tecrübeler, öğrenciler 
ile kurdukları yakın iletişimin doğal bir sonucudur. Uluslararası 
öğrenci STK’ları, maddi bir karşılık beklemeksizin, gönüllülük esaslı 
olarak, bu alanda faaliyet gösterirken, yaklaşımları “insan” merkezli 
olmuştur. Bundan dolayıdır ki, uluslararası öğrenci STK’ları, 
eğitim için kendi ülkelerini bırakarak Türkiye’ye gelen öğrencileri 
“ya- bancı ya da uluslararası” değil, “misafir öğrenciler” olarak 
tanımlamaktadırlar.

Bu bakış açısı Anadolu coğrafyasının sahip olduğu medeniyet 
mirasının, vakıf medeniyeti anlayışının doğal bir sonucudur. Eğer 
gittikleri ülkede kendilerini toplum içerisinde faydalı birer şahsiyet 
olarak hissedecek olurlarsa, uluslararası öğrencilerden beklenen 
akademik başarı artacak, ekonomik, kültürel ve siyasi fayda olarak 
istenilen düzeye erişilmesi kolaylaşacaktır.

Türkiye’de uluslararası öğrencilerin genelinin sadece Uluslararası 
Öğrenci STK’ları ile iletişimde oldukları görünmektedir. Mevcut 
Uluslararası Öğrenciye dayalı olmayan STK’ların çokluğu göz önüne 
alınarak, bu STK’lar ile de iletişimlerini güçlendirecek planlar 
oluşturulmalıdır.

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası kız öğrencilerin Türkiye deki 
Sivil Toplum Kuruluşları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmesi 
için yurt içinde ve yurt dışında Büyükelçilikler, konsolosluklar, 
Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve misyonu uluslararası öğrencilere 
destek olan kuruluşlar, bu öğrencilere vakıf, yardımlaşma kültürüne 
dair daha fazla bilgilendirici araçlar oluşturulmalıdır.

Uluslararası kız öğrencilerin özellikle sosyal yapıya katkı sağlayan 
projeleri desteklenmeli ve artırılması için teşvik edilmelidir. Bu 
teşvikler öğrencilerin bulundukları illerde yardıma muhtaç insanların 
maddî ve manevî ihtiyaçlarının teminini de sağlayacaktır.

Uluslararası eğitim bir yönüyle akademik gelişim ve dönüşüme 
katkı sağlarken bir yönüyle de de insanlığın medeniyet değerlerine 
yükseklik ve ufuk kazandıracak vizyon ve perspektif sunabilecek 
bir altyapı sunabilir. Türkiye’nin sahip olduğu kadim medeniyet 
mirasının elçileri olarak görevlerini sürdüren STK’larla uluslararası 
öğrencilerin buluşması son derecede etkili sonuçlar oluşturabilecek 
kapasiteyi haizdir.
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EXCHANGE STUDENT PROBLEMS BEFORE, DURING AND 
AFTER EXCHANGE - A CASE STUDY

Zuhal Guvener1

Abstract
Exchange students face a great number of obstacles before, during 

and after mobility. In terms of educational prospects, some areas 
of conflict are the documentation bureaucracy, payment issues, the 
differences in credit weights between the host and home institution, 
the language requirements of instruction at the receiving university, 
the difference in attitude of the teaching body of the host and home 
institutions and the ensuant confusion on the part of the student, 
and the expectations of the student as an exchange student versus 
the expectations of the host university. The sometimes problematic 
communication between the coordinators at the sending and 
receiving universities in terms of courses content, educational 
outcomes and recognition of courses taken at the host institution are 
also among the most common issues in student exchange in terms 
of education observed in the case of the International University of 
Sarajevo. Currently, four types of mobility activities are available for 
students in and out of IUS Erasmus+ Key Action 1, Mevlana, exchange 
through memoranda of understanding and bilateral agreements, 
and individual exchange of students and staff. Although the severity 
of some of the problems depend on the specific program that the 
exchange student belongs to, there is a very clear need to further 
define processes that allow student mobility to facilitate easier 
student exchange, starting from a reduction of bureaucratic hurdles, 
to easier access to international payment options, to a more rigorous 
observance of realistic language requirements, to name a few. Since 
successful mobility benefits both the home and the host institution by 
crosspollination of educational practices, techniques, such changes 
would allow better realization of mobility goals.
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Exchange Student Problems Before, During and After Exchange 
- A Case Study

One of the defining experiences for a university student today is 
the chance to spend a semester or a year of their studies abroad 
at a different university in a new country. Although some students 
had always been able to study abroad either through self-financing, 
through government grants or through their own academic standing 
and achievements, this was usually for the whole of their studies and 
it was more common among the middle classes and higher, due to 
the costs reflected on the family of the student unless it was fully 
funded. That full funding, however, usually also meant indentured 
civil service if provided by a government. In the case of Turkey, a 
student who had been funded by the state, for example, could expect 
between five and fifteen years of service after the completion of their 
study period abroad.

One of the great changes that the educational establishment 
observed concerns the change to the understanding of student 
mobility. Especially in the last decade, each passing year saw larger 
numbers of students moving between educational institutions on a 
semester-basis, and the trend has brought many advantages to all 
concerned. Students often go to a country or city they would never 
even dream of visitingin most cases, to a place they had no idea even 
existed. Spending four to six months in a city where they meet locals 
for long periods by nonenforced circumstance allows these young 
people to forge connections to the host culture they could never have 
achieved by merely visiting as a tourist, no matter how long they 
stayed. The student also comes face to face with having to deal with 
life in a different place on their own, sometimes for the first time, and 
learn a lot about themselves through these experiences. For funded 
mobility, there are even financial benefits to the guest student. 
Especially for a bachelor student in their sophomore or junior year, 
this is an incredible chance. Thus, it is no wonder that many students 
describe their semester abroad as `lifealtering`.

Yet, undeniably, exchange students face a great number of obstacles 
before, during and after mobility. The problems are many and on 
many levels, and sometimes have the potential to turn a dream into 
a nightmare scenario. In terms of educational prospects, some areas 
of conflict are the documentation bureaucracy, payment issues, the 
differences in credit weights between the host and home institution, 
the language requirements of instruction at the receiving university, 
the difference in attitude of the teaching body of the host and home 
institutions and the ensuing confusion on the part of the student, 
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and the expectations of the student as an exchange student versus 
the expectations of the host university. The sometimes problematic 
communication between the coordinators at the sending and 
receiving universities in terms of courses content, educational 
outcomes and recognition of courses taken at the host institution are 
also among the most common issues in student exchange in terms of 
education observed in the case of an institution that does not realize 
its educational activities through a national agency, and is thus more 
of an observer in terms of especially funded mobility activities.

Currently, four types of mobility activities are available for 
students in and out of the university that is the focus of the case 
Erasmus+ Key Action 1, Mevlana, exchange through memoranda of 
understanding and bilateral agreements, and individual exchange 
of students and staff. Although the severity of some of the problems 
depend on the specific program that the exchange student belongs 
to, there is a very clear need to further define processes that allow 
student mobility to facilitate easier student exchange, starting from 
a reduction of bureaucratic hurdles, to easier access to international 
payment options, to a more rigorous observance of realistic language 
requirements, to name a few. Since successful mobility benefits both 
the home and the host institution by crosspollination of educational 
practices, techniques, such changes would allow better realization of 
mobility goals.

Issues With Mobility Ventures Observed Over Time
Documentation Issues
One of the larger issues is the documentation – although this is 

somewhat simpler for an EU citizen, for non-EU citizens and EU 
citizens coming as exchange students to non-EU countries, there 
looms large the need to obtain residence permits and ministry 
approvals, both processes rich in documentation and poor in terms 
of time, not to mention being expensive. Non-EU students also 
need to worry about obtaining a visa, which is another process 
that requires both time and money. In the smaller countries, where 
there is no consulate for a particular country, getting a visa involves 
either traveling to a nearby country where there is a consulate or 
sending their documents, including their passport, by mail. Sending 
documents by mail is the cheaper option but there is a risk of those 
documents being lost, which has happened twice in the last academic 
year in this particular case. Yet, traveling to another country simply to 
obtain a visa to visit a third country is often prohibitively expensive, 
as well. So the student may find himself or herself in a situation 
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where they need to choose from among bad alternatives, and thus 
give up on the idea of exchange, if their parents cannot support the 
expense of such a trip. Again, this is unfortunately a common outcome 
when faced with these two options. Since mobility is such a valuable 
learning experience, it is more than merely sad that at least some 
candidates cannot take part in exchange due to a process that bars 
only the financially-disadvantaged.

Getting other documents may also prove frustrating in different 
ways. One example is that students coming from countries where the 
documentation is online and accessed through various computer-
secured methods may find their documents, such as their criminal 
record or statement of domicile, rejected in countries where 
validation of signature and stamp is an official requirement still. 
Thus, sometimes the student is in the awkward position of trying to 
get a paper that is already of- fered electronically through the nearest 
embassy, which is sometimes not so near at all.

Translation of documents is yet another painful and expensive 
point. Since most non-EU states require documentation to be 
submitted in the local language, the students need not only to submit 
the long list of documents but to also provide them translated into 
the local language. This is also a process that consumes both time and 
financial resources.

Payment Issues
That funded student mobility is an amazing opportunity for students 

is an uncontestable point. Before such projects came into play, only 
a relatively small portion of students who belonged to the better off 
classes of a given society were able to even imagine spending a portion 
of their university years in another country, mostly due to financial 
constraints that went along with such ventures. While costs alone 
were not the only factor, it is undeniable that for many a parent it 
weighed significantly in any calculation. With funded mobility, much 
of the burden seemed lifted. Yet, the systems are not without their 
limitations and outright problems. The problems of payment that 
relates to the student body in terms of mobility observed personally 
by members of the university in this case study may be divided into 
three main categories:

1) Size of the grant: Simply put, there seems to be no rhyme nor 
reason regarding the size of the grant that is offered to students by 
the different funding bodies. The Mevlana grant, to start with, offers 
what could generously be termed as laughable amounts for the 
student on mobility. It has been observed time and again that even the 
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most frugal of students can simply not subsist on the grant allowable 
through this program. On the other hand, the Erasmus+ Key Action 1 
type of mobility affords much more than necessary for a comfortable 
lifestyle for a student, thus leading to a greatly incompatible and 
unjust experience between the two program students. There seems 
to be no logical explanation or accounting for such discrepancy and 
sadly, it weakens trust in the administration of the programs.

2) Timing of grant payments: As in the case of the actual size of 
the grant, the timing of the payouts is also a largely gray area where 
there seems to be no transparency. Each project or university seems 
to have a unique way of timetabling and then making payments, 
with greatly differing approaches to the percentages paid out, the 
place and manner of the payouts, the handing of communication, in 
particular when calculating the days of attendance for the remainder 
of the payment when the grant is divided into sections.

3) Regulations governing the grant: There also seems to be no 
cohesion in terms of the regulations governing the grant – some 
students who fail one course lose their whole grant, whereas others 
do not lose any part of the grant even when they fail all courses, 
although most projects appear to fall in between these two extremes. 
On many occasions, students themselves do not know the end result 
of failure of one or more of their courses at the host institution, and 
this also sometimes results in uncertainty and a loss in confidence in 
the governing systems.

For free moving students, there is a further dimension. Since free-
moving is ill-defined, there is no clear guideline ascribing processes 
and expectations of a free-mover that is accepted widely, unlike the 
case of funded grants such as Erasmus+. That means a free-mover can 
sometimes be in a position to pay both the sending and the receiving 
institution for their semester abroad. This is obviously a worst case 
scenario, but one that regrettably applies to at least some cases.

The Differences in Credit Weights Between the Host and Home 
Institution

Despite the expectation that the European Credit Transfer 
System would simplify the transfer of credits between different 
institutions, and that at least to a certain extent similar courses 
would have roughly similar credit weights, there is sometimes great 
discrepancy between countries and institutions in calculating and 
assigning credits for a course. For example, the EU Systems course 
at the university in this case study is valued at 6 credits whereas its 
weight in different institutions can be 2, 3, 5 or 7. The difficulty lies 
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in balancing such differences and sometimes the student may end 
up with the hard choice of either sticking to the maximum 6 courses 
whatever the credit total or go by the credit total and take up to 11 
courses in one semester. Although such situations as well as other 
course and credit related problems (such as the expected number of 
hours supposed per course for tutorials and homework or practical 
work to be done by the student as course assessment) that may have 
been defined very differently are expected to have been handled 
and communicated to the exchange student, it also has been seen to 
happen that either the student is under the erroneous impression 
that the receiving institution would disregard the exchange body in 
such cases or that the student has not been properly informed as to 
the details of the expected work throughout their semester at the 
host university.

The Language Requirements of Instruction at the Receiving 
University

When the language of instruction at the home university is different 
than at the host institution, and the testing is not uniform, a common 
problem can be the understanding of how much proficiency is 
required in an academic environment. This situation is exacerbated by 
the practice of some countries where the language of the instructors 
as well as that of the student body in general is not at a suitable level 
but who participate in the exchange anyway, where the exchange 
students are not required to attend courses and are only asked to sit 
for the Final exam. Even then, this exam may take the form of a paper, 
a group presentation or an oral exam rather than a written one or a 
one-time presentation.

At the institution in this case study, English is the language of 
education and communication and a minimum level of B2 on the 
Common European Framework for Reference for Languages is the 
absolute necessity for a successful study period, not only to follow 
lectures and do homework, but also to interact with students 
from other nationalities and educational backgrounds. In Turkey, 
especially, the language instruction patterns that focus more on 
function rather than fluency may mislead students into believing 
that they can successfully comprehend lectures given in English 
by professors who come from a variety of educational and cultural 
backgrounds, join in class discussions, give presentations, read and 
respond in writing or verbally to the information as well as sit for 
examinations without a solid working knowledge of the language 
of instruction. However, this has been seen to be erroneous even in 
the case of students with high cumulative grade point average and a 
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working but limited scope of language. Such students have trouble 
dealing with even the rudiments of communication pertaining to 
their learning agreements, residence permits or simply how to 
obtain a prepaid telephone card for one of the local networks. Thus, 
in the classroom environment where they are expected to perform 
along the lines of regular students, the lack of language ability may 
sometimes become debilitating.

In Turkey, specifically, the question language proficiency is one 
that is based on marks gained in examination situations, and reflects 
a tendency to regurgitate memorized patterns and vocabulary rather 
than production of unique language output. Thus, even a student 
with a high cumulative grade point average back at his or her own 
university may found to be baffled when asked to produce an 
argument on the spot developed on the basis of the class discussion 
that was just concluded, and in examination situations, that he or 
she may receive low marks due to having repeated verbatim an 
argument from a set text or the course material. This bafflement then 
has been seen to turn to anger at what they think to be mistreatment 
– as in, this reproduction of memorized text is normal and acceptable 
at their home university, and should be considered as such, and by 
not accepting such work, the student is being punished. This creates 
tension and strife between the host institution and the exchange 
student.

The Difference in Attitude of the Teaching Body of the Host 
And Home Institutions

Each institution has its own group of expectations from the 
student body, especially when it comes to exchange students, 
specifically when the exchange is funded externally, as in the case 
of Erasmus+ or Mevlana exchanges. In some cases, the institution is 
more focused on the social and cultural aspects of the exchange, and 
thus the student arrives with the expectation that their workload 
as an exchange student such as class attendance, homework and in-
class participation and presentation duties, laboratory and tutorial 
attendance, examination requirements and all the other duties 
that befall a student will be in abeyance throughout their exchange 
period. As in the case of language-related issues, this again leads 
to clashes between the host institution and the exchange students, 
and sometimes leaves the students who do have to obey the same 
regulations as the host body students as having been “cheated”, since 
they expect to be treated differently due their exchange status.

The above-mentioned point in terms of the language requirements 
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comes into play in this scenario as well. Since the students who 
go on exchange to a country or an institution where the mobility 
opportunity is seen as a socio-cultural phenomenon rather than an 
academic one, or when the institution is more focused on realizing 
the mobility project rather with an eye towards securing more grants 
in the future, rather than on the student fulfilling the obligations of 
their semester abroad in terms of academic workloads, then spread 
the belief, or even one might say conviction, that their fully-funded 
semester abroad is one where they will be free of their academic duties 
and instead expect to travel, party and still receive their credits just as 
a regular student would. This fallacious impression then has a ripple 
effect on student mobility as a whole, and the institutions where the 
student body, whether home or host, are expected to behave and act 
in accordance with all the attendant regulations. A further case is the 
situation with how some exchange students feel about cheating in 
exams or plagiarizing. In our experience, it is not uncommon to hear 
an exchange student trying to justify these attempts by stating that 
they are “Erasmus students” or that “they did not realize exchange 
students are subject to same academic honesty standards”. Thus, 
it seems very clear to at least some of the International Relations 
staff members at various schools and universities that at least some 
students have formed the belief that funded exchange opportunities 
are a time when the student is given a free period of time to not be a 
student and not lose academically or financially through their actions 
throughout this period.

The Sometimes Problematic Communication Between the 
Coordinators at the Sending and Receiving Universities

Coordinators both at the home and the host institutions play a 
crucial role in the successful implementation of the mobility. They 
are a part of the process from the beginning until the end: before 
the mobility, a good coordinator is expected to guide the student 
into choosing courses that match the needs of the student at that 
particular point, especially in terms of finding courses aligning with 
the content and course aims of the course at home so that the student 
may easily transfer the credits earned at the host institution. In this 
period, the student is expected to find the course list, match courses, 
find the course content, check whether the course will be offered, 
and complete the learning agreement. This requires the coordinator 
at both the home as well as the host institution to be available for 
consultation, documentation and in essence general hand-holding, to 
ease the student into the mobility as painlessly as possible since it 
is by nature a difficult process, and may turn out to be intimidating 
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to a sophomore student. However, one problem is that it has been 
the observation of many an international relations office staff 
member that many, if not most coordinators, take the consideration 
of courses in terms of content to be the duty of the student or the 
international relations office. While that may work in institutions 
where the international relations or mobility officers are from among 
the faculty, it is an over generous and general appreciation of the 
case as a whole. The bigger problem though comes into play when 
the coordinators at the sending and the receiving institution have a 
disparate view of the content in terms of matching. So, it is crucially 
important for coordinators to be in contact yet sometimes this does 
not happen at all.

Educational Outcomes
As in the case with matching course content, it is also a frequently 

observed phenomenon that the educational outcomes of the mobility 
have a different meaning for the sending institution and the receiving 
institution. For both the universities concerned, student mobility is 
part of the strategic planning and internationalization processes and 
for the countries that have the right to write and implement projects; 
it is a source of income that may not be paralleled by the actual 
student payments. Thus sometimes the project leader of the mobility 
may face the very real temptation to capitalize on the potential of 
the mobility project more as a solid shortand mid-term income-
generating venture, rather than an exchange of knowledge, cultural 
values, educational and administrative practices along with the 
various methodologies of teaching and learning for the student body. 
Thus, another gap is formed between the institutions where this 
temptation is felt, since the focus there then is the realization of the 
mobility and leniency in every aspect of the education but on paper 
is the key, and the institutions that expect academic standards to be 
upheld to at least some degree may face a problem regarding how to 
realize the aim of the partner without dropping their own academic 
stance. Since greater numbers of students are mobile each year, this 
may turn into a growing problem because it creates an atmosphere 
of mistrust and a feeling of being picked on or maltreated among the 
students whose friends’ experience may be very different due to this 
extremely differing view of the mobility project.

Recognition of Courses Taken at the Host Institution
The recognition of the courses taken at the host institution is yet 

another point in the mobility process that appears self-explanatory 
and painless but it often ends up being anything but. The largest part 
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of the problem is that during mobility, the student makes changes at 
the host institution without the consent or knowledge of the relevant 
coordinator. Such changes are common and are expected to hap- pen, 
but the student is also expected to discuss any amendments to the 
Learning Agreement with their coordinator to ensure that the new 
course or courses that will replace the ones the student had chosen 
before the mobility match both in content and educational outcomes 
with the original one or ones. However, there is often a very short 
window of opportunity during the Add-Drop period and when the 
home institution coordinator is late in answering or the student 
does not communicate the change in an orderly fashion, the student 
then ends up making the new course selection on his or her own 
without approval. Then, on their return to the home university, they 
find themselves faced with having completed  a course that is not 
matching to a course at the sending institution. This risk is especially 
great for students who end up changing four or five courses without 
going through proper channels in the name of expediency and speed 
during their mobility. Often, students claim to have written to their 
coordinator and gotten no response. This may even be true in some 
cases. However, more often, students inform their coordinators late 
or in a manner that requires more information (such as not providing 
the coordinator with the syllabus and course description of the new 
course the student would like to take) and the flow of communication 
uses up too much time. The end result is often that students return 
from mobility with a transcript whose course listing does not match 
the learning agreement before the mobility and they do not have the 
coordinator’s approval to change, and face the very real possibility 
that one or more of the courses will not be accepted.

Concluding Remarks
Spending a semester at a university in an absolutely unknown 

country or in the country of one’s dreams, or at a university that offers 
a greatly different atmosphere is an experience that all students 
should have equal access to. The idea is a valuable educational 
tool and a worthy goal, in all the dimensions it brings into play on 
the student. Yet, there are also many challenges yet to figure out 
exactly what is expected, how the implementation is to work, a 
common ground for both administrators and students to stand on 
– issues such as visa and residence permit acquisition, course and 
credit matching, communication, student behavior and expectations 
during mobility, transfer of credits and even issues such as finding 
accommodation and cultural clashes that were not mentioned in 
this piece are all parts of this very complex equation. That student 
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mobility at the bachelor level is incredibly enriching is a statement 
nearly concerned parties agree the level of deep immersion it affords 
is not one easily judged as and immediately after  it happens, since 
the process of assimilating all those experiences is a long-haul one. 
Yet, as educators and administrators, it should also behoove us 
all to make the process more transparent, more accountable and 
more accessible – the expectations of the sending and receiving 
institutions should be made clear much before the student comes 
into the picture, and once a common platform is formed between the 
institutions involved, the exchange student should also be clearly 
informed of these expectations and processes so that they can take 
the responsibility of their own actions full on to their shoulders. 
Clarity of purpose and expectation would help all parties concerned.



434

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı



435

Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH 
ETMEDEKİ MOTİVASYONLARI: KIRGIZİSTAN UYRUKLU 

ÖĞRENCİLERİN ÖRNEĞİNDE

Zhamilia Karymbaeva1

Özet
Günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliğin önemi gün gittikçe 

artmaktadır. Uluslararası öğrenciler hem eğitim amacıyla gittikleri 
ülke için hem de kendi vatanları için birçok faydanın sağlanmasına 
neden olmaktadırlar. Bunlar: iki ülke arasında sosyo-kültürel 
bağların güçlenmesi, ekonomik ilişkilerin sağlanması, farklı siyasi 
görüşlerin paylaşılması, eğitim seviyesinin yükselmesi ve dolayısıyla 
entegrasyonun gerçekleşmesidir. Tüm bu faydaların elde edilmesini 
amaçlayan taraf ülkeye gelen uluslararası öğrencilerin sayısını 
arttırabilmek için öğrencilerin eğitim konusunda motivasyonları 
üzerine araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi 
için ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptıkları ciddi araştırmaları vardır. 
Küresel Rekabet Raporuna göre Türkiye uluslararası öğrenciler 
tarafından tercih edilen 148 ülke arasında 44. sırada yer aldığı 
bilinmektedir. Bu listede yukarıda yer almak için Türkiye’nin hangi 
alanlarda nasıl değişikliklerin yapılması gerektiğini araştırarak 
eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.

Bu araştırma uluslararası öğrencilerin eğitim için hangi 
nedenlerden dolayı Türkiye’yi tercih ettiklerine yöneliktir. 
Araştırmada Kırgızistan’dan gelen ve şimdiki zamanda Türkiye’de 
eğitim gören öğrenciler esas alınmaktadır. Öğrencilerin eğitim için 
Türkiye’yi tercih etmede motivasyonlarını birkaç grup içerisinde 
ele almak mümkündür. Bunlar, öğrencilerin Türkiye ile dini ve 
kültürel yakınlık hissettikleri, burs imkânının sağlandığı, Türkiye’de 
iş bulma fırsatından faydalanma istekleri, ülkenin turizm ve eğlence 
sektörünün gelişmiş olduğu, memleketleri dışında tek başlarına 
yaşama tecrübesini kazanma istekleri gibi faktörler ilk sıralarda yer 
almaktadır. Tüm bu faktörler dikkate alındığında hangi alanlarda ne 
gibi değişikliklerin yapılması gerektiği ortaya çıkacaktır.

[1] Gazi Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Doktora Öğrencisi
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Bu araştırma Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi burs veren makamlar için 
fikir verici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Hareketliliği, Türkiye’de 
Eğitim Görme, Eğitim Şartları, Kırgızistan’dan Gelen Öğrenciler.

Araştırma Yöntemi
Araştırma evreni olarak Kırgızistan vatandaşlığına sahip olan 

ve Türkiye’de en az bir sene ikamet eden ve şimdiki zamanda 
yükseköğretim gören 16 kişi seçilmiştir. Araştırma için nitel yöntem 
seçilerek konu üzerinde sorular sorulmuştur. Araştırma için seçilmiş 
bu 16 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek mülakat yapılmıştır. Mülakatta 
konu ile ilgili açık uçlu sorular sorularak cevaplar kayıt altına 
alınmıştır. Araştırma için seçilmiş öğrencilerin eğitim hayatlarının 
olumsuz şekilde etkilenmemesi düşünülerek isim ve soy isim gibi 
bilgiler alınmamıştır. Alınan cevaplara göre bilgiler “dini ve kültürel 
yakınlık”, “kaliteli eğitim seviyesi”, “turizm ve eğlence sektörünün 
gelişmesi”, “burs imkânının sağlanması”, “iş imkânının sağlanması”, 
“bağımsızlığa kavuşma isteği” gibi kategorilere göre sıralanmıştır. 
Öğrencilerin cevapları analize edilerek sonuç kısmı hazırlanmıştır.

ÖĞRENCİ KÜMELERİ
Kadın Öğrenciler:
ÖK-1: Öğrenci Kadın №1
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, 24 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖK-2: Öğrenci Kadın № 2
Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 25 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖK-3: Öğrenci Kadın №3
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 27 yaşında, Ahıska 

Türk, Müslüman.
ÖK-4: Öğrenci Kadın №4
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, 27 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖK-5: Öğrenci Kadın №5
Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖK-6 Öğrenci Kadın №6
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, 24 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
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ÖK-7 Öğrenci Kadın №7
Lisans Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, mimarlık, 20 yaşında, 

Kırgız, Müslü- man.
ÖK-8 Öğrenci Kadın №8
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, 26 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
Erkek Öğrenciler:
ÖE-1: Öğrenci Erkek №1
Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 20 yaşında, Kırgız, Müslüman.
ÖE-2: Öğrenci Erkek №2
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, 26 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖE-3: Öğrenci Erkek №3
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, 24 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖE-4: Öğrenci Erkek №4
Yüksek Lisans Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖE-5: Öğrenci Erkek №5
Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, 27 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖE-6: Öğrenci Erkek №6
Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, 20 yaşında, Tacik, Müslüman.
ÖE-7: Öğrenci Erkek №7
Lisans Öğrencisi, Kastamonu Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
ÖE-8: Öğrenci Erkek №8
Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi, 23 yaşında, Kırgız, 

Müslüman.
Ülkenin İktisadi Kalkınmasında Uluslararası Öğrencilerin 

Rolü
Ülkenin gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerin arasında 

ilk sıralarda “beşeri sermaye” faktörü yer almaktadır. Refah 
seviyesinin yüksek olan ülkelerin gelişmesi insan faktörüne 
yapılan yatırımlara bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, iktisadi 
kalkınma ülke nüfusunun eğitim seviyesi ile doğrudan bağlı olduğu 
da vurgulanmaktadır. Bundan dolayı, iktisadi gelişmesine ulaşmak 
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isteyen ülkelerin ilk başta eğitim alanına ciddi yatırımları yapması 
gerektiği anlaşılmaktadır (Taş, Yenilmez, 2008). Ülkenin iktisadi 
kalkınmasına sadece ülke vatandaşlarının eğitim seviyeleri değil, 
uluslararası öğrencilerin de katkısı vardır. Kalkınma Bakanlığı’nın 
hazırladıkları raporunda uluslararası öğrencilik hareketliği “ülkeler 
ve kültürler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artırılması adına 
etkili bir dış politika, kamu diplomasisi ve kalkınma işbirliği aracı” 
olarak tanıtılmaktadır (Kalkınma Araştırmaları Merkezi, 2015). 
Uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısı ABD (% 18), İngiltere (% 
10), Avustralya (% 7), Almanya (% 7) ve Fransa’da (% 6,8) eğitim 
görmektedir. Türkiye’de ise eğitim gören öğrenci sayısının da %0,9 
seviyesinden % 0,6 seviyesine düştüğü görülmektedir. Türkiye, diğer 
gelişmiş ülkelerden farklı olarak komşu ve Türkiye ile tarihsel ve 
kültürel bağları bulunan ülkelerden gelen öğrencilere de eğitim görme 
imkânını sunmaktadır (Özoğlu ve diğerleri, 2012). Ayrıca, Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ve yeni Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ortaya 
çıkması Türkiye ve kardeş ülkeler arasında ilişkilerin yenilenmesi 
gereksiniminin olduğunu göstermiştir. Bundan dolayı 1992 yılında 
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim alanında sözleşmeler 
yapılmaya başlamıştır. Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı’ndan 
(TCS) başarılı olan öğrenciler Türkiye’de okuma imkânını kazanmış 
olmuşlardı. “Büyük Öğrenci Projesi” olarak isimlendirilmiş bu proje 
eğitim alanında Türk Dünyasına yönelik ilk önemli adımlardan 
biriydi (Kavak ve Baskan, 2001, akt. Kıroğlu, Kesten, Elma, 2010). 
Bu projenin ana hedefi “Türkiye’nin Türk Dünyası ile olan ilişkilerini 
yeniden canlandırmak ve ilişkileri, süreklilik sağlayacak bir zemine 
oturtmaktır (Kavak ve Baskan, 2001, akt. Gözübüyük Tamer, 2014).

Türkiye diğer gelişmiş ülkeler gibi uluslararası öğrenciler 
tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alarak şimdiki 
pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlıyorsa, uluslararası öğrenci 
politikasını öğrencilerin motivasyonlarına göre belirtmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırma Kırgızistan uyruklu 
öğrencilerin motivasyonlarını araştırmaya yönelmiştir. Öğrencilerin 
motivasyonlarını öğrenmek için Kırgızistan’dan gelen ve şimdiki 
zamanda Türkiye’de eğitim gören 16 öğrenci (15 burslu, 1 burssuz) 
ile mülakatlar yapılarak eğitim konusu üzerinde açık uçlu sorular 
sorulmuştur. Öğrencilere Türkiye hakkında ne gibi bilgilere sahip 
oldukları, öğrencilerin ne gibi beklentilerin oldukları, taraflarına 
sunulan fırsatlar arasında hangi faktörlerin önemli oldukları ve 
buna benzer diğer sorular sorulmuştur. Elde edilen cevaplar analize 
edildikten sonra sonuçlar birkaç başlık altında toplanmıştır. Bunlar, 
“Türkiye’ye gelmeden önce öğrencilerin Türkiye hakkında bilgileri”, 
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“Eğitim kalitesi faktörü”, “Türkiye’nin ‘Avrupa’ya bir pencere’ olarak 
görülmesi faktörü“, “Dini ve kültürel yakınlık faktörü”, “Burs imkânı 
faktörü”, “Türkiye’nin turistik çekiciliği faktörü”, “Kişisel deneyim 
faktörü”, “Boş vakitleri değerlendirme faktörü”, “İş imkânı faktörü”, 
“Memnuniyet seviyesi”.

Türkiye’ye Gelmeden Önce Öğrencilerin Türkiye Hakkında 
Bilgileri

Araştırma sonucunda Türkiye hakkında en çok bilgilere sahip 
olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Anadolu Kız 
Meslek Lisesi mezunları olduğu öğrenilmiştir. Burada üniversite 
ve lise öğretmenlerinin Türkiye hakkında olumlu imaj yaratmaya 
çalıştıkları söz konusu olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de daha önce 
staj ya da gezi için gelen öğrencilerin Türkiye’yi eğitim için seçmede 
daha kararlı oldukları sonucu alınmıştır. ÖK-7 kodlu öğrenci lise 
öğrencisiyken bir ay süre için Ankara’ya staj için geldiğini anlatmıştır. 
Staj yapma süresince Türkiye’yi tanıma fırsatını bulduğunu ve bu 
stajın onun Türkiye’de okumak isteğini güçlendirdiğini anlatmıştır. 
“Geldiğimde çok yabancılık çekmedim, insanların çoğu iyi davrandı” 
– dedi ÖK-7 kodlu öğrenci. Genel olarak öğrencilerin büyük kısmının 
Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu öğrenilmiştir. 
“Türkiye’yi ekonomik ve turizm açısından gelişen güçlü bir ülke 
olarak bilirdim” – dedi ÖK-8 kodlu öğrenci. Buna benzer fikri ÖE-3 
kodlu öğrenci dile getirmiştir: “Türkiye hakkında bilgim vardı. 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunuyum. Türkiye’nin 
siyaseti, Türkiye’nin ekonomisi, genel durumu, coğrafyası, her 
şeyden birazdan bilgim vardı”. ÖE-5 kodlu öğrenci de Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi mezunu olduğu için Türkiye hakkında 
çok bilgiye sahip olduğunu söylemiştir. ÖE-1 kodlu öğrenci daha önce 
Osmanlı devleti ve Atatürk hakkında duyduğunu dile getirmiştir. 
ÖK-2 kodlu öğrenci Türkiye’nin “zengin bir tarihe sahip olduğunu, 
ekonomik açısından gelişmekte olan bir ülke olduğunu” ve turizm 
sektöründe gelişmiş olduğunu bildiğini söylemiştir. Aynı zaman 
Türkiye hakkında az bilgiye sahip olan öğrencilerin var olduğu da 
öğrenilmiştir. Örneğin, ÖE-2 kodlu öğrenci Türkiye hakkında çok az 
bilgiye sahip olduğunu, bazı şehir isimlerini duyduğunu ve bazı Türk 
ürünlerini bildiğini anlatmıştır. Aynı şekilde ÖE-4 kodlu öğrenci de 
Türkiye hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını sadece bazı filmleri 
ve şarkılar bildiğini dile getirmiştir. ÖE-8 kodlu öğrenci Türkiye’yi 
kardeş ülke olarak tanıdığını bahsetmiştir, ayrıca öğrencinin ticaret 
alanında Kırgızistan ve Türkiye arasında ilişkinin bulunduğundan, 
kültür, turizm alanında gelişmiş olduğundan haberi vardı. ÖK-3 kodlu 
öğrenci Ahıska Türkü olarak Türkiye hakkında küçüklüğünden beri 
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akrabalarından duyduğunu anlatmıştır. “Üniversiteyi kazandıktan 
sonra Türkiye’yi yakından tanıma fırsatını buldum. İlk zamanlarda 
daha çok filmlerden, kitaplardan ve hocalarımızın anlattıklarından 
Türkiye’yi tanımaya başladım. Daha sonra ise üçüncü sınıftayken 
Türkiye’ye gidip oradaki doğal güzellikleri kendim görebildim” – 
dedi ÖK-3.

Öğrencilerle yapılan mülakatlardan şu sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi eğitim açısından 
cazip bulduklarının nedeni Türkiye hakkında olumlu düşüncelere 
sahip olmalarıdır. “Türk Dış Politikasının Yükselen Değeri: Kültürel 
Diplomasi” isimli çalışmasında Fırat Purtaş (2013) Üniversiteleri, 
Türk okulları, insani yardım yapan dernekleri kültürel diplomasinin 
önemli etkenleri olarak tanıtmaktadır. Purtaş’a (2013) göre iki binli 
yılların başında başlatılan ve günümüze kadar yürürlüğünü devam 
ettiren bu kültür diplomasisi dünyada Türkiye algısının değişmesinde 
etkili olmuştur. Araştırmaya tabi tutulan öğrencilerin cevaplarından 
şu sonuç da çıkarılabilir. Türkiye dışında Türk okullarında, 
üniversitelerinde çalışan akademik personelinin bu olumlu imaj 
yaratmada önemli rol oynadıkları anlaşılmaktadır. Yurtdışına 
görevlendirilen personel öğrenci için Türkiye’yi çağrıştıran ilk birey 
olduğu için onun öğrenci üzerindeki etkisinin güçlü olduğu iddia 
edilmektedir. Öğretmenin Türkiye imajının oluşumundaki rolünü 
dikkate alarak yurtdışına gönderilen kadroların özenle seçilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’nin algısının oluşmasında müzik, 
dizi, filmler gibi medya ürünlerinin de etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Öğrencilerin bir kısmı Türkiye hakkında bilgileri medyadan aldıkları 
öğrenilmiştir. Bundan dolayı, Türkiye’den yurtdışına gelen medya 
içeriklerine de önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Anlaşıldığı 
gibi, lise veya lisans zamanında Türkiye’ye staj ya da gezi için gelen 
öğrenciler yükseköğretimlerini Türkiye’de görmek istediklerini 
dile getirmişlerdir. Bu yüzden eğitim alanında Türkiye’nin 
cazipliğini artırmak için okullarda, üniversitelerde ücretsiz staj, gezi 
programlarının düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Eğitim Kalitesi Faktörü
Öğrencilerin Türkiye’de eğitim görme isteklerini belirleyen 

ilk faktörlerin arasında “eğitim kalitesi” faktörü bulunmaktadır. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin (ÖK-1, ÖK-6, ÖK-8, ÖK-3) ağırlıklı 
olarak Türkiye’nin eğitim seviyesinin yüksek standartlara uyduğu 
düşüncesinde oldukları öğrenilmiştir. ÖE-6 kodlu öğrenci “Türkiye 
üniversiteleri dünya çapında tanınan olduğu için, orada kaliteli 
eğitim alabileceğime inanıyorum” – diye söylemiştir. ÖK-1 numaralı 
öğrenci teoloji bölümünden mezun olduğu için Türkiye’de Arapçasını 
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geliştirebileceğini düşünüyordu. Teoloji gibi spesifik olan ve 
Kırgızistan’da yeni gelişmeye başla- mış bölümlerden mezun olanlar 
için Türk üniversitelerinde kendi alanı ile ilgili daha fazla kitapların, 
belgelerin bulunduğunu düşünmektedirler. Bununla yanı sıra genel 
olarak üniversitelerde kütüphanelerin geniş kapasiteleri eğitim 
sürecini kolaylaştıran ve öğrencileri çeken faktörlerden biridir.

Eğitim kalitesinden bahsedince bazı öğrenciler bu faktörü ilk 
sıraya koysalar da diğerleri ikinci veya üçüncü sıraya koymuşlardır. 
ÖK-4 kodlu öğrenci motivasyon sıralamasında “eğitim kalitesi” 
faktörünü ikinci sıraya koyduğunu bu şekilde açıklamıştır: “… 
Yurtdışında eğitim demek sadece okumak değil, bunun yanı sıra 
yaşamak demek, gurbette iken eğitim kalitesi ne kadar güzel olursa 
olsun, aileden ilk defa koparılmış bir genç için, yaşam koşullarının 
da önemi belirleyicidir” – dedi öğrenci. Burada öğrenci Yurtdışı 
Türkler ve Akrabalar Topluluğu’nun [YTB] kapsamındaki Türkiye 
Bursları programı tarafından öğrencilere sunulan burs imkânından 
kastetmektedir. Diğer öğrenciler de bu burs programı kapsamından 
sağlanan şartlarının uygun olduğundan dolayı Türkiye’yi seçtiklerini 
vurgulamaktadırlar.

ÖK-5, ÖK-7, ÖE-5 kodlu öğrenciler Türkiye’yi ilk olarak eğitim 
sektöründe yolsuzluğun olmamasından dolayı seçtiğini söylemiştir. 
ÖK-7 ve ÖE-8 kodlu öğrenciler Türkiye eğitim sisteminin Kırgızistan’ın 
eğitim sisteminden çok daha güçlü olduğunu düşündüklerini 
anlatmışlardır. Bu hakkında ÖK-7 kodlu öğrenci fikrini bu şekilde 
açıklamıştır: “Türkiye eğitim sisteminin çok etkili olduğunu 
biliyordum. Türkiye Bursları programına başvururken Türkiye’de 
okumaya başladığımda sadece kendi gücüme güvenmem gerektiğini 
biliyordum” - dedi ÖK-5 kodlu öğrenci. Aynı öğrenci Türkiye’de eğitim 
görme ona iyi bir akademik veri tabanının oluşmasını kazandıracağını 
düşünmektedir. Aynı fikir ÖK-8 kodlu öğrenci tarafından şu şekilde 
açıklanmıştır: “Türkiye’de eğitim görmem akademik hayatımı devam 
ettirebilmem için büyük fırsatlar sunmaktadır”. ÖE-1 kodlu öğ- renci 
Türkiye’de çok sayıda konferansların düzenlendiğinden memnun 
olduğunu söylemiştir. Anlaşıldığı gibi, öğrenciler Türkiye’de 
gördükleri eğitimin etkileyici olduğunu düşünmektedirler.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarının Türkiye’nin 
eğitim sistemi hakkında haberdar oldukları ve çoğunun bu üniversite 
örneğinde yolsuzluğun olmamasını bildikleri için Türkiye’yi tercih 
ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu üniversite mezunları Türk 
dilini bildikleri ve Türk halkının kültürü ile tanıştıkları için eğitim 
amaçlı Türkiye’yi tercih etmektedirler. Bu faktör eğitim sürecinin 
kolaylaştırılmasını sağladığı için önemlidir.
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İki öğrenci (ÖK-4, ÖK-6) eğitim için Avrupa ülkelerinin 
burs programlarına başvurmak istediklerini ancak bu amaca 
ulaşamadıklarından dolayı Türkiye’nin de ikinci bir alternatif 
olduğunu söylemişlerdir. ÖK-6 kodlu öğrenci Avrupa ülkelerinde 
eğitim görmek istediğinin nedeni Kırgızistan’da Avrupa ülkesinde 
verilen diplomanın değerli olması ve dolayısıyla iş imkânlarının daha 
fazla olmasıdır.

Dil faktörü de önemli yere sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
Türkçeyi bilen öğrenciler genel olarak Türkiye’ye daha fazla ilgi 
gösterdikleri ve eğitimlerini Türkiye’de devam ettirmek istedikleri 
öğrenilmiştir. Öğrenciler dili bildikleri için eğitim sürecinin daha kolay 
olacağını düşünerek Türk üniversitelerinde okumak istediklerini 
söylemişlerdir. Eğitimlerine direk başlayabilmeleri öğrenciler için de 
ayrıca önemli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin “Avrupa’ya Bir Pencere” Olarak Görülmesi 
Faktörü

ABD veya Avrupa ülkelerinde eğitimlerini tamamlamış gençlerin 
Kırgızistan’a döndüklerinde iş bulabilme imkânının daha fazla 
olabileceği düşüncesi mevcuttur. ÖK-4 numaralı öğrenci ilk başta 
Avrupa ülkelerinin birinde eğitim görmeyi amaçladığını açıklamıştır. 
Öğrenci Avrupa ülkesinde eğitim veren program kapsamında TOEFL 
sınav belgesinin olması gerektiğinden bahsetmiştir. Onun söylediğine 
göre TOEFL sınavına sağlık sorunlarından dolayı girememiş ve bu 
yüzden bu programa başvuramamıştır. Bu durum öğrenciyi eğitim 
için başka bir ülkeyi düşünmesine mecbur etmiştir. ÖK-1 kodlu 
öğrenci bu fikri destekleyerek Türkiye’deki üniversitelerde Erasmus 
ve Mevlana gibi değişim programlarının öğrencilere açık olduğunu 
söylemiştir. Aynı zaman uluslararası öğrenciler için diğer özel burs 
imkânlarının mevcut olması da önemlidir. ÖK-7 kodlu öğrenci ÖK-1 
kodlu öğrencinin örnek olarak verdiği burs programları dışında 
Al-Farabi programından da bahsetmiştir. Öğrenciye göre bu tür 
programlardan burs kazanmak Türkiye’de daha kolaydır.

Anlaşıldığı gibi, öğrenciler için Türkiye ABD veya Avrupa 
ülkelerinde mevcut olan değişim programlarına katılabilme 
imkânının sağlanmasından dolayı önemli sayılmaktadır.

Dini ve Kültürel Yakınlık Faktörü
ÖE-1 kodlu öğrenci Türkiye’yi tercih ettiğinin nedeninin ilk 

olarak kültürel yakınlığının olduğunu söylemiştir. Birkaç öğrenci 
Türkiye’yi “güvenli” bir yer olarak tanıdıkları için tercih ettiklerini 
söylemişlerdir. Öğrencilerin ağırlık kısmı Türkiye’yi tercih 
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etmelerinin ilk başta olan nedenlerden birinin “dini ve kültürel 
yakınlık” olduğunu söylemiştir. Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi mezunları Türkçe bildikleri için genel olarak Türkiye’ye 
ve Türk halkına daha fazla ilgi gösterdikleri öğrenilmiştir. ÖK-4 
numaralı öğrencinin söylediğine göre “dini ve kültürel yakınlık 
belirleyici faktörlerden biriydi”. Ayrıca, dini yaşamada problemlerle 
karşılaşmak istemediğini de belirtmiştir: “Almanya gibi Avrupa 
ülkelerinde eğitimi düşündüğümde aklıma neo-faşist baskısı, helal 
yemeklerin kolay bulunup bulunmaması, mescit ve camilerin olup 
olmaması gibi sorunlar aklıma geliyordu. Bu konuda tabi Türkiye en 
uygun seçeneklerden biriydi” -dedi öğrenci. ÖK-6 kodlu öğrenci de 
“dini ayrımcılığın” olmaması önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. 
ÖK-4 kodlu öğrenci Türkiye’yi güvenli bir yer olarak tanıtarak 
“sıcakkanlılıkla, samimiyetle, misafirperverlikle, yardımseverlikle” 
karşılandığını da dile getirmiştir. “sıcakkanlılık ve misafirperverlik” 
gibi nitelikleri ÖK-1 ve ÖE-6 kodlu öğrenciler tarafından da dile 
getirilmiştir. ÖE-6 kodlu öğrenci Türklerin misafirperverliğine şahit 
olduğunu da söylemiştir. ÖK-1 öğrenci Türkiye’yi “Müslüman bir 
ülke” olarak tanıdığını belirtmiştir. Öğrenci şunları söylemektedir: 
“Sokakta bile biriyle tanışıyoruz hemen evine davet ediyor. Böyle bir 
şeyi ben ilk Türkiye’de gördüm”. ÖK-5 kodlu öğrenci dili ve kültür 
ile tanıştığı için daha kolay okuyacağını düşünüyordu. ÖE-4 kodlu 
öğrenci Türk halkını “kardeş” olarak kabul ettiğini ve bu faktörün 
onun Türkiye’yi eğitim için seçmede önemli olduğunu belirtmiştir. 
Buna benzer bir fikri ÖK-2 kodlu öğrenci de dile getirmiştir. Ona 
göre: “… Kültürlerimiz birbirine yakın ve bizim ülkemize göre eğitim 
daha da kaliteli”. Ayrıca, ÖK-3 kodlu öğrenci Ahıska Türkü olduğu için 
Türkiye’yi kültürel açısından yakın gördüğünü ve bu yüzden eğitim 
için tercih ettiğini söylemiştir.

Dini ve kültürel yakınlık faktörü motivasyonların arasında 
ilk sıralarda bulunmamasına rağmen çok önemli faktör olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, Müslüman öğrencilerin bu faktöre çok 
önem verdikleri de görünmektedir. Helal yemeğin bulunması, dini 
pratiklerinin rahatça yaşayabilmeleri, Türk kültürünün Kırgız 
kültürüne yakın olması, Türkçe ve Kırgızca’nın birbirine yakın 
olması, Türk halkının yardımsever, misafirperver olması öğrencilerin 
Türkiye’yi seçmede daha istekli olduklarının nedeni olmaktadır.

Burs İmkânı Faktörü
Araştırmaya tabi tutulan öğrenciler arasında 15 kişi burslu ve 1 

kişi kendi imkânlarıyla okumaktadır. Türkiye’nin eğitim için tercih 
edilmesinin en önemli faktörlerinden biri burs imkânının sağlanması 
faktörü olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin çoğu (ÖK-1, ÖK-4, ÖK-5, ÖK-
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7, ÖE-1, ÖE-5) burs imkânının sağlandığı faktörün Türkiye’yi eğitim 
için tercih etmelerinin belirleyici olduğunu öne sürmektedirler. 
Çoğu öğrenciler anne babalarının burs dışında para göndermelerini 
istemediklerini ve bu yüzden bursun temel ihtiyaçları karşıladığına 
çok önem verdiklerini söylemektedirler. ÖK-7 kodlu öğrenci 
ailesinden beş kardeşin en büyüğü olduğundan dolayı burssuz 
yurtdışında okuyamayacağını belirtmiştir. Öğrencilerin çoğu burs 
miktarının yeterli olduğunu söylerken, ÖK-4 kodlu öğrenci ters bir 
fikri öne sürmektedir. Ona göre temel ihtiyaçların karşılanmasından 
başka kurslar, yabancı dilde kitapları satın alma gibi ihtiyaçlar bursla 
karşılanamamaktadır. Aynı öğrenci yurt ve sigorta masraflarının 
Türkiye Bursları programı kapsamında karşılandığından memnun 
olduğunu da belirtmiştir. ÖK-5, ÖK-6, ÖK-7 kodlu öğrenciler burs 
imkânı, barınma ve diğer şartların sağlanmaması durumunda kendi 
imkânlarıyla Türkiye’de kesinlikle okuyamayacaklarından bah- 
setmişlerdir. ÖK-8 kodlu öğrenci burs imkânını şöyle açıklamıştır: 
“Burs faktörü benim için önemli, çünkü o zaman sadece eğitim odaklı 
olabilirim”. Buna benzer fikir ÖE-3 kodlu öğrenci tarafından da 
söylenmiştir. ÖE-2 kodlu öğrenci burslu öğrencilerin çalışmaları yasak 
olduğu ve başka bir gelirinin olmadığından dolayı burs imkânının çok 
önemli olduğunu söylemiştir. ÖK-2 kodlu öğrenci şunları söylemiştir: 
“Burs Türkiye’de okumamı kolaylaştırdı ve eğitim üzerinde daha 
da odaklanmamı sağladı”. ÖE-6 kodlu öğrenci Türkiye’nin sunduğu 
şartların özellikle ekonomik açısından sıkıntılı durumda olan 
öğrenciler için çok güzel bir fırsat olduğu düşüncesindedir.

Araştırma sonucunda ÖK-4 kodlu öğrenci dışında diğer öğrenciler 
genel olarak sağlanan burstan memnun olduklarını dile getirmişlerdir. 
ÖK-4 kodlu öğrenci de bursun temel ihtiyaçları karşıladığını ancak 
kendini geliştirme açısından önemli olan kurslara katılabilme, 
kitapları satın alabilme gibi ihtiyaçların burs ille karşılanmadığını 
üzülerek dile getirmiştir.

Türkiye’nin Turistik Çekiciliği Faktörü
Araştırmaya tabi tutulan öğrencilerin çoğu Türkiye’yi ilk sırada 

turistik bir yer olarak tanıdıklarını belirtmişlerdir. Türkiye turistik 
bir yer olarak da çekici olduğu için bu faktör de önemli olduğu ortaya 
çıkmıştır. Yurtdışında eğitim görmeyi tercih eden öğrenci gittiği 
ülkede derslere ve akademik faaliyetlere zaman ayırdığı gibi ülkeyi 
gezmek istediği de anlaşılmaktadır. Bu faktör yukarıda belirtilen 
faktörler arasında en önemli olmadığına rağmen Türkiye’nin 
çekiciliğini artırdığı ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin eski tarihe 
ve zengin kültüre sahip olması öğrenciler için büyük bir avantaj 
sayılmaktadır. Öğrencilerin arasında Türkiye’yi jeopolitik olarak hem 
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Batı hem de Doğu’ya yakın olduğu için tercih ettiğini söyleyen öğrenci 
bulunmaktadır (ÖE-2). ÖE-2 kodlu öğrenci boş vaktini Türkiye’deki 
şehirleri gezerek geçirdiğini söylemiştir. Öğrencilerin çoğu boş 
vakitlerini arkadaşlarla görüşerek (ÖK-7, ÖK-8, ÖE-3), ikamet 
ettikleri şehri gezerek (ÖK-7, ÖE-5) ve Türkiye’nin farklı şehirlerini 
gezerek (ÖK-3, ÖK-2, ÖE-8) geçirmek istedikleri ortaya çıkmaktadır. 
Anlaşıldığı gibi, öğrencilerin çoğu Türkiye’yi gezmek istemektedirler 
ve boş vakitlerini şehirleri gezerek geçirmek istemektedirler.

Kişisel Deneyim Faktörü
Mülakat yapılan öğrenciler kendi ülkeleri dışında eğitim görmek 

istedikleri ve kişisel olarak kendilerini geliştirmek istedikleri 
söylenebilir. Kişisel deneyim edinme faktörünün alınan cevaplarda 
ilk sıralarda yer aldığı ortaya çıkmıştır. Yabancı ülkede eğitim görme 
kişisel deneyim kazanmalarına da yol açtığı anlaşılmaktadır. Örneğin, 
ÖK-4 kodlu öğrencinin Türkiye’de eğitim görme dışında alanında 
uzmanlaşmak, hayat tecrübesini kazanmak, staj imkânlarından 
yararlanmak, çeşitli araştırma merkezlerinde görev almak gibi 
beklentileri vardı. ÖK-7 kodlu öğrenci genel olarak yurtdışında 
okumak ciddi bir kişisel deneyimin oluşmasına neden olduğundan 
bahsetmiştir.

Burs programları öğrenciye farklı alanlarda birçok imkân 
sağlayarak öğrencinin kişisel gelişmesini de sağlamaktadır. Yabancı 
ülkede yaşama öğrenciye birçok yeteneği de beraberinde sağladığı 
düşünülmektedir. Ayrıca, kişisel deneyim açısından yeni tecrübe 
kazanmak isteyen öğrenciler eğitim için kendi alıştıkları ortamı değil 
yeni bir ortamı tercih etmektedirler. ÖK-5, ÖK-7 kodlu öğrenciler 
Türkiye’de bağımsız olmayı öğrendiklerini söylemişlerdir. ÖK-5 
kodlu öğrenci bu şekilde devam etmiştir: “Ben İstanbul’da okuyorum. 
Bildiğiniz gibi İstanbul iki kıta arasında bulunan bir şehirdir. Ben Asya 
tarafında yaşıyorum ve Avrupa tarafında okuyorum. Bu bana farklı 
din, milletlerden gelen insanlarla tanışmaya, ufkumu genişletmeye 
imkân sağlıyor”. Kültürel değişim faktörünün araştırmaya tabi tutulan 
öğrencilerin çoğu için önemli faktörler arasında ilk sırada yer aldığı 
tespit edilmiştir. ÖK-5, ÖK-7, ÖE-5 kodlu öğrenciler farklı kültürlerle 
tanışabilme fırsatına ayrı bir önem verdiklerini söylemişlerdir. 
ÖK-5 kodlu öğrenci de eğitim süresince farklı kültürlerden gelen 
insanlarla tanışarak kültürler arası iletişimin nasıl sağlanması 
gerektiğini öğrendiğini anlatmıştır. ÖK-3 kodlu öğrenci fikrini 
şu şekilde açıklamıştır: “Türkiye’de eğitim hayatı boyunca farklı 
faaliyetlere katılabiliyoruz. Kendimizi geliştirmek için seminerlere, 
konferanslara farklı etkinliklere gitme şansınız vardır. Aynı zamanda 
farklı ülkelerden gelen öğrencileri onların ülkelerini daha yakından 
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tanıma fırsatımız vardır”. Arkadaş çevresinin genişlemesi (ÖK-6, 
ÖK-7, ÖE-1, ÖE-3) öğrenciler için de önemli olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Aynı zaman, ÖK-5, ÖK-6 kodlu öğrencilere göre yabancı 
ülkede yaşamak ufkun genişlemesini de beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca, ÖK-6 kodlu öğrenci Türkiye’de yaşayınca İslam kültürünü 
daha iyi anlamaya başladığını öne sürmüştür. ÖK-7 kodlu öğrenci 
kültürel etkileşimin ona çok şey kattığını anlatmıştır. ÖE-1 kodlu 
öğrenci insanlara saygı duymayı ve farklı ülkelere olan bakış açısının 
değiştiğini söylemiştir. Aynı öğrenci karakterinin değiştiğini ve 
kendini daha özgür hissettiğini dile getirmiştir: “Türkiye’deyken 
Kırgızistan’dan daha iyi hissediyorum kendimi” – dedi öğrenci. 
ÖE-3 kodlu öğrenci yurtdışından gelen insanlarla doğru davranmayı 
öğrendiğini düşünmektedir. ÖK-3 kodlu öğrenci de kendi ülkesine 
dışarıdan bakabilme fırsatının sunulduğunu ayrıca dile getirmiştir. 
Aynı öğrenci Türkiye’de bağımsız olduğunu dile getirerek: “Kendi 
hislerimi kontrol edebiliyorum. Dinimi daha yakından tanıdım, 
kapandım” – diyerek sözünü tamamlamıştır.

İş İmkânı Faktörü
Öğrencilerin çoğu eğitim amaçlı Türkiye’ye geldikleri için iş 

aramaktan vazgeç- tiklerini dile getirmişlerdir. ÖK-1, ÖK-4, ÖK-
6, ÖK-7, ÖE-3, ÖK-3, ÖE-5, ÖE-4 kodlu öğrenciler eğitimlerinde 
başarılı olabilmek için iş aramaktan vazgeçtiklerini söylemişlerdir. 
Öğrencilerin (ÖK-1, ÖK-7, ÖE-1) işi eğitimlerini tamamladıktan 
sonra Kırgızistan’da bulmayı düşündükleri ortaya çıkmıştır. ÖK-1 
kodlu öğrenci: “Mezun olup gittikten sonra İn Şa Allah kendi ülkemde 
çalışmak istiyorum” – diye söylemiştir. ÖK-8 kodlu öğrenci zamanını 
derslere ayırdığı için sürekli bir iş bulamadığını ama tercümanlık gibi 
işlerle uğraştığını söylemiştir. Araştırmaya tabi tutulan öğrenciler 
arasında sadece ÖK-3 kodlu öğrencinin iş imkânını bulduğu tespit 
edilmiştir.

Memnuniyet Seviyesi
Araştırmaya tabi tutulan öğrencilerin büyük çoğunluğu 

memnuniyet seviyesini “memnunum” şeklinde belirtmiştir (ÖK-
1, ÖK-4, ÖK-5, ÖE-1, ÖE-2, ÖE-3, ÖE- 5, ÖK-2, ÖE-8). Memnuniyet 
seviyesini “çok memnunum” olarak belirten öğ- renciler arasında 
ÖK-7, ÖK-8, ÖE-4, ÖK-3, ÖE-6 kodlu öğrenciler bulunmaktadır. ÖK-3 
kodlu öğrenci Türkiye’de eğitim gördüğü için çok memnun olduğunu 
dile getirmiştir: “Türkiye Bursları bize verdiği burs sayesinde eğitim 
hayatı boyunca gereken kitapları, yemeği vs. şeyleri ailemizden para 
istemeden kendimiz alabiliyoruz” – dedi öğrenci.
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Sonuç ve Değerlendirme
Eğitim için Türkiye’yi tercih eden öğrencilerin Türkiye hakkında 

belli beklentileri var olduğu bilinmektedir. Bu konuda öğrencilerin 
beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı da çok önemlidir. Türkiye’de 
öğrenim gören her bir öğrenci geniş bir çevreye sahiptir. Bu yüzden 
her bir öğrenci kendi ülkesi ve Türkiye arasında bir “köprü” olarak 
sayılarak Türkiye ile ilgili belli bir algının oluşmasında da katkıda 
bulunduğu bilinmektedir. “Ankara Kenti Yabancı Öğrencilerle 
Zengin- leşiyor” (2012) isimli çalışmada Türkiye’de öğrenim gören 
öğrencilerin “kötü referans” olabileceklerinden de söz edilmiştir. 
Dolayısıyla, Türkiye’de eğitim gören öğrencilere mümkün olduğu 
kadarıyla hassasiyetin gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Araştırmaya tabi tutulan öğrencileri ile mülakatlar yapılarak elde 
edilen veriler analize edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’yi 
tercih etmede ilk sıralarda “eğitim kalitesi” ve “burs imkânı” faktörleri 
yer aldığı anlaşılmıştır. On altı öğrenci arasında altısı burs imkânının 
onlar için belirleyici olduğunu vurgulamışlardır. Burs programı 
kapsamında üniversite harcı, barınma, sağlık sigortası gibi şartların 
da karşılanması öğrenci motivasyonları arasında oldukça önemli 
olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin motivasyonlarını belirleyen eğitim 
kalitesi faktörü de önemlidir. Ayrıca, Türkiye’yi eğitim için tercih 
eden öğrenciler Türk eğitim sisteminde yolsuzluğun olmamasına 
ayrı bir değer vermektedirler. Bu faktör öğretmen-öğrenci 
arasındaki ilişkilerinin sadeleşmesi açısından önemli olduğunu 
bilinmektedir. Kırgızistan’da “Gençler Parlamentosu” (Kaktus 
Media, 2016) tarafından yapılan araştırmaya göre Kırgızistan 
devlet üniversitelerinde yolsuzluk mevcut olmaktadır. Yolsuzluğun 
en çok bulunan üniversiteler arasında devlet üniversitelerin 
gelmesi ülkenin eğitim sisteminin kalitesini şüphe altına alan bir 
faktör olduğu düşünülmektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına 
göre öğrenciler yolsuzluğun mevcut olması hakkında haberdar 
olmaktadırlar. Bundan dolayı, öğrencilerin eğitim sisteminden 
çok fazla beklentileri olmadığı iddia edilmektedir. Ülkenin bu 
durumundan dolayı öğrenciler yurtdışında eğitim görmeyi tercih 
etmektedirler. Ek olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
ve diğer Türk okullarında eğitim gören öğrenciler eğitim süresince 
yolsuzlukla karşılaşmadıkları için öğretimlerini Türkiye’de devam 
ettirmeyi tercih ettikleri öğrenilmiştir.

Öğrencinin Türkiye’yi tercih etmesi onun Türkiye ile ilgili 
algısının olumlu olup olmadığına da bağlı olduğu düşünülmektedir. 
Örneğin, lise veya lisans zamanında Türkiye ile staj, gezi veya başka 
etkinlikler üzerinden bağ kurmuş öğrencilerin Türkiye’de okuma 
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isteklerinin daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı, 
staj, gezi, festival gibi etkinliklerin Kırgızistan’da bulunan Türk 
okullarında, üniversitelerinde daha fazla düzenlenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Bu tür faaliyetlerin maliyeti ayrıca araştırılması 
gerekmektedir ancak bunların manevi gelirinin çok büyük olacağı 
iddia edilmektedir.

Öğrencinin Türkiye’de eğitimine başlaması ne kadar önemliyse 
de onun eğitimini tamamlaması da önemlidir. Bürokratik işlemlerin 
kolaylaştırılması, üniversite uzmanları, sınıf danışmanları ile sıkı 
bağının kurulması ve samimiyetin oluşması öğrencinin okuma 
motivasyonunu etkilediği düşünülmektedir. Araştırma konusu 
öğrencilerin Türkiye’yi eğitim için tercih etme nedenlerine bağlı olsa 
da öğrenciler burs veren kurum, üniversiteler tarafından “robot” 
gibi algılanmak istemediklerini ve bazı durumların istisnai kabul 
edilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. Öğrencilerin söylediklerine 
göre bürokratik sıkıntılar kimi zaman eğitimlerini devam ettirme 
isteğini zayıflatır hatta okulunu bırakıp memleketlerine dönmelerine 
neden olabilmektedir.

Öğrenciler Türkiye’yi tercih etmede önemli olan dini ve kültürel 
yakınlık faktörünün de çok önemli olduğundan bahsetmişlerdir. 
“Dini ve kültürel yakınlık” faktörü de öğrenci tercihlerini etkilediği 
öğrenilmiştir. Kırgızistan uyruklu öğrencilerin Türkiye’yi “kardeş 
ülke” olarak tanımlamaları olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için öğrenciler dini pratiklerini 
rahatça yürütebileceklerini düşünerek ülkeyi tercih etmektedirler.

Araştırma sonucunda “Türkiye’nin turistik çekiciliği” faktörünün 
bir avantaj olduğunu ancak “eğitim kalitesi” faktörü kadar belirleyici 
olmadığı anlaşılmıştır. Yeni kültürlerle tanışma, gezme, kişisel 
deneyim kazanma gibi istekler de motivasyon sıralamalarında 
alt yerlerde bulunduğu tespit edilmiştir. “İş imkânı” faktörünün 
öğrenciler için belirleyici olmadığı sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin 
büyük kısmı ilk olarak eğitimlerine odaklanmak istediklerinden 
dolayı iş aramaktan vazgeçtikleri öğrenilmiştir.

Kırgızistan’ın ekonomik durumu dikkate alındığında Türkiye’de 
eğitim görmek isteyen öğrenciler için en önemli faktörünün gene 
de burs imkânın sağlandığı iddia edilmektedir. Türkiye’de kendi 
imkânları ile okuyan öğrencilerin motivas- yonlarının önem sıralaması 
farklı şekilde çıkacağı iddia edilmektedir. Bundan dolayı, kendi 
imkânları ile eğitim görmek için Türkiye’yi tercih eden öğrenciler ile 
ayrı bir araştırmanın yapılması gerektiği önerilmektedir.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SOSYAL-KÜLTÜREL VE 

EKONOMİK SORUNLARI

Çiğdem Apaydın1 -  Zhyldyz Akunova2

Ayşe Ünver3 - Gülcan Korkut4 - Zeynep Tonbak5

Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Akdeniz Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal-
kültürel ve ekonomik anlamda yaşadıkları sorunları belirlemektir. 
Bu amaç doğrultusunda sosyal-kültürel ve ekonomik sorunlar; insan 
ilişkileri, ekonomik sorunlar, barınma, yemek, giyim ve gelenek-
görenek başlıkları altında incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma 
grubunu 2016-2017 öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi’nde 
öğrenim gören farklı ülkeden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Afrika Ülkeleri, Özbekistan ve Gürcistan) 50 
yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan 26 görüşme 
sorusu önceden tespit edilen 50 yabancı öğrenciye uygulanarak 
nicel desen kullanılarak bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışma, yabancı 
uyruklu öğrencilerin sosyal-kültürel ve ekonomik sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin analizinde nicel veri analiz tekniklerinden genel 
tarama modeline göre yapılmış betimsel bir çalışmadır. Çalışma 
sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin kendi kültürleriyle Türk 
kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de önyargı ya 
da dışlanma ile karşılaşmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, yabancı 
uyruklu öğrencilerin ekonomik Kaynakçaının sadece aileleri olduğu 
ve Türkiye’deki ekonomik yaşam standartları kendi ülkelerine göre 
daha yüksek olması nedeniyle aileleri tarafından gönderilen paranın 
yetersiz kaldığı görülmüştür.

[1] Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Konyaaltı-Antalya , 
cigdemapaydin@mynet.com
[2] Akdeniz Üniversitesi EYD Yüksek Lisans Öğrencisi, Konyaaltı-Antalya, cildizakunova@
gmail.com
[3] Akdeniz Üniversitesi EYD Yüksek Lisans Öğrencisi, Konyaaltı-Antalya, ayseunver85@gmail.
com
[4] Akdeniz Üniversitesi EYD Yüksek Lisans Öğrencisi, Konyaaltı-Antalya, rose.can.007.gk@
gmail.com
[5] Akdeniz Üniversitesi EYD Yüksek Lisans Öğrencisi, Konyaaltı-Antalya, zeyneptonbak@
gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Sosyal-Kültürel 
Sorunlar, Ekonomik Sorunlar

Giriş
Hızla gelişen uluslararası ilişkiler ardından uluslararası 

eğitim pazarı da son yıllarda yükseliş göstermektedir. Çünkü 
dünyanın birçok ülkesinde yurtdışı eğitim daha kaliteli ve prestijli 
sayılmaktadır. Türkiye’de 1981 yılında kendi imkânlarıyla Türkiye’de 
yükseköğrenim görmek isteyenler için düzenlenen Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (YÖS) başlamasıyla beraber ülkeye yabancı öğrenci 
akını başlamıştır. Türk üniversitelerinde 127 ülkeden öğrenci 
öğrenim görüyor. Önemli bir kısmı Türk Cumhuriyetleri ile yakın 
ülkelerden geliyor. Üniversitelerde 2 bin 472 KKTC, 2 bin 307 
Azerbaycan, 1147 Bulgaristan, 1703 Türkmenistan, 975 İran, 899 
Moğolistan, 850 Yunanistan, 701 Kazakistan, 581 Afganistan, 556 
Almanya, 528 Kırgızistan, 518  Borsa-Hersek, 499  Arnavutluk, 491 
Rusya  Federasyonu, 307 Makedonya, 293 Irak, 291 Suriye, 262 
Gürcistan, 209 Ukrayna, 174 Çin uyruklu öğrenci okuyor.

Yabancı öğrencilerin sorunları konusunda birçok çalışma 
yapılmıştır ve bu çalışmalar neticesinde yabancı öğrenciler arasında 
en çok kültürlenme stresi (Berry, J.

W. 1997) görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin üstesinden 
gelmesi gereken diğer sorunlar arasında barınma, yemek, sağlık, 
iklim, ulaşım ve ev özlemi gibi konular yer almaktadır (Arubayi, 1980; 
Güçlü, 1996; Sandhu ve Asrabadi, 1994). Bu nedenle bu çalışmamızda 
Akdeniz üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin sosyal-
kültürel ve ekonomik sorunların ortaya koymaya çalıştık.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmacının amacı Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören 

yabancı öğrencilerin karşılaştıkları sosyal – kültürel ve ekonomik 
sorunların araştırılmasıdır. Araştırma Akdeniz Üniversitesi’nde 
eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile 06 Mart-20 Nisan 2017 
tarihleri arasında uygulanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma için kullanılan soru formu 3 bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm demografik sorulardan oluşmaktadır ve 5 soru 
içermektedir. İkinci bölümde yabancı öğrencilerin sosyal – kültürel 
hayatına ilişkin 16 soru sorulmuştur. Üçüncü bölümde ise yabancı 
öğrencilerin ekonomik durumlarını araştırmak amacıyla 10 soru 
sorulmuştur.
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İkinci ve üçüncü bölümdeki soruların cevapları için 5’li Likert 
ölçeği (1=Hiç Katılmıyorum, 5=Tam Katılıyorum) kullanılmıştır. 
Anket verilerinin analizinde SPSS 20,0 kullanılmıştır.

Araştırmanın Örneklemi
Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilere 

50 adet anket uygulanmıştır ve bu 50 adet anket analize tabi 
tutulmuştur. Herhangi bir örnekleme yapılmamıştır.

Ankete katılan yabancı öğrencilerin %26’sının 18-20 yaş arasında 
olması, Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrencilerin 
daha çok 20li yaşların üzerinde olduğunu göstermektedir. (Tablo 1).

Yaş Grupları Sayı Yüzde% Kümülatif Yüzde
18-20 13 26 26
21-23 21 42 68
24-34 16 32 100,00
Toplam 50 100,00

Tablo 1. Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Ankete katılan Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı 
öğrencilerin daha çok lisans eğitimi aldıkları görünmektedir. 
Aşağıdaki tabloda yabancı uyruklu öğrencilerin lisans, yüksek lisans 
ve doktora seviyesinde eğitim görenlerin sayısı verilmektedir (Tablo 
2).

Eğitim düzeyi Sayı Yüzde(%) Kümülatif Yüzde

Lisans 35 70 70

Lisansüstü 12 24 94

Doktora 3 6 100,0

Toplam 50 100,00

Tablo 2. Eğitim Düzeyi

Ankete cevap verenlerin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Tablo 3).



454

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Ülke Sayı Yüzde(%) Kümülatif Yüzde
Kırgızistan 8 16 16,0
Endonezya 2 4 20,0
Azerbaycan 8 16 36,0
Kosova 2 4 40,0
Bulgaristan 3 6 46,0
Sırbistan 1 2 48,0
Somali 2 4 52,0
Etiyopya 5 10 62,0
Bosna Hersek 3 6 68,0
Yunanistan 2 4 72,0
Kazakistan 5 10 82,0
Hindistan 2 4 86,0
Özbekistan 3 6 92,0
Tayland 1 2 94,0
Ruanda 1 2 96,0
Tacikistan 2 4 100,0
Toplam 50 100,0

Tablo 3. Ülkeye Göre Dağılım

Yabancı öğrencilerin %50 oranında evde kalmayı tercih ettikleri 
görülmektedir (Tablo 4).

Kaldıkları Yer Sayı Yüzde(%) Kümülatif Yüzde
Ev 25 50 50
Yurt 17 34 84
Apart 8 16 100,0
Toplam 50 100,00

Tablo 4. Kaldıkları Yer

Yabancı öğrencilerinin aylık gelirleri %44 oranında 1301 ₺ ve üzeri 
olduğu görülmektedir (Tablo 5).

Kaldıkları Yer Sayı Yüzde(%) Kümülatif Yüzde
500 ₺ - 900 ₺ 14 28 28
901 ₺ - 1300 ₺ 14 28 56

1301 ₺ ve üzeri 22 44 100,0

Toplam 50 100,00
Tablo 5: Aylık Gelir
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Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar 

arasındaki tutarlılık olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2003). 
Güvenilirliği ölçmedeki en çok kullanılan yöntem içsel tutarlılık 
kapsamındaki Cronbach’s Alfa değeridir. Bu değer, bir korelasyon 
katsayısı olarak yorumlanmasından dolayı 0 ve 1 arasında değişmekte 
ve 1’e yaklaştıkça tutarlılığı artmaktadır (Cronbach, 1990). Anketin 
güvenirliği için tek tek boyutlar incelendiği zaman tablo 6’daki gibi 
Alfa değerleri bulunmuştur.

Güvenirlik analizini ilk olarak yabancı öğrencilerin sosyal-kültürel 
hayatıyla ilgili olan ikinci bölümde bulunan 13 sorudan oluşan 
ölçütler üzerinde yapılmıştır. Güvenirlik analizini yaparken tüm 
maddelerin toplam Cronbach’s Alpha değeri 0,777 olmasına rağmen 
boyutlara ayrıldığında (Rotated Component Matrix) boyutların 
güvenilirliği düşük olduğu için 3 tane madde anketten çıkarılmış olup 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. (1, 5, 8. maddeler) (Tablo 6).

Atılan maddeler:
1. Çevremdeki arkadaşlarım tarafından yabancı olduğum için 

dışlandığımı düşünmüyorum.
5. Türkçe işlenen dersleri anlamakta güçlük çekmiyorum.
8. Türk yemeklerine alışmakta zorluk çekmedim.

Boyutlar () Cronbach’s Alfa Madde Sayısı
Gelenekler 0,785 4
Sosyal-akademik yeterlilik 0,771 4
Dil uyumu 0,685 2
Şehir hayatına uyum 0,682 3
Toplam 0,777 13

Tablo 6: Güvenirlik Analizi

Sonraki güvenirlik analizini anketimizin üçüncü bölümünde 
bulunan yabancı öğrencilerin ekonomik durumlarıyla ilgili maddeleri 
kapsayan 10 sorudan oluşan ölçütler üzerinde yapılmıştır. Güvenirlik 
analizini yaparken tüm maddelerin toplam Cronbach’s Alpha değeri 
0,848 olarak bulunmuştur (Tablo 7).
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3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

Boyutlar () Cronbach’s Alfa Madde Sayısı

Ekonomik yeterlilik 0,861 8

Yaşam standardı 0,594 2

Toplam 0,848 10

Geçerlilik Analizi Tablo 7: Güvenirlik Analizi

Anketlerin geçerliliğini test etmek amacıyla her bir alt boyut için 
tek faktör analizi yapılmıştır. Her bir analiz için Temel Bileşen Analizi 
ve Varimax Döndürme Metodu kullanılmıştır. Tek faktör metodunda 
amaç, her bir alt boyut için o boyutu oluşturan soruların tek bir 
faktör altında toplanıp toplanmadığını ve bu şekilde geçerliliği test 
etmektir. İlk önce ikinci bölümde yer alan yabancı öğrencilerin 
sosyal-kültürel hayatlarıyla ilgili olan bölümde geçerlilik analizi 
yapılmıştır. Ancak boyutlar incelendiğinde anket maddelerinden 
bazılarının güvenilirliği 0,6’dan düşük olduğu için atılmak zorunda 
kaldı ve dört boyuta ayrılmıştır (Tablo 8)

Rotated Component Matrixa

Component
1 2 3 4

Soru3 ,859
Soru2 ,759
Soru4 ,708
Soru13 ,684 -,450
Soru12 ,891
Soru14 ,768
Soru11 ,717
Soru9 ,606
Soru7 ,893
Soru6 ,699
Soru16 ,794
Soru15 ,792
Soru10 ,710

Tablo 8: Faktör analizi

Sonraki geçerlilik analizi üçüncü bölümde araştırılan yabancı 
öğrencilerin ekonomik durumlarıyla ilgili kısım üzerinde yapılmıştır. 
Ancak boyutlar incelendiğinde bir maddesinin (Soru7: 0,563) 
güvenilirliği 0,6’dan düşük olduğu için atılmak zorunda kaldı. Böylece, 
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Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

faktör analizi sonucunda iki boyuta ayrıldığı görülmüştür (Tablo 9).
Rotated Component Matrixa

Component
1 2

BSoru3 ,787
BSoru8 ,780
BSoru2 ,768
BSoru10 ,766
BSoru9 ,633
BSoru1 ,633
BSoru5 ,607
BSoru4 ,815
BSoru6 ,810

Tablo 9: Faktör analizi

Katılımcıların sosyal – kültürel hayatlarına ilişkin görüşlerinin 
(=3,59) yüksek olduğu (Tablo 10), ekonomik durumları ile ilgili 
görüşlerinin ise(=2,80) orta düzeyde olduğu anlaşılmıştır.(Tablo 11).

Sosyal–Kültürel Hayat n ss
Lisans 35 3,5363 ,59628
Lisansüstü 12 3,7244 ,59896
Doktora 3 3,7436 ,58245
Toplam 50 3,5938 ,59076

Tablo 10: Yabancı Öğrencilerin Sosyal-Kültürel Hayatlarına İlişkin 
Görüşlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Ekonomik Durum n ss
Lisans 35 2,8743 ,72936
Lisansüstü 12 2,6667 ,96891
Doktora 3 2,5333 1,09697
Toplam 50 2,8040 ,80101

Tablo 11: Yabancı Öğrencilerin Ekonomik Durumlarına İlişkin Görüşlerinin 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Katılımcıların yaşlarına göre yabancı öğrencilerin sosyal – kültürel 
hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile ölçülmüş ve 
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3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

gelenekler ile sosyal akademik yeterlilik boyutlarında etkisi olmadığı 
tespit edilmiştir (Tablo 12). Katılımcıların yaşlarına göre yabancı 
öğrencilerin sosyal – kültürel hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisine 
dil uyumu boyutunda farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık 18-20 yaşla 
21-23 yaş arasında ve şehir hayatına uyum boyutunda yine 18-20 
yaşla 21-23 yaş arasında ve 24 ve üstü yaş ile 21-23 yaş arasındadır.

Kareler 
To-
plamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Orta-
laması

F p Fark

Gelenekler Gruplar Arası ,809 2 ,405 ,541 ,585
Gruplar İçi 35,121 47 ,747
Toplam 35,930 49

Sosyal- 
akademik 
yeterlilik

Gruplar Arası ,039 2 ,020 ,020 ,980
Gruplar İçi 46,211 47 ,983
Toplam 46,250 49

Dil uyumu Gruplar Arası 8,072 2 4,036 5,439 ,008* A-B
Gruplar İçi 34,873 47 ,742
Toplam 42,945 49

Şehir 
hayatına 
uyum

Gruplar Arası 10,766 2 5,383 7,109 ,002* A-B
Gruplar İçi 35,592 47 ,757 B-C
Toplam 46,358 49

p>.05 n ss
Dil uyumu 18-20 13 3,1538 ,96576

21-23 21 4,1429 ,79282
24 ve üstü 16 3,9063 ,86060
Toplam 50 3,8100 ,93618

Şehir 
hayatına 
uyum

18-20 13 3,2051 ,85568
21-23 21 4,3016 ,65748
24 ve üstü 16 3,5625 1,10029
Toplam 50 3,7800 ,97266

Tablo 12: Yabancı Öğrencilerin Yaşının Gelenekler, Sosyal-Akademik 
Yeterlilik, Dil Uyumu ve Şehir Hayatına Uyuma Etkisi
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Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

Kareler Toplamı

Levene Statistic df1 df2 Sig.

aGelenek ,069 2 47 ,933

aSosakd 1,851 2 47 ,168

aDiluy ,199 2 47 ,820

aŞhuy 3,752 2 47 ,031

Dependent Vari-
able

(I) RE_
Yaş

(J) RE_Yaş Mean Diffe-
rence (I-J)

Std. 
Error

Sig.

21-23 -,98901* ,30399 ,008
18-20 24 ve üstü -,75240 ,32164 ,075

aDiluy 21-23
18-20
24 ve üstü
18-20

,98901*

,23661

,30399

,28584

,008

,712

24 ve üstü 21-23 ,75240 ,32164 ,075
-,23661 ,28584 ,712

aŞhuy 21-23 -1,09646* ,30710 ,004
18-20 24 ve üstü -,35737 ,32493 ,550

21-23
18-20
24 ve üstü
18-20

1,09646*

,73909*

,30710

,28877

,004

,047

24 ve üstü 21-23 ,35737 ,32493 ,550
-,73909* ,28877 ,047

Katılımcıların gelir durumlarına göre yabancı öğrencilerin sosyal 
– kültürel hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile 
ölçülmüş ve sosyal akademik yeterlilik, dil uyumu ile şehir hayatına 
uyum boyutlarında etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 13).

Katılımcıların gelir durumlarına göre yabancı öğrencilerin 
sosyal – kültürel hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisine gelenekler 
boyutunda farklılık bulunmakta- dır. Bu farklılık 500 – 900 ₺ ve 1301 
₺ ve üzeri arasındadır.
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Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p Fark

Gelenek-
ler

Gruplar Arası 6,268 2 3,134 4,966 ,011* A-C
Gruplar İçi 29,662 47 ,631
Toplam 35,930 49

Sosyal-a-
kademik 
yeterlilik

Gruplar Arası 4,334 2 2,167 2,430 ,099
Gruplar İçi 41,916 47 ,892
Toplam 46,250 49

Dil uyu-
mu

Gruplar Arası 4,622 2 2,311 2,834 ,069
Gruplar İçi 38,323 47 ,815
Toplam 42,945 49

Şehir 
hayatına 
uyum

Gruplar Arası ,833 2 ,417 ,430 ,653
Gruplar İçi 45,525 47 ,969
Toplam 46,358 49

p>.05 n ss
Gelenekler 500-900 14 3,2857 ,74587

901-1300 14 3,8929 1,02241
1301 ve üstü 22 4,1364 ,64884
Toplam 50 3,8300 ,85631

Sosyal-a-
kademik 
yeterlilik

500-900 14 3,0714 ,71001
601-1300 14 3,1071 ,97918
1301 ve üstü 22 3,6818 1,04421
Toplam 50 3,3500 ,97153

Dil uyumu 500-900 14 3,6786 ,77477
901-1300 14 3,4286 1,14114
1301 ve üstü 22 4,1364 ,80448
Toplam 50 3,8100 ,93618

Şehir 
hayatına 
uyum

500-900 14 3,6429 1,08182
601-1300 14 3,9762 ,98245
1301 ve üstü 22 3,7424 ,91970
Toplam 50 3,7800 ,97266
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Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

aGelenek 2,312 2 47 ,110
aSosyalakadyeterlilik ,903 2 47 ,412
aDiluyumu ,976 2 47 ,384
aŞehireuyum ,692 2 47 ,505

Dependent 
Variable

(I) RE_Gelir (J) RE_Gelir Mean Diffe-
rence (I-J)

Std. 
Error

Sig.

500-900 901-1300 -,60714 ,30027 ,141
1301 ve üzeri -,85065* ,27160 ,012

aGelenek 901-1300 500-900
1301 ve üzeri

,60714
-,24351

,30027
,27160

,141
,671

1301 ve üzeri 500-900 ,85065* ,27160 ,012
901-1300 ,24351 ,27160 ,671

Tablo 13: Yabancı Öğrencilerin Gelir Durumunun Gelenekler, Sosyal-
Akademik Yeterlilik, Dil Uyumu ve Şehir Hayatına Uyuma Etkisi

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yabancı öğrencilerin 
sosyal kültürel hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile 
ölçülmüş ve bütün boyutlarda etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 
14).

Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p Fark

Gelenekler
Gruplar Arası 1,005 2 ,502 ,676 ,513
Gruplar İçi 34,925 47 ,743
Toplam 35,930 49

Sosyal- 
akademik 
yeterlilik

Gruplar Arası ,343 2 ,171 ,175 ,840
Gruplar İçi 45,907 47 ,977
Toplam 46,250 49

Dil uyumu
Gruplar Arası ,774 2 ,387 ,431 ,652
Gruplar İçi 42,171 47 ,897
Toplam 42,945 49

Şehir 
hayatına 
uyum

Gruplar Arası 5,176 2 2,588 2,953 ,062
Gruplar İçi 41,182 47 ,876
Toplam 46,358 49
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n ss

Gelenekler

Lisans 35 3,8357 ,86802
Lisansüstü 12 3,6875 ,91779
Doktora 3 4,3333 ,14434
Toplam 50 3,8300 ,85631

Sosyal-akade-
mik yeterlilik

Lisans 35 3,3000 ,87825
Lisansüstü 12 3,4375 1,08253
Doktora 3 3,5833 1,84278
Toplam 50 3,3500 ,97153

Dil uyumu

Lisans 35 3,7286 ,98774
Lisansüstü 12 4,0000 ,70711
Doktora 3 4,0000 1,32288
Toplam 50 3,8100 ,93618

Şehir 
hayatına 
uyum

Lisans 35 3,6762 1,03370
Lisansüstü 12 4,2778 ,64875
Doktora 3 3,0000 ,33333
Toplam 50 3,7800 ,97266

Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.
aGelenek 2,619 2 47 ,083
aSosyalakadyeterlilik 2,635 2 47 ,082

aDiluyumu 1,054 2 47 ,357

aŞehireuyum 3,743 2 47 ,031

Tablo 14: Yabancı Öğrencilerin Eğitim Durumlarının Gelenekler, Sosyal-
Akademik Yeterlilik, Dil Uyumu ve Şehir Hayatına Uyuma Etkisi

Katılımcıların kaldıkları yere göre yabancı öğrencilerin sosyal 
– kültürel hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile 
ölçülmüş ve bütün boyutlarda etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 
15).
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Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p Fark

Gelenek-
ler

Gruplar 
Arası

3,645 2 1,823 2,653 ,081

Gruplar İçi 32,285 47 ,687
Toplam 35,930 49

Sosyal- 
akademik 
yeterlilik

Gruplar 
Arası

1,312 2 ,656 ,686 ,508

Gruplar İçi 44,938 47 ,956
Toplam 46,250 49

Dil uyu-
mu

Gruplar 
Arası

2,730 2 1,365 1,595 ,214

Gruplar İçi 40,215 47 ,856
Toplam 42,945 49

Şehir 
hayatına 
uyum

Gruplar 
Arası

2,494 2 1,247 1,336 ,273

Gruplar İçi 43,864 47 ,933
Toplam 46,358 49

p>.05 n ss
Gelenekler Ev 25 4,1000 ,98160
Yurt 17 3,5588 ,62205
Apart 8 3,5625 ,65124
Total 50 3,8300 ,85631
Sosyal-akademik yeterlilik Ev 25 3,1900 1,06135
Yurt 17 3,4853 ,82666
Apart 8 3,5625 ,99777
Total 50 3,3500 ,97153
Dil uyumu Ev 25 3,9200 ,74554
Yurt 17 3,5000 1,11803
Apart 8 4,1250 ,99103
Total 50 3,8100 ,93618
Şehir hayatına uyum Ev 25 3,6800 1,09494
Yurt 17 3,6863 ,87774
Apart 8 4,2917 ,62836
Total 50 3,7800 ,97266
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Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.
aGelenek 2,536 2 47 ,090
aSosyalakadyeterlilik 1,413 2 47 ,254

aDiluyumu 1,000 2 47 ,376

aŞehireuyum 2,567 2 47 ,087

Tablo 15: Yabancı Öğrencilerin Kaldıkları Yerin Gelenekler, Sosyal-
Akademik Yeterlilik, Dil Uyumu ve Şehir Hayatına Uyuma Etkisi

Katılımcıların yaşlarına göre yabancı öğrencilerin ekonomik 
hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile ölçülmüş ve 
etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 16).

Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p

Yaşam 
Standardı 
Gruplar İçi
Toplam

Gruplar Arası ,557 2 ,278 ,291 ,749
44,943 47 ,956
45,500 49

Ekonomik 
Yeterlilik 
Gruplar İçi 
Toplam

Gruplar Arası 1,318 2 ,659 ,797 ,456
38,828 47 ,826
40,145 49

p>.05

n ss

Yaşam Standardı
18-20 13 3,0769 ,86232
21-23 21 3,2143 ,96917
24 ve üstü 16 2,9688 1,07189
Toplam 50 3,1000 ,96362

Ekonomik Yeterlilik

18-20 13 2,8901 ,78713
21-23 21 2,5578 ,85464
24 ve üstü 16 2,8839 1,05781
Toplam 50 2,7486 ,90515

Test of Homogeneity of Variances
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Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler

Levene Statistic df1 df2 Sig.
bYaşamstand
bEkoY

,034
,296

2
2

47
47

,966
,745

Tablo 16: Yabancı Öğrencilerin Yaşının Yaşam Standardı ve Ekonomik 
Yeterliliğe Etkisi

Katılımcıların gelir durumuna göre yabancı öğrencilerin ekonomik 
hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile ölçülmüş ve 
etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 17).

Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p

Yaşam 
Standardı

Gruplar Arası ,263 2 ,131 ,137 ,873
Gruplar İçi 45,237 47 ,962
Toplam 45,500 49

Ekonomik 
Yeterlilik

Gruplar Arası 2,883 2 1,441 1,818 ,174
Gruplar İçi 37,262 47 ,793
Toplam 40,145 49

p>.05 n ss

Yaşam Standardı

500-900 14 3,0357 ,94999

901-1300 14 3,2143 ,97496

1301 ve üzeri 22 3,0682 1,00351

Toplam 50 3,1000 ,96362

Ekonomik Yeterlilik

500-900 14 2,8469 ,71859

901-1300 14 2,3673 1,09475

1301 ve üzeri 22 2,9286 ,84429

Toplam 50 2,7486 ,90515

Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic df1 df2 Sig.

bYaşamstand
bEkoY

,026
1,662

2
2

47
47

,974
,201

Tablo 17: Yabancı Öğrencilerin Gelir Durumunun Yaşam Standardı ve 
Ekonomik Yeterliliğe Etkisi

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yabancı öğrencilerin 
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Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

ekonomik hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile 
ölçülmüş ve ekonomik yeterlilik boyutunda etkisi olmadığı tespit 
edilmiştir.

Katılımcıların eğitim durumlarına göre yabancı öğrencilerin 
ekonomik hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisine yaşam standardı 
boyutunda farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık lisans ve doktora 
düzeyleri arasındadır (Tablo 18).

Kareler 
Toplamı

Sd (Ser-
bestlik 
Derecesi)

Kareler 
Ortala-
ması

F p Fark

Yaşam 
Stan-
dardı

Gruplar Arası 7,433 2 3,716 4,588 ,015* A-C
Gruplar İçi 38,067 47 ,810

Toplam 45,500 49
Eko-
nomik 
Yeterli-
lik

Gruplar Arası ,226 2 ,113 ,133 ,876
Gruplar İçi 39,920 47 ,849
Toplam 40,145 49

p>.05 n ss

Yaşam Standardı
Lisans 35 3,2714 ,78911
Lisansüstü 12 2,9583 1,13735
Doktora 3 1,6667 1,15470
Total 50 3,1000 ,96362

Ekonomik Yeterlilik

Lisans 35 2,7714 ,84316
Lisansüstü 12 2,6429 1,06470
Doktora 3 2,9048 1,28041
Total 50 2,7486 ,90515

Levene Statistic df1 df2 Sig.

bYaşamstand

bEkoY

,564

,616

2

2

47

47

,573

,544
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Stratejiler

Dependent
Variable

(I) Eğitim 
Durumu

(J) Eğitim 
Durumu

Mean Diffe-
rence (I-J)

Std.
Error

Sig.

Lisansüstü ,31310 ,30106 ,586
Lisans

Doktora 1,60476* ,54141 ,018

Lisans -,31310 ,30106 ,586

Yaşam Standardı Lisansüstü
Doktora 1,29167 ,58093 ,095

Lisans -1,60476* ,54141 ,018

Doktora
Lisansüstü -1,29167 ,58093 ,095

Tablo 18:
Katılımcıların kaldıkları yere göre yabancı öğrencilerin ekonomik 

hayatlarına ilişkin sorunlarına etkisi ANOVA testi ile ölçülmüş ve 
bütün boyutlarda etkisi olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 19).

Kareler 
Toplamı

Sd (Serbest-
lik Derecesi)

Kareler 
Ortalaması

F p

Yaşam 
Stan-
dardı

Gruplar Arası ,502 2 ,251 ,262 ,771

Gruplar İçi 44,998 47 ,957

Toplam 45,500 49

Eko-
nomik 
Yeterli-
lik

Gruplar Arası 1,787 2 ,893 1,095 ,343

Gruplar İçi 38,359 47 ,816

Toplam 40,145 49

p>.05 n ss

Yaşam Standardı

Ev 25 3,0000 1,02062
Yurt 17 3,2059 ,90241
Apart 8 3,1875 ,99777
Total 50 3,1000 ,96362

Ekonomik Yeterlilik

Ev 25 2,5600 ,95558
Yurt 17 2,9244 ,89943
Apart 8 2,9643 ,70711
Total 50 2,7486 ,90515
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Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic df1 df2 Sig.

bYaşamstand

bEkoY

,468

,589

2

2

47

47

,629

,559

Tablo 19:
Korelasyon Analizi
Bu çalışmanın amaçlarından biri olan Akdeniz Üniversitesinde 

eğitim gören yabancı öğrencilerin sosyal–kültürel hayatlarına ilişkin 
gelenekler, sosyal-akademik yeterlilik, dil uyumu ve şehir hayatına 
uyum; ekonomik hayatlarına ilişkin yaşam standardı ve ekonomik 
yeterlilik gibi boyutlar arasında ilişki olup olmadığının araştırılması 
maksadıyla öncelikle bu faktörler arasındaki korelasyon in- 
celenmiştir.

Yapılan analiz sonucunda Ekonomik Yeterlilik ile Sosyal-akademik 
yeterlilik arasında, Ekonomik Yeterlilik ile Yaşam Standardı arasında 
ve Sosyal-akademik yeterlilik ile Gelenekler arasında olumlu ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 20).

Gele-
nek-
ler

Sosyal- 
aka-
demik 
yeterlilik

Dil 
uyu-
mu

Şehre 
Uyum

Yaşam 
Stan-
dardı

Eko-
nomik 
Yeter-
lilik

Gelenekler Pearson Cor-
relation Sig.
(2-tailed)N

,289*

,042
50

,255
,074
50

,224
,118
50

,074
,612
50

,038
,795
50

Sosyal 
Akademik 
Yeterlilik

Pearson Cor-
relation Sig.
(2-tailed)N

,215
,134
50

,206
,152
50

,052
,721
50

,496**
,000
50

Dil uyumu Pearson Cor-
relation Sig.
(2-tailed)N

,188
,190
50

-,012
,932
50

,102
,479
50

Şehire 
uyum

Pearson Cor-
relation Sig.
(2-tailed)N

,165
,251
50

,165
,251
50

Yaşam 
Standardı

Pearson Cor-
relation Sig.
(2-tailed)N

,312
,027
50

Ekonomik 
Yeterlilik

Tablo 20:
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Sonuç
Hızla artan uluslararası öğrencilerin sayısı 2014 yılı itibari ile 

40.000’e ulaşan (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2017).Türkiye ortak bir 
kültür ve inanç mirası paylaştığı halklar yanda dünyanın sanayileşmiş 
ve kalkınmış ülkelerinden de ilgi görmektedir. Kendisine koymuş 
olduğu küresel vizyonu desteklemekte yükseköğretimin de önemini 
gören Türkiye bu alanda birbiri ardına önemi projelerle gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin genç beyinlerine kaliteli eğitim fırsatlarını 
sunarak, adeta bir eğitim diplomasisi yürütmektedir. Dünyanın en 
büyük gücü olarak öne çıkan ABD yaklaşık 750.000 uluslararası 
öğrenci ile liderliği göğüslediği bu yarışta Türkiye’nin de hızla üst 
basamaklara tırmanması gerekmektedir.

Bu manada Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
memnuniyetinin temin edilmesi, sorunlarının dinlenmesi ve 
çözümlerin ortaya konulması acil bir ihtiyaç olarak belirlenmektedir. 
Bu amaçla Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören 50 yabancı 
öğrenciye anket uygulanarak onların sorunları ortaya koyulmuştur.

Araştırma sonucunda:
- Antalya şehrinde Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören yabancı 

öğrenciler sosyal-kültürel boyutunda fazla sorun yaşamadıkları tespit 
edilmiştir (ayrıca akraba ülkelerden gelen öğrenciler Kırgızistan, 
Kazakistan, Azerbaycan vs.). Özellikle Antalya bölgesinde yabancı 
öğrenciler kendi kültürel özelliklerini özgürce yaşamakta oldukları 
ortaya konulmuştur.

- Antalya şehrinde Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören yabancı 
öğrenciler ekonomik boyutunda sosyal-kültürel boyutuna göre daha 
çok sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bunun nedenlerin bir Antalya 
bölgesinin yaşam standardının daha yüksek olmasıyla beraber 
yabancı öğrenciler için pahalı olmasıdır. Aynı zamanda yabancı 
öğrencilerin ülkesindeki ortalama geliri Antalya’ya göre daha düşük 
olması, aileleri tarafından gönderilen aylık gelir yetersiz kalmaktadır. 
Yabancı öğrencilerin ekonomik sorunların yaşamasının nedenlerin 
biri yabancı öğrenciler için toplu taşıt ve sağlık sektöründe yeterli 
seviyede indirim olmadı ortaya konulmuştur.

- Son olarak korelasyon analizinde görüldüğü gibi öğrencilerin 
ekonomik yeterliliği onların sosyal akademik yeterliliğini etkilemekte 
olduğu belirlenmiştir.

Yukarıda tespit edilen sorunlar yükseköğrenimini sürdüren 
uluslararası öğrencilerin sosyal-kültürel ve ekonomik sorunlarla 
karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Eğer son yirmi yıldır 
üniversiteler küresel ekonomik pazarın hem “oyun alanı” hem 
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de “oyuncusu” olmaya başladığını (de Wit, 2002) ve bu dönüşüm 
üniversiteleri sosyal politikanın parçası olmaktan ziyade ekonomik 
politikanın bir parçası haline getirilmesiyle (Currie ve ark., 2003) 
yabancı uyruklu öğrenciler de bu pazarın en önemli figürleri 
olduğunu hatırlatırsak, belirtilen sorunların büyük bir önem 
taşıdığını söyleyebiliriz.
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İZMİR'DE KREDİ YURTLAR KURUMU ERKEK 
YURTLARINDA KALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN 

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE TÜRK 
ÖĞRENCİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Abdiaziz Ömeraden

Özet
Bu araştırmada İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek 

yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarının belirlenmesi ve Türk öğrencilerle karşılaştırmasını 
amaçlamaktadır. Kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini 2015-
2016 öğretim yılında İzmir’de KYK Erkek Yurtlarında kalan ve toplam 
sayısı 5.258 olan Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmuştur. 
Türk öğrencilerin sayısı 4.633, yabancı öğrencilerin sayısı 625’tir. 
Eras- mus programıyla giden ve gelen öğrenciler bu sayılara dâhil 
değildir ve kapsam dışı bırakılmıştır. İzmir’de KYK erkek yurtları 
sekiz adettir ve yabancı öğrencilerin konakladığı yedi yurdun tamamı 
çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 252 
öğrenciden oluşmuştur. Öğrenciler, yurtlara ve uyruğa tabakalı 
olarak seçilmiştir. Toplam seçilmesi gereken 126 yabancı öğrenci, 
mevcut 625 yabancı öğrenci içinden, 126 Türk öğrenci de mevcut 
4.633 öğrenci içinden sistematik rastgele yöntemle seçilmiştir. 
Verilerin toplanmasında “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 
II” (SYBDÖ-II) Ölçeğin ve alt boyutlarının skorları yükseldikçe 
sağlıklı yaşam biçiminin daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır. 
Verilerin değerlendirmesinde; bağımsız gruplarda t testi ve tek 
yönlü varyans analizi veya Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis 
varyans analizi kullanılmıştır. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak 
alınmıştır. Her iki gruptan 124’er öğrenci çalışmaya katıldı (%98.4 
kapsayıcılık). Yabancı uyruklu öğrencilerin SYBDÖ-II toplam puan 
ortalaması 129.29±17.60, Türk öğrencilerin toplam puan ortalaması 
130.73±20.56 olarak belirlendi ve aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.555). Her iki grupta da en yüksek 
puan ortalamasının ölçeğin manevi gelişim alt boyutundan (yabancı 
uyruklu öğrencilerin 26.31±4.22, Türk öğrencilerin 26.20±4.19), en 
düşük puan ortalamasını ise fiziksel aktivite alt boyutundan (yabancı 
öğrencilerin 17.99±4.29, Türk öğrencilerin 19.02±5.39) alındığı 



472

3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı

bulundu. Alt boyutlar içinde sadece kişilerarası ilişkiler açısından 
Türk ve yabancı öğrenciler arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı. 
Türk öğrencilerin 25.04±5.04 olan ortalaması, yabancı öğrencilerin 
23.73±3.10 olan ortalamasın- dan daha yüksekti (p=0.016).

Yabancı öğrencilerin SYBDÖ-II puan ortalamalarının eğitim düzeyi, 
kaldıkları yurt, ekonomik durum, sağlık durumu, kronik hastalık 
varlığı, burs durumu, eğitimden memnuniyet, arkadaş ilişkilerinde 
zorlanma ve kültür farklılığından zorlanma durumlarına göre, Türk 
öğrencilerin ise üniversite, yurt, ekonomik durum, sağlık durumu, 
burs durumu ve arkadaş ilişkilerinde zorlanma durumlarına göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.05).

Araştırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerin SYBDÖ-II toplam 
puan ortalaması, Türk öğrencilerin ortalamasına benzerdir. Her iki 
grupta araştırma kapsamına alınan öğrencilerin SYBDÖ-II toplam 
puanının orta düzeyde olduğu ve alt boyutlar içinde manevi gelişimin 
en yüksek olduğu, fiziksel aktivitenin en düşük puanı aldığı saptandı. 
Öğrencilerin yeterli fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz yapmadıkları 
görülmektedir ve bu nedenle yurtlarda spor salonlarının kurulması 
önerilebilir. Bu sonuç doğrultusunda KYK tarafından sağlığın 
korunması programları ve sağlık seminerlerinin yapılması, KYK 
yurtları içinde sağlığı geliştirici davranışların desteklenmesinin 
sağlanması uygun bir yaklaşım olabilir. Yabancı öğrencilerin kişiler 
arası ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk öğrencilerle ortak sosyal 
etkinliklerin düzenlemesi hem dil gelişimi hem de arkadaşlık kurma 
anlamında yararlı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, Yabancılar, Sağlık Tutumu, Yaşam 
Biçimi

Abstract
The aim of this study is to assess the healthy lifestyle behaviours of 

foreign male students residing in government hostels in Izmir and to 
compare them with Turkish students.

The target group of this cross-sectional study consisted of 5.258 
Turkish and foreign students residing in government hostels in Izmir 
during the 2015-2016 academic year. The total number of Turkish 
students was 4.633 and there were  a total of 625 foreign students. 
Erasmus students were excluded from the study and are not included 
in these total numbers. Two samples representative of both foreign 
and Turkish students were selected proportionally to the number of 
stu- dents residing in each hostel. The sample size of the study was 
252 students.
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The students were selected stratifying according to hostel and 
nationality. The two groups were selected equally, with 126 foreign 
students selected out of 625 and 126 Turkish students selected out 
of 4.633 in a systematic random manner. The data were collected 
using the Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP-II) scale. The 
dependent variables were total and dimensional HPLP scores. The 
scale has six dimensions. Higher total and dimension scores mean a 
more positive healthy lifestyle. The assessments of the data included 
means and standard deviations, percentage distributions and t test, 
one-way ANOVA, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests. The 
level of significance was set at p<0.05.

From both groups, 124 students participated in the study (98.4% 
coverage). The mean HPLP-II score of foreign male students was 
129.29±17.60 while the Turkish students obtained a mean score 
of130.73±20.56 and there was no significant difference between 
them (p=0.555). The highest mean subscale score of the students 
in both groups was in the spiritual dimension (26.31±4.22 for 
foreigners and 26.20±4.19 for Turkish students), while the lowest 
mean subscale score of both groups was in the exercise dimension 
(17.99±4.29 for foreigners and 19.02±5.39 for Turkish students).
Among the subscales, only interpersonal relations scores were 
significantly different among both groups. The mean score of Turkish 
students was25.04±5.04 and it was higher than the mean score of 
foreign students which was 23.73±3.10 (p=0.016).

Among foreign male students, significant differences in mean 
scores were observed according to their education levels, hostels, 
economic status, health status, alcohol use, satisfaction with their 
education program, and whether they had difficulty in relations with 
other friends in Turkey and in cultural difference (p<0.05) while 
significant differences according to universities, hostels, economic 
status, scholarship, and difficulties in relations with their friends 
were found among Turkish students (p<0.05).

The HPLP-II scores of foreign male students were similar to 
Turkish students. The mean scores of both groups were moderate. 
The highest scores were obtained in the spiritual growth subscale 
while the lowest mean scores were in the physical activity dimension 
for both groups. The students’ level of physical activity and exercise 
can be considered as inadequate and the establishment of sports 
facilities to the hostels can be suggested. According to these results 
the administration of the hostels could organize health promotion 
programs and health seminars and they could create environments 
for students conductive to a healthy lifestyle. To improve foreign 
students’ interpersonal relationships, the organization of social 
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activities with Turkish students could be beneficial both for their 
Turkish language development and the establishment of new 
friendships.

Keywords: Students, Foreigners, Life Style, Health Behavior
Giriş ve Amaç
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948 yılında sağlığı “sadece 

hastalıkların ve sakatlığın olmaması değil aynı zamanda akılsal 
ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlamıştır. Dünyada 
geçmiş yıllarda ölümlerin önde gelen nedeni olan bulaşıcı hastalıklar, 
yerlerini bulaşıcı olmayan hastalıklara bırakmıştır. Bu hastalıkların 
en yaygınları hipertansiyon, şişmanlık, tip II diyabet, koroner 
kalp hastalıkları gibi yaşam biçimi davranışlarıyla bağlantılı olan 
hastalıklardır. Kalp-damar hastalıkları ve tip II diyabet olgularının 
yaklaşık %60’ının kişinin yaşam tarzına bağlı olduğu belirtilmektedir. 
Yüksek tansiyon küresel ölümlerin

%13’ünden, tütün kullanımı %9’undan, yüksek kan şekeri 
%6’sından, fiziksel hareketsizlik %6’sından ve obezite %5’inden 
sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca tüm kanserlerin yaklaşık %35’i tütün 
kullanımı, fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme, alkol kullanımı ve 
şişmanlık risk faktörlerine maruz kalım önlenerek azaltılabilir veya 
önlenebilir.

DSÖ’ye göre gelişmiş ülkelerde ölümlerin %70-80’inin, gelişmemiş 
ülkelerde de ölümlerin %40-50’sinin nedeni yaşam biçimi ile ilişkili 
olan hastalıklardır. Sağlığın geliştirilmesi için bu hastalıklardan 
korunmak ve bu hastalıklara yakalanma riskini arttıran çevre 
koşullarının ve ekonomik durumun düzenlenmesi gerekmektedir. 
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yeterli ve düzenli egzersiz yapma, 
dengeli beslenme, sigara kullanmama, sağlık sorumluluğu, stres 
yönetimi ve hijyen alışkanlıklarını kapsar.

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ), ilk olarak 1987 
yılında Walker, Sechrist ve Pender tarafından Sağlığı Geliştirme 
Modeli’ni test etmek için geliştirilmiştir. Bu ölçek 2008 yılında 
Bahar ve ark. Tarafından Türkçe ’ye çevrilip, geçerlilik-güvenilirliği 
çalışılmıştır. Bu ölçek 52 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. 
Bunlar manevi gelişim, kişiler arası ilişkiler, beslenme, fiziksel 
ak- tivite, sağlık sorumluluğu ve stres yönetimidir. Alınan puanın 
yüksek olması sağlıklı yaşam biçimi davranışının olumlu olduğunun 
göstergesidir.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de en çok İstanbul, Ankara, İzmir, 
Konya ve Erzurum şehirlerinde bulunan üniversiteleri seçtikleri 
görülmektedir. Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı 
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2000-2001 eğitim yılında 16.656 iken 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında öğrenci sayısının artmasıyla 48.183’e ulaşmıştır. Sadece 
Ege Üniversitesi’nde toplam 1543 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim 
görmektedir.

Türk öğrencilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ölçen 
birçok araştırma yapılmıştır. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ölçen veya Türk öğrencilerle 
karşılaştıran araştırma sayısı çok azdır. Türk ve yabancı uyruklu 
öğrencilerin kültür ve dilleri birbirinden farklıdır. Çok farklı ve 
çeşitli ülkelerden gelen ve çeşitli zorluklarla karşılaşan yabancı 
öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının farklı olması 
beklenebilir (23,24). Bu farklılıkları tanımlayan ve yaşanan sorunları 
ortaya koyan çalışmalar sağlığı geliştirmeye yönelik çalışmalara 
yol gösterecektir. Bu araştırmada İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu 
(KYK) erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve Türk öğrencilerle 
karşılaştırmasını amaçlanmaktadır.

Gerekçe ve Yöntem
Bu araştırma 2015-2016 öğretim yılının bahar döneminde 

uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından katılımcılarda uygun 
oldukları gün ve saatlerde yurtta yüz yüze görüşerek toplanmıştır. 
Yurtlara ilk ziyarette KYK’dan alınan izin yazısı götürülerek 
yetkililerle çalışma hakkında görüşülmüş ve ilgili yurtta örnekleme 
seçilen öğrenciler belirlenmiştir. Listeler oluşturulduktan sonra 
yurtlar 12Şubat-8 Nisan 2016 tarihleri arasında hafta içi gündüz, 
akşamüstü/akşam veya hafta sonu saatlerinde ziyaret edilip seçilen 
öğrencilerle görüşülmüştür. O sırada yurtta bulunmayan öğrencilerin 
arkadaşlarından ne zaman bulunabileceklerine dair bilgi alınıp buna 
göre ek ziyaretler planlanmıştır. Bir öğrenciye ulaşmak için en fazla 
üç ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında İzmir’de KYK 

erkek yurtlarında kalan ve toplam sayısı 5.258 olan Türk ve yabancı 
uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Türk öğrencilerin sayısı 4.633, 
yabancı öğrencilerin sayısı 625’tür. Erasmus programıyla giden ve 
gelen öğrenciler bu sayılara dâhil değildir ve kapsam dışı bırakılmıştır.

Örnek Büyüklüğü Hesabı
Örnek büyüklüğü hesabı Gpower programı ile etki büyüklüğü 0,50, 

hata payı %5, güç %95 belirlenerek iki gruba eşit sayıda öğrenci 
seçilmesi için ulaşılması gereken minimum öğrenci sayısı 105 yabancı 
ve 105 Türk öğrenci olarak belirlenmiş, buna %20 yanıtlanmama 
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oranı eklenerek hedef örnek büyüklüğü 126 yabancı ve 126 Türk 
olmak üzere toplam 252 hesaplanmıştır.

Örnek Seçimi
Öğrenciler, yurtlara ve uyruğa tabakalı olarak seçilmiştir. Yurtlarda 

toplam ve örnekleme seçilen öğrenci sayılarının dağılımı aşağıdaki 
tabloda sunulmaktadır.

Toplam (evren) Örnekleme seçilen
Yurt adı Yabancı Türk Toplam Yabancı Türk
H.A.Tatari Yurdu 36 564 600 7 15
Bornova Erkek Yurdu 45 435 480 9 12
Atatürk Yurdu 209 1723 1932 42 47
Barbaros Yurdu 21 269 290 4 7
Çiğli Erkek Yurdu 261 889 1150 53 24
Urla Yurdu 42 534 576 9 15
Çakabey Yurdu 11 219 230 2 6
Toplam 625 4633 5258 126 126

Tablo 1.Yurtlarda toplam ve örnekleme seçilen öğrenci sayılarının dağılımı.

Toplam seçilmesi gereken 126 yabancı öğrenciyi seçerken, mevcut 
625 sayısı 126’ya bölünerek örneklem oranı 5 olarak hesaplanmış; 
Türk öğrenciler için de benzer şekilde 36,8 olarak hesaplanmıştır. İlk 
yurttaki ilk öğrencinin seçimi rastgele yapılmış, arından örneklem 
oranı kadar ilerleyerek diğer öğrenciler seçilerek sistematik rastgele 
yöntemle seçim gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 

“Sosyo-demografik Anket Formu (Ek 1)” ile “Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Yabancı öğrencilere ölçeğin 
İngilizce orijinal formu, Türk öğrencilere ise güvenilirlik-geçerliliği 
çalışılmış olan Türkçe formu kullanılmıştır.

Alt Boyutlar Maddeler
Sağlık sorumluluğu 3,9,15,21,27,33,39,45,51
Fiziksel aktivite 4,10,16,22,28,34,40,46
Beslenme 2,8,14,20,26,32,38,44,50
Manevi gelişim 6,12,18,24,30,36,42,48,52
Kişilerarası ilişkiler 1,7,13,19,25,31,37,43,49
Stres yönetimi 5,11,17,23,29,35,41,47

Tablo 2. Sağlık yaşam biçimi davranışları ölçeğinde alt boyutlarda yer alan 
maddeler
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Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma, yüzdelik 

dağılımlar, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi 
ile Mann Whitney U, Kruskal Wallis varyans analizi kullanılmıştır. 
Yaş ile SYBDÖ puanlar arası ilişki Spearman korelasyon analizi ile 
incelenmiştir. Önemlilik düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır.

Bulgular
Katılımcıların Sosyo-demografik Özellikleri ve Karşılaştırması
Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 4’te 

sunulmaktadır.
İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin 

%38.2’sinin 18-24 yaş grubunda,%39.8’inin 25-29 yaş grubunda, 
%88.7’sinin bekâr olduğu,%44,4’ünün Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 
%37.9’unun Ege Üniversitesi’nde okuduğu, %41.9’unun lisans, 
%53.2’sinin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğu belirlendi. 
Öğrencilerin annelerinin %22.6’sı lise mezunu, %21.8’inin üniversite 
mezunu %16.1’inin okuryazar, babalarının %28.2’inin üniversite 
mezunu olduğu saptandı.

Türk uyruklu öğrencilerin %95.2’sinin 18-24 yaş grubunda ve 
%99.2’sinin bekâr olduğu, %52.4’ünün Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 
%25.8’inin Ege Üniversite- si’nde okuduğu, % 79,8’inin lisans 
öğrencisi olduğu ve %42.7’sinin birinci sınıfta okumakta olduğu 
belirlendi. Annelerinin %41.1’inin ilkokul mezunu, babalarının 
34.7’ünün ilkokul, %28,2’sinin lise mezunu olduğu saptandı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin yaş ortalaması 25.97±4.12, Türk 
öğrencilerin yaş ortalaması 21.25±2.055 saptandı. Yabancı öğrenciler 
ve Türk öğrencilerin yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark vardı (p<0.001).

Yabancı öğrencilerin %53.2’sinin ekonomik durumları orta, 
%32.3’ünün iyi, Türk öğrencilerin %66.1’inin ekonomik durumu 
ortaydı (Tablo 3).

Öğrencilerin aldıkları eğitimle ilgili özellikleri Tablo 5’te 
sunulmaktadır. Yabancı öğrencilerin %59.7’i, Türk öğrencilerin 
%38.7’si aldıkları eğitimden memnundu.
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Yabancı Türk Toplam p
Özellikler n (%) n ( %) n ( %)
Yaş <0.001
18-24 yaş 47 (38.2) 118 (95.2) 165 (66.8)
25-29 yaş 49 (39.8) 5 (4.0) 54 (21.9)
30ve üzeri 28 (22.0) 1 (0.8) 28 (11.3)
Medeni durum <0.001
Bekâr 110 (88.7) 123 (99.2) 233 (94.0)
Evli 14 (11.3) 1 (0.8) 15 (6.0)
Anne eğitim <0.001
Okuryazar değil 17 (13.7) 22 (17.7) 39 (15.7)
Okuryazar 20 (16.1) 6 (4.8) 26 (10.5)
İlkokul mezunu 17 (13.7) 51 (41.1) 68 (27.4)
Ortaokul mezunu 10 (8.1) 16 (12.9) 26 (10.5)
Lise mezunu 28 (22.6) 18 (14.50) 46 (18.5)
Üniversite mezunu 27 (21.8) 10 (8.1) 37 (14.9)
Yüksek lisans 2 (1.6) 0 (0.0) 2 (0.8)
Doktora 3 (2.4) 1 (0.8) 4 (1.6)
Baba eğitim <0.001
Okuryazar değil 8 (6.5%) 10 (8.1) 18 (7.3)
Okuryazar 13 (10.5) 5 (4.0) 18 (7.3)
İlkokul mezunu 10 (8.1) 43 (34.7) 53 (21.4)
Ortaokul mezunu 7 (5.6) 13 (10.5) 20 (8.1)
Lise mezunu 26 (21.0) 35 (28.2) 61 (24.6)
Üniversite mezunu 35 (28.2) 16 (12.9) 51 (20.6)
Yüksek lisans 14 (11.3) 0 (0.0) 14 (5.6)
Doktora 11 (8.9) 2 (1.6) 13 (5.2)
Ekonomik durum 0.121
Çok İyi 5 (4.0) 3 (2.4) 8 (3.2)
İyi 40 (32.3) 23 (18.5) 63 (25.4)
Orta 66 (53.2) 82 (66.1) 148 (59.7)
Kötü 8 (6.5) 11 (8.9) 19 (7.7)
Toplam 124 (100.0) 124 (100.0) 248 (100.0)

Tablo 3. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklere göre dağılımı
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Öğrencilerin kaldıkları yurtlara göre dağılımı ve kaldıkları yerden 
memnuniyet düzeyleri Tablo 6’da karşılaştırılmaktadır. Erkek 
yabancı öğrencilerin sayıca en fazla olduğu yurt Çiğli Yurdu iken, 
erkek Türk öğrenciler Atatürk Yurdu’nda sayıca en fazladır. Yabancı 
uyruklu öğrencilerin kaldıkları yerden memnuniyetleri

%48.4 oranıyla “orta karar”, %40.3 “memnun”, %11.5 “memnun 
değil” şekildedir. Türk öğrencilerin yurttan memnuniyeti orta 
karardır (%52.4) (Tablo 4).

Yabancı 
(n=124)

Türk 
(n=124)

Toplam 
(n=248)

P

Özellikler n( %) n( %) n( %)
İkamet ettiği yurt <0.013
H. A. Tatarı Yurdu 8 (6.5) 15(12.1) 23 (9.3)
Bornova Yurdu 9 (7.3) 12(9.7) 21 (8.5)
Atatürk Yurdu 42 (33.9) 45(36.3) 87 (35.1)
Barbaros Yurdu 4 (3.2) 7(5.6) 11 (4.4)
Çakabey Yurdu 2 (1.6) 6(4.8) 8 (3.2)
Çiğli Yurdu 50 (40.3) 24(19.4) 72 (29.8)
Urla Yurdu 9 (7.3) 15(12.1) 24 (9.7)
Kalınan yerden memnuniyet 0.793
Memnunum 50 (40.3) 45 (36.3) 95 (38.3)
Orta karar 60 (48.4) 65 (52.4) 125 (50.4)
Memnun değilim 14 (11.3) 14 (11.3) 28 (11.3)
Toplam 124 (100.0) 124 (100.0) 248 (100.0)

Tablo 4. Öğrencilerin kaldıkları yurtlara göre dağılımı ve kaldıkları yerden 
memnuniyet düzeyleri

Yabancı ve Türk Öğrencilerin SYBDÖ Puan Ortalamalarının 
Karşılaştırılması

İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu ve 
Türk öğrencilerin SYBDÖ puan ortalamaları Tablo 15’de 
karşılaştırılmaktadır. İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan 
öğrencilerin aldıkları toplam SYBDÖ puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında, yabancı öğrencilerin toplam puan ortalamaları 
129.29±17.60, Türk öğrencilerin toplam puan ortalamaları ise 
130.73±20.56 bulundu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark 
yoktu (p=0.555).

İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin 
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manevi gelişim alt boyut puan ortalaması 26.31±4.22 iken Türk 
öğrencilerin 26.20±4.19 olarak saptandı ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktu (p=0.833).

Yabancı öğrencilerin beslenme alt boyut puan ortalaması 
21.45±3.74, Türk öğrencilerin 21.40±4.15 bulundu ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.923).Yabancı öğrencilerin 
fiziksel aktivite alt boyut puan ortalamasının 17.99±4.29, Türk 
öğrencilerin fiziksel aktivite alt boyut ortalamasının 19.02±5.39 
olduğu saptandı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(p=0.099). Sağlık sorumluğu alt boyut puan ortalaması, yabancı 
öğrencilerde 19.64±4.41 iken Türk öğrencilerde 19.41±5.04 bulundu 
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.708). 
Kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalaması yabancı öğrencilerde 
23.73±3.10 iken Türk öğrencilerde 25.04±4.51 bulundu ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.016). Yabancı öğrencilerin 
stres yönetimi alt boyut ortalaması 20.17±3.37 iken

Ölçek Alt 
Boyutları

Ölçekten 
Alınabilecek 

En Düşük 
ve En Yük-
sek Puanlar

Yabancı Öğren-
cilerin Ölçekten 

Aldıkları En 
Düşük ve En 

Yüksek Puanlar

Türk 
Öğrencilerin 
Aldıkları En 

Düşük ve 
En Yüksek 

Puanlar

Yabancı 
Öğrencilerin 

Ölçekten 
Aldıkları Puan 
Ortalamaları

Türkiye’deki 
Türk Öğrencil-
erin Ölçekten 
Aldıkları Puan 
Ortalamaları

Test ve 
Değeri

Manevi 
Gelişim

9-36 11-35 16-35 26.31±4.22 26.20±4.19 t=0.21 
p=0.833

Beslenme 9-36 13-32 11-34 21.45±3.74 21.40±4.15 t=0.10 
p=0.923

Fiziksel 
Aktivite

8-32 9-30 9-32 17.99±4.29 19.02±5.39 t=-1,66 
p=0.099

Sağlık 
Sorumlu-

luğu

9-36 10-36 9-33 19.64±4.41 19.41±5.04 t=0.38 
p=0.708

Kişilerarası 
İlişkiler

9-36 11-32 16-36 23.73±3.100 25.04±4.51 t=-2.43
p=0.016

Stres Yöne-
timi

8-32 10-31 12-32 20.17±3.37 19.65±3.65 t=1.16 
p=0.248

Toplam 
Puan

52-208 65-177 85-193 129.29±17.60 130.73±20.56 t=-0.59 
P=0.555

Tablo 5. SYBDÖ’nden alınabilecek en düşük ve en yüksek puanlar ile 
öğrencilerin aldıkları puan ortalamalarının karşılaştırılması

Türk öğrencilerin 19.65±3.65 olarak tespit edildi ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı(p=0.248).
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin 
SYBDÖ Puanlarıyla İlişkisi

Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre 
SYBDÖ puan ortalamaları Tablo 16’da karşılaştırılmaktadır. Yaş 
gruplarına göre bakıldığında 30 yaş ve üzeri yabancı öğrencilerin 
manevi gelişim ve kişilerarası ilişkiler alt boyutu puan ortalamalarıyla 
toplam puan ortalamalarının en yüksek olduğu, 25- 29 yaş grubunda 
aynı puanların en düşük olduğu, 18-24 yaş grubunda bu ikisinin 
arasında ortalamalara sahip oldukları ve üç yaş grubu arasında bu 
puanlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. 
Öğrencilerin yaşları ile SYBDÖ puanları arasında bir korelasyon 
saptanmadı. Medeni durum açısından evli ve bekâr yabancı 
öğrencilerin SYBDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).

Yabancı öğrencilerin kaldıkları yurtlara göre sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları toplam puanı ortalamaları arasında anlamlı farklı 
saptanmadı (p=0.067). Yurtlara göre beslenme (p=0.023) ve stres 
yönetimi (p=0.043) alt boyutu puanları arasında anlamlı fark vardı. 
H.A.Tatari, Bornova ve Urla yurtlarında beslenme ve kişilerarası 
ilişkiler alt boyutlarından alınan puanların diğer yurtlara göre 
yüksek olduğu bulundu. Urla Yurdu’nda kalan yabancı öğrencilerin 
beslenme puanı en yüksek iken, Çiğli Yurdu’nda kalan öğrencilerin 
stres yönetimi puanı en düşüktü (Tablo 6).

Yabancı uyruklu öğrencilerin kaldıkları yerin fiziksel koşullarından 
memnuniyetlerine göre SYBDÖ puan ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (Tablo6 

SYBDÖ ALT BOYUTLARI

Özel-
likler

Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık Sorum-
luluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres Yöne-
timi

Toplam Puan

Yaş X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

18-24 
yaş

26.31±4.22 21.40±4.10 18.99±5.08 19.81±4.90 24.62±4.50 19.73±3.70 131.00 ±18.42

25-29 
yaş

25.04±3.87 20.90±3.45 17.22±4.23 18.45±3.87 22.76±3.50 19.92±3.01 124.31±16.14

30 ve 
üzeri

27.96±3.63 22.50±3.51 18.07±4.57 20.04±4.79 25.50±4.01 21.07±3.42 135.14±16.87

Test 
ve p 

değeri

KW=7.808,
p=0.020

KW=3.923, 
p=0.141

KW=3.269, 
p=0.195

KW=5.844, 
p=0.054

KW=6,404,
p=0.041

F=1.306, 
p=0.275

KW=6.850,
p=0.033

*M-WU= Mann Whitney U
Tablo 6.Yabancı öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre SYBDÖ 

puan ortalamalarının karşılaştırılması (Ortalama ve SD)
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Özellikler Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık 
Sorumluluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres Yönetimi Toplam Puan

Yurtta X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

H. A. Tatari 27.12±2.64 20.63±2.93 16.88±3.52 18.50±1.93 24.38±3.66 19.38±2.45 126.88±9.83

Bornova Erkek 27.56±3.25 21.89±3.52 19.44±4.83 21.11±6.29 24.00±2.65 22.33±2.74 136.33±18.74

Atatürk Yurdu 25.93±4.11 20.60±3.75 18.38±4.52 19.83±3.91 22.90±2.91 20.26±3.45 127.90±16.73

Barbaros/ 
Çakabey*

27.67±4.38 23.17±2.56 19.83±4.45 21.83±8.75 25.17±3.76 21.67±2.88 139.33±18.20

Çiğli Yurdu 25.84±4.72 21.40±3.79 16.86±4.05 19.10±4.17 23.78±5.04 19.44±3.59 126.42±18.69

Urla Yurdu 27.89±3.55 24.89±3.37 20.78±2.82 19.78±3.87 25.44±3.21 21.33±2.00 140.11±14.63

Test P değeri f=0.780 
p=0.566

KW=13.07,
p=0.023

KW=10.29, 
p=0.067

KW=2.88, 
p=0.719

KW=5,65, 
p=0.342

KW=11.43,
p=0.043

KW=10.29, 
p=0.067

Tablo7. Yabancı öğrencilerin SYBDÖ’den aldıkları toplam puan ve alt boyut 
puanlarının yurt özelliklerine göre karşılaştırılması

SYBDÖ ALT BOYUTLARI

Özellikler Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık Sorum-
luluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres 
Yönetimi

Toplam 
Puan

X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

Ek
on

om
ik

 d
ur

um

Çok iyi, 
orta ve iyi

26.53±4.05 21.81±3.63 18.23±4.26 19.92±4.33 24.05±3.79 20.60±3.10 131.14±16.56

Kötü ve çok 
kötü

24.46±5.29 18.38±3.33 16,00±4,22 17.23±4.59 21.00±4.78 16.46±3.36 113,54

Test M-WU=618.000 M-WU=342,00 t=1.784 M-WU=482,00 M-WU=380.500 U=264,00 U=345.000

P değeri p=0.397 p=0.002 p=0.077 p=0.050 p=0.005 <0.001 p=0.002

Bu
rs

 d
ur

um
u Evet 26.54±4.11 21.69±3.77 18.15±4.35 19.81±4.45 23.94±3.87 20.51±3.21 130.63±17.18

Hayır ve 
kesildi

24.81±4.74 19.81±3.21 16.94±3.84 18.50±4.10 22.31±4.67 17.88±3.61 120.25±18.34

Test U=723,00 U=634,00 M-WU=730,00 M-WU=772,00 M=WU=674,50 U=530,00 U=659,00

p değeri p=0.292 p=0.085 p=0.317 p=0.491 p=0.156 p=0.012 p=0.126

Tablo 8. Yabancı öğrencilerin SYBDÖ’den aldıkları toplam puan ve alt 
boyut puanlarının ekonomik ve burs durumlarına göre karşılaştırılması.

Türk Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin SYBDÖ 
Puanlarıyla İlişkisi

KYK erkek yurtlarında kalan Türk öğrencilerin sosyo-demografik 
özelliklerine göre Sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalamaları 
Tablo 6’da incelenmektedir. Türk öğrencilerin ölçekten aldıkları 
toplam ve alt boyut puan ortalamalarının yaş gruplarına göre anlamlı 
farklılık göstermediği belirlendi.

Türk öğrencilerin kaldıkları yurtlara göre fiziksel aktivite alt boyut 
puanları arasında anlamlı fark varken (p=0.037), diğer alt boyut ve 
SYBDÖ toplam puanı ortalamaları arasından anlamlı fark bulunmadı 
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(p>0.05). Urla Yurdu’nda konaklayan Türk öğrencilerin fiziksel 
aktivite puanlarının en yüksek, Bornova Erkek Yurdu’nda kalan 
öğrencilerin puanlarının en düşük olduğu görüldü.

Burs alan Türk öğrencilerin beslenme (p=0.027) ve toplam 
puan ortalamaları (p=0.035), burs almayan/bursu kesilenlerden 
daha düşük saptandı. Türk öğrencilerin burslarının yeterli olup 
olmamasına göre SYBDÖ puanları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo9).

SYBDÖ ALT BOYUTLARI

Özellikler Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık Sorum-
luluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres Yöne-
timi

Toplam Puan

Yaş X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

18-25 yaş 26.26±4.223 21.40±4.231 19.08±.419 19.47±5.01 25.00±4.81 19.67±3.733 130.89±20.853

26-30 yaş 24.80±3.962 21.80±2.387 18.00±5.431 17.40±5.98 25.60±2.70 19.20±1.643 126.80±15.897

Test ve p 
değeri

U=197,00 
p=0.200

U=282,5 
p=0848

U=239,50 
p=0.460

U=251,50 
p=0.558

U=287,50 
p=0.899

U=263,50 
p=0.665

U=250,500 
p=0.550

Tablo 9. Türk öğrencilerin SYBDÖ’den aldıkları toplam puan ve alt boyut 
puanlarının sosyodemografik özelliklerine göre karşılaştırılması*

SYBDÖ ALT BOYUTLARI

Özellikler Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık 
Sorumluluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres Yönetimi Toplam Puan

Yurt X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

H. A. Tatari 26.93±3.28 20.47±2.997 17.67±5.79 16.40±4.53 25.07±4.17 19.07±3.37 125,60±18,98

Bornova 26.08±4,32 21.00±2.796 16.17±5.37 18.83±6.45 23.67±3.96 19.42±3.32 125.17±20.80

Atatürk 25.80±4.33 20.44±3.74 19.00±4.95 19.09±4.67 24.84±4.86 19.40±3.55 128,58±19,12

Barbaros 27.00±4.20 23.29±5.53 18.86±5.82 20.29±3.684 25.57±5.09 20.14±2.268 135.14±16.37

Çakabey 24.83±5.81 22.50±6.06 17.83±5.879 20.67±4.03 22.33±3.45 18.83±4.26 127,00±26,84

Çiğli 26.75±4.28 21.75±3.98 19.13±4.93 20.58±5.27 25.88±3.92 20.58±4.40 134,67±21,04

Urla 26.07±4.20 23.67±5.30 23.07±5.28 21.07±5.24 26.20±5.13 19.80±3.82 139,87±23,72

Test P değeri f=0.355 
p=0.906

f=1.681 
p=0.132

f=2.322
p=0.037

f=1,576 
p=0.160

f=0.875 
p=0.516

f=0.431 
p=0.857

f=1.118 
p=0.356

Tablo 10. Türk öğrencilerin yurt özelliklerine göre SYBDÖ puan 
ortalamaları
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SYBDÖ ALT BOYUTLARI

Özellikler Manevi 
Gelişim

Beslenme Fiziksel 
Aktivite

Sağlık 
Sorumluluğu

Kişilerarası 
İlişkiler

Stres Yönetimi Toplam 
Puan

X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS X± SS

Ek
on

om
ik

Çok iyi, 
orta iyi

26.43±4.18 21.62±4.32 19.35±5.50 19.82±5.15 25.21±4.48 19.80±3.75 132.23±20.71

Kötü ve çok 
kötü

24.69±4.06 19.94±2.32 16.75±3.94 16.62±3.14 23.88±4.63 18.69±2.80 120.56±16.65

Test P 
değeri

M-WU=651,50 
p=0.112

M-WU=667,00 
p=0.140

t=1,820 
p=0.071

t=3,448
p=0.002

M-WU=738,50 
p=0.348

M-WU=727,50 
p=0.307

t=2,150
p=0.034

Bu
rs

 d
ur

um
u Evet 25.70±4.09 20.45±3.52 17.94±4.68 18.45±4.97 24.68±4.64 19.02±3.45 126.25±18.95

Hayır ve 
kesildi

26.58±4.25 22.11±4.46 19.82±5.76 20.13±5.01 25.31±4.42 20.13±3.75 134.07±21.19

Test p 
değeri

t=-1.158 
p=0.249

t=-2.238
p=0.027

t=-1.938 
p=0.055

t=1,848 
p=0.067

t=-0.770 
p=0.443

t=-1.683 
p=0.095

t=-2.127
p=0.035

Tablo 11.Türk öğrencilerin ekonomik ve burs durumlarına göre SYBDÖ 
puanortalamaları

Tartışma
Araştırmaya katılan hem yabancı uyruklu hem de Türk öğrencilerin 

SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puanların ortalaması orta düzeyde 
saptandı. Yabancı öğrencilerin ortalama puanı 129.29±17.60, Türk 
öğrencilerin 130.73±20.56 bulundu. Yabancı uyruklu ve Türk 
öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 
fark saptanmadı. Yabancı öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi toplam 
puan ortalamaları farklı yaş, eğitim düzeyi, kaldıkları yurt, ekonomik 
durum, sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, burs durumu, aldıkları 
eğitimden memnuniyet, BKİ, arkadaş ilişkilerinde zorlanma ve 
kültürel farklılıklar konusunda zorlanma durumu kategorilerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterirken, Türk öğrencilerin 
SYBDÖ puan ortalamaları üniversite, yurt, ekonomik durum, sağlık 
durumu, burs durumu, arkadaş ilişkilerinde zorlanma durumlarına 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermekteydi.

İzmir’de KYK Erkek Yurtlarında Kalan Öğrencilerin SYBDÖ Alt 
Boyut Puan Ortalamaları

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin alt boyutları 
incelendiğinde sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar 
arasında yabancı uyruklu öğrencilerde en yüksek ortalamalar 
manevi gelişim (26.31±4.22) ve kişilerarası ilişkiler (23.73±3.100) 
alt boyutlarında bulundu. Sonra sırasıyla beslenme (21.45±3.74), 
stres yönetimi (20.17±3.37) ve sağlık sorumluluğu (19.64±4.41) 
gelmektedir. En düşük puan ortalaması ise fiziksel aktivite 
(17.99±4.29) alt boyutunda belirlendi. Al-Khawaldeh ve arkadaşları 
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(43), Hawker (63), Kim ve arkadaşlarının (58) yaptığı araştırmalarda 
da fiziksel aktivite boyutu en düşük puanı almıştır.

Türk öğrencilerde SYBDÖ alt boyut puan ortalamaları 
incelendiğinde, en yüksek puan ortalaması manevi gelişim 
(26.20±4.19), kişilerarası ilişkiler (25.04±4.51) ve beslenme 
(21.40±4.15) boyutlarında tespit edildi. Daha sonra stres yönetimi 
(19.65±3.65), sağlık sorumluluğunun (19.41±5.04) geldiği ve 
en düşük puan ortalamasının fiziksel aktivite (19.02±5.39) alt 
boyutuna ait olduğu saptandı. Türkiye’de üniversite öğrencilerinde 
yapılan pek çok çalışmada “manevi gelişim” puan ortalamaları en 
yüksek bulunurken, “fiziksel aktivite” puan ortalamaları en düşük 
saptanmıştır. Hang ve ark. (8), Karadamar ve ark. (4), ve ark. (5), 
Ertop ve ark. (7), İstanbul’ da bir vakıf üniversitesinde (3) yaptığı 
çalışmalarda paralel ve benzer puan ortalamaları bulunmuştur.

İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan öğrencilerin SYBDÖ alt 
boyutlarında puan ortalamaları karşılaştırıldığında, yabancı 
uyruklu (26.31±4.22) ve Türk (26.20±4.19) öğrencilerin en yüksek 
puan ortalamasını manevi gelişim alt boyutundan aldıkları, puan 
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 
belirlendi. Bu çalışma hem yabancı hem Türk öğrencilerin manevi 
gelişimlerinin görece yüksek olduğu görülmektedir. Ancak Kayseri’de 
64 yabancı ve 70 Türk öğrencinin karşılaştırıldığı çalışmada, Türk 
öğrencilerin manevi gelişim puan ortalamasının (28.74±0.78) 
yabancı öğrencilerin ortalamasından (29.63±0.67) daha düşük 
olduğu ve arada anlamlı fark bulunduğu saptanmıştır.

Bu araştırmaya katılan öğrencilerin, SYBDÖ alt boyutlarından 
aldıkları puan ortalamalarına göre manevi gelişimden sonra yabancı 
ve Türk öğrencilerin en yüksek puan ortalaması kişilerarası ilişkiler 
olarak bulundu. Kişilerarası ilişkiler alt boyut puan ortalaması, 
yabancı uyruklu öğrencilerde 23.73±3.10 iken Türk öğrencilerde 
25.04±4.51 olduğu saptandı ve aralarında istatistiksel olarak anlam- 
lı fark bulundu. Al-Kandari ve arkadaşlarının Kuveyt’te hemşirelik 
öğrencilerinde yaptığı çalışmada ise kişiler arası ilişkiler en yüksek 
ortalamaya sahip olan alt boyuttur ve bu durumu kültürel özelliklere 
bağlamışlardır (47). Günümüzde cep telefonu ve internet gibi yeni 
teknolojilerin yaygın kullanımı ve televizyon izleme alışkanlığı, 
yabancı öğrencilerin diğer öğrencilerle arkadaşlık yapma davranışını 
azaltıyor olabilir.

Yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin SYBDÖ alt boyutlarından 
aldıkları puan ortalamalarına göre manevi gelişim ve kişilerarası 
ilişkiler alt boyutundan sonra en yüksek puan ortalaması beslenme 
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alt boyutunda saptandı. Beslenme alt boyut puan ortalaması, 
yabancı uyruklu öğrencilerde 21.45±3.74 iken Türk öğrencilerde 
21.40±4.15 olarak bulundu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
fark olmadığı saptandı. Öğrencilerin yurtlarında hazır yemekler 
verilmekte; hem kahvaltı hem de akşam yemeği düzenli olarak 
yapılmaktadır. Yurtlarda sağlıklı yemekler ve meyve sunulmaktadır. 
Türk öğrencilerin sunulan yemeklere kültürel olarak daha iyi adapte 
olduğu düşünülebilir. Bir yandan da 18-24 yaş aralığında daha 
fazla oranda, dolayısıyla daha genç olmaları ve belki dışarıdan da 
beslenmeleri nedeniyle beslenme ölçeğinden benzer puan almış 
olabilirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğunun burslu 
olması ve yurtta beslenmeleri nedeniyle beslenme sorunları daha az 
olabilir. Dolayısıyla bu durum beslenme alt boyut puan ortalamasında 
yabancı ve Türk öğrencileri birbirine yaklaştırmış olabilir.

Araştırmaya katılan yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin SYBDÖ 
alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde, yabancı 
uyruklu öğrencilerin en düşük puanı fiziksel aktivite boyutundan 
(17.99±4.29) aldıkları saptandı. Türk öğrencilerin de fiziksel aktivite 
(19.02±5.39) alt boyut puan ortalamasının düşük olduğu bulundu 
ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. 
Birçok araştırmada katılımcıların en düşük puan aldıkları boyut 
fiziksel aktivite olmuştur (3, 20, 53, 59).

Bu çalışmada SYBDÖ alt boyutlarından fiziksel aktivitede ortalama 
en düşük saptandı. Öğrencilerin yaptıkları fiziksel aktiviteyle ilgili 
düşünce ve algıları ayrıca sorgulanmadı ve hesaplanmadı. Yurtların 
konumu gereği, spor salonu ve diğer spor merkezlerine ulaşmak 
zor olduğu için öğrencilerin spor yapmadığı düşünülebilir. Bazen 
öğrencilerin üniversite derslerinde zorlanmaları nedeniyle de spor 
salonuna gitmemeleri olasıdır. Yine internet ve bilgisayar kullanımının 
çok yaygın olması nedeniyle spor aktiviteleri yeterince ilgi çekmiyor 
olabilir. Bazen de yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite dersleri 
Türkçe olduğu için uzun saatlerini ders çalışmaya ayırmaları bir 
diğer neden olabilir. Diğer taraftan spor salonu karma olduğu için 
bazı yabancı uyruklu öğrenciler kültürel açıdan katılamamış olabilir.

Sonuç ve Öneriler
İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek yurtlarında kalan 

yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
belirlemeyi ve Türk öğrencilerle karşılaştırmayı amaçlayan bu 
araştırmada İzmir’de KYK erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu 
öğrencilerin yaş ortalamasının Türk öğrencilerin yaş ortalamasından 
dört buçuk yaş daha yüksek olduğu saptandı.
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Araştırmaya katılan hem yabancı uyruklu hem de Türk öğrencilerin 
SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puanların ortalaması orta düzeyde 
saptandı. Yabancı öğrencilerin ortalama puanı 129.29±17.60, Türk 
öğrencilerin 130.73±20.56 bulundu. Yabancı uyruklu ve Türk 
öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalamaları arasında anlamlı 
fark saptanmadı. Bu durum iki grubun da benzer yurt koşullarında 
yaşamasıyla ilişkili olabilir. Yabancı ve Türk öğrencilerin en yüksek 
puan ortalamasının manevi gelişim (sırasıyla 26.31±4.22 ve 
26.20±4.19) alt boyutuna ait olduğu, en düşük puan ortalamasının 
ise fiziksel aktivite (sırasıyla 17.99±4.29 ve 19.02±5.39) alt boyutuna 
ait olduğu bulundu.

Yabancı öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi toplam puan 
ortalamaları farklı yaş, eğitim düzeyi, kaldıkları yurt, ekonomik 
durum, sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, burs durumu, aldıkları 
eğitimden memnuniyet, BKİ, arkadaş ilişkilerinde zorlanma ve 
kültürel farklılıklar konusunda zorlanma durumu kategorilerine 
göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterirken, medeni durum, 
üniversite, anne ve baba eğitimi, yurttan memnuniyet, sigara 
alışkanlığı, burs yeterliliği, geldikleri kıta, Türkiye’de kaldıkları süre 
gibi sosyo-demografik özelliklere göre fark göstermemekteydi.

Türk öğrencilerin SYBDÖ toplam puan ortalamaları üniversite, 
yurt, ekonomik durum, sağlık durumu, burs durumu, arkadaş 
ilişkilerinde zorlanma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
fark gösterirdi.

Öğrenciler SYBDÖ boyutları arasında en düşük puanı fiziksel 
aktivite alt boyutunda almışlardır. Düzenli ve sağlıklı fiziksel aktivite 
yapılabilmesi için öğrencilere olanakların sağlanması, gerekli olan 
araç ve malzemelerin temin edilmesi, salon sporları, yüzme havuzu 
gibi tesislerden öğrencilerin ücretsiz veya ucuza yararlanabilmesi, 
ayrıca yurtlarda öğrencilere fiziksel aktivite ve spor programlarının 
düzenlenmesi önerilebilir.

Yabancı ve Türk öğrencilere sağlığı koruma ve geliştirme 
konularında sağlıkla ilgili seminerler yapılabilir yurtlarında 
yapılabilir. Öğrencilerin sağlığını korumak için beslenme ve fiziksel 
aktivite davranışlarına yönelik müdahaleler birlikte yürütülmelidir. 
Yurtlarda sağlık eğitimi seminerleri düzenlenebilir ve sağlıklı ilgili 
görseller, araçlar (panolar, dergiler vs.) temin edilebilir.

Kredi Yurtlar Kurumu içinde sağlığı geliştirici ve koruyucu 
davranışların desteklenmesi sağlanabilir.

Öğrencilerin yeterli fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz yapmadıkları 
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belirtilebilir ve yurtlarda spor salonlarının kurulması önerilebilir. Bu 
sonuç doğrultusunda KYK tarafından sağlığın korunması programları 
ve sağlık seminerlerinin yapılması, KYK yurtları içinde sağlığı 
geliştirici davranışların desteklenmesinin sağlanması önerilebilir. 
Yabancı öğrencilerin kişiler arası ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk 
öğrencilerle ortak sosyal etkinliklerin düzenlemesi hem dil gelişimi 
hem de arkadaşlık kurma anlamında yararlı olabilecektir.

Sosyo-demografik değişkenlerden öğrencilerin eğitim düzeyi, 
kaldıkları yurt, ekonomik durum, sağlık durumu, kronik hastalık 
varlığı, burs durumu, eğitimden memnuniyet ve BKİ’nin sağlık 
davranışlarını etkilediği bulunmuştur.

Yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerin kişilerarası ilişki alt boyut 
puan ortalaması arasında gözlenen anlamlı farkı ortadan kaldırmak, 
yabancı öğrencilerin kişilerarası ilişkilerini geliştirmek için 
yurtlarında sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması önerilebilir. 
Benzer bir araştırmanın KYK yurtları dışında kalan öğrencilerde de 
yapılması yararlı olacaktır.
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3. Uluslararası
Öğrencilik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı
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Uluslararası Öğrencilik,
Beklentiler, Sorunlar

Stratejiler




