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Türkiye'de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Turizm Sektörüne

Katkısı: Trabzon Örneğinde

Aiganysh Abdullaeva

Narmin Mughalova

Özet: Dünyadaki küreselleşme ve globalleşme birçok alanda değişimin olmasına aracılık etmiştir.
Ekonomide, siyasal kurumlarda, sosyo-kültürel değerlerde, bilim ve teknolojide dinamik dönüşüm-
lere neden olan küreselleşme ve globalleşmenin eğitim alanındaki en belirgin etkilerinden biri ulus-
lararası öğrenci hareketliliğinin artmasıdır. Turizm sektörü de günümüzdeki küreselleşme ve
globalleşmenin neticesinde çok hızla gelişmekte olan sektör olarak bilinmektedir. Buna yabancı
uyruklu öğrencilerin sosyal medya ve normal tanıtımına, insan kaynaklarına, iç turizmin gelişmesine
katkısı büyüktür.

Bu araştırma Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bu ülkedeki turizm sektörünün
gelişmesine doğrudan ve dolaylı  ne kadar katkısı olduğunu araştırmaktadır. Araştırmanın
yürüyüşünde turistik destinasyonlarda çalışan kafe, restoran, tur şirketleri, oteller ve turistlerle bu
konuda görüşme ve anketler yapılacaktır. Sonuca göre Uluslararası öğrencilerle ilgilenen ve çalışan
devlet çalışanlarına, derneklere, turizm şirketlerine öneriler yazılacaktır. Bu çalışma uluslararası
öğrenci ve turizm sektörleri hakkında araştıran araştırmacılara bilimsel kaynak, yabancı uyruklu
öğrenciler ve turizm sektöründe çalışan şirketlere bir yol olması için yazılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Turizm, Turist, Ülke-Kültür Tanıtımı

Giriş

Küreselleşme ve globalleşmenin neticesinde ülkeler arasındaki pazarlarda
birçok problemler ortadan kalkmıştır ve tüketiciler bir çok problemle karşılaş-
madan istediği zaman, istediği ülkeden alış-veriş yapmaktadır. Küreselleşme
ve globalleşmenin turizm sektörü ve beyin göçü için de önemli bir derecede
katkısı olmuştur (Çımat ve Bahar, 2003).

Günümüzdeki hızlı gelişme ve yaşam koşullarının getirdiği zorluklar bireyleri
dinlenme ve rahatlama için turizme yöneltmektedir ve bu nedenlerden dolayı
turizm sektörü hızlı bir büyümeyle beraber gelişmektedir. Türkiye
ekonomisinde önemli bir paya sahip olan turizm sektörü ülke vatandaşların
ve dışarıdan gelen emek gücün doğrudan ve dolaylı bir şekilde işsizlikten kur-
tarıyor. 

Son yıllardaki globalleşmenin sonucunda dünya çapında uluslararası öğren-
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cilerin sayısı katı katına artmıştır. 

Turizm Sektörü ve Uluslararası Öğrenciler 

Önceki senelere göre daha da artan insanların kendisine ayırdığı zaman turizm
sektörünün de gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bununla beraber tur-
izm sektörü doğrudan ve dolaylı birçok sektörü pozitif ve negatif etkilemek-
tedir. Turizm sektörünün gelişmesi uluslararası öğrencileri de dolaylı olarak
kendi etkisinde bırakmaktadır.

Günümüzde her sene milyonlarca insanlar sürekli yaşadıkları yerlerden geçici
sürelerle ayrılarak başka ülkelere veya bölgelere gitmekte ve buralarda gezip-
görme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi psikolojik, sosyal ve kültürel
gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Ekonomik ve sosyal anlamda geniş etkiler
doğuran ve turizm olarak isimlendirilen bu olay, günümüz uygarlığının temel
bir özelliğini oluşturmaktadır (Barutçugil, 1989).

Turizm Sektörü Tanımı, Gelişim Süresi

Turizm, insanların sürekli yaşadıkları yer dışında yaptıkları seyahat ve gittik-
leri yerlerde geçici konaklamalardan doğan ihtiyaçların karşılanması ile ilgili
faaliyetlerdir. Yaygın kullanılan tanımıyla turizm, kazanç sağlama amacına
yönelik olmamak ve sürekli yerleşmemek koşuluyla, yabancıların bir yere
seyahatleri ve orada konaklamaları sonucunda ortaya çıkan olayların ve ilişk-
ilerin tümüdür. Daha kısa ve öz olarak turizm, sürekli yaşanan yer dışında
tüketici olarak yapılan seyahat ve geçici konaklama olayıdır (Zengin ve
Demirkol, 2015).

Turizm tanımı ve özelliklerine göre; eğlenme ve dinlenme amacıyla yapılan
kısa süreli geziler, sağlık ve hava değişimi için geçici yer değiştirme, spor, sanat
ve kültür etkinliklerine katılma veya izlemeye yönelik seyahat, inceleme ve
araştırma, din açısından kutsal olan yerleri ziyaret etme, kongre ve iş için
yapılan gezilerin hepsi turizm etkinliği olarak sayılmaktadır. Turizmin temelin
oluşturan turist, belirli bir gelire ve boş zamana sahip konaklama, yeme-içme
gibi somut, dinlenme-eğlenme, merak, kültür ve eğitim, spor vb. amaçlarla
yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye giden ve gittiği bölgede en az bir gece
konaklayan, ekonomik anlamda tüketici olan kişi veya kişilerin topluluğuna
denilir.  Günümüzde bunların hepsi ayrı ayrı turizm bölümlerin oluşturmak-
tadır.
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İnsanlar önceden seyahat etmiştir ve bundan sonra da seyahat etmeye devam
eder. Turizm tarihi hakkında söz edecek olursak insan tarihindeki medeniyetin
gelişmesinde rol oynayan büyük seyahatlerden bahsetmek mümkün değildir.
Coğrafi keşiflerin temelinde de insanların merakı ve zevkleri yapmaktadır.
Tarihimizdeki keşifler, savaşlar, dini güçler insanları başka yerlere, insanlara
olan merakından olmuştur. 

Türkiye’de Turizm Sektörü

Türkiye’de, turizm uzun yıllar güneş, deniz, kum, doğal güzellikler gibi kay-
nakları kullanma ve teknolojisi basit bir iktisadi faaliyet olarak görülmüştür.
Ülkenin döviz darboğazı ve işsizlik gibi başlıca sorunlarına turizmin çözüm
getireceği beklenmiş ve sektörün son yıllarda gösterdiği büyük gelişmeyle
Türk ekonomisinin ve dolayısıyla kalkınmanın önemli unsurlarından biri ol-
muştur. 

Türkiye günümüzde turizm olarak dünyada ilk on ülke içerisine girmektedir.
Bu ülkenin bu sektörde ünlü olmasının sebepleri de önemli tarihi yerlere,
coğrafik güzelliğe, eski bir medeniyete sahip olmasıdır.

Türkiye'ye Gelen Ziyaretçilerin Yıllara Ve Aylara Göre Değişimi**
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Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfası (Veriler geçicidir)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici
verilere göre; 2019 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen ziyaretçilerin
sayısı, 2018  yılı ilk 9 ayına göre %12,24  değerinde bir artış ile 41 564 536 ol-
muştur.

Türkiye Turizm Toplam Geliri (Milyon $) 9 aylık Geçici verilere göre her sene
eylül aylarında yapılan veri dökümü:

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfası (Veriler geçicidir)

Türkiye 2018 yılında dünyada en çok turist çeken 6. ülke oldu. 2018’de önceki
yıla göre turist sayısını en fazla arttıran ülke ise yüzde 22 ile Türkiye oldu.
Dünyada en fazla ziyaret edilen ülkeyse Fransa oldu. Türkiye turist sayısında
üst sıralarda yer almasına rağmen turizm gelirlerinde ise ilk 10’a giremedi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2018 yılı turizm verilerini açıkladı.
Buna göre 2018’de en fazla uluslararası turist çeken ülke 89 milyon ile Fransa
oldu. İspanya 83 milyon turist çekerken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 80
milyon turist ağırladı. Dördüncü sırada 63 milyon ile Çin yer alırken onu 62
milyon ile İtalya izledi. Listenin altıncı sırasında ise 46 milyon turist ile Türkiye
yer aldı (Euronews, 2019).
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Uluslararası Öğrenci Tanımı ve Tarihi

“Uluslararası öğrenci”, “ yabancı uyruklu öğrenci” yaşadığı yada ikamet ettiği
yerden, vatandaşlığı olan ülkeden başka bir ülkeye gidip okul, üniversite
öğrencisi olanlardır. Dünyada son zamanlarda yabancı öğrencilere hem
ekonomik hem de akademik alanda daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. 

Uluslararası öğrenciler, gittikleri ülkelerdeki imkanlardan faydalanmak ile be-
raber o ülke ekonomisine de belirli oranda doğrudan ve dolaylı  katkılar sağla-
maktadır. Gelişmiş ülkeler, ülkelerine gelen yabancı uyruklu öğrencilerin
sayısını arttırmakla uğraşırken, gelişmekte olan ülkeler de bu rekabete girmek-
tedir. Eğitim için en çok tercih edilen ülkelerin ekonomisine bakıldığında, ya-
bancı öğrenciler ekonomik bir avantaj olarak görülmektedir. Uluslararası
öğrenciler ekonomik bir gelir sağlamakla beraber eğitim gördüğü ülkenin-
kültürün tanıtımına, dilinin yayılmasına, verimli yatırımlara ve bunun gibi
birçok işlere yardımcı olmaktadır. 

Uluslararası öğrencileri barındırmak bir ülkeye çok farklı yönlerden önemli
katkılar sağlıyor. Maddeler halinde sıralayacak olursak:

- Uluslararası öğrenciler eğitim kalitesinin artmasına,

- Uluslararası rekabete,

- Uluslararası proje ortaklıklarının artmasına,

- Üniversite sıralamalarında ön sıralara çıkmaya,

- Bilime,

- Kültür ve sanata,

- Ekonomiye katkıda bulunuyor.

Bu maddelerin hepsi ayrı ayrı incelenebilir. Fakat biz sadece ekonomik boyu-
tuna bakalım. Bir yabancı uyruklu öğrenci bulunduğu ülkede barınma, sağlık,
beslenme, eğlence, eğitim harcı gibi farklı kalemlerde harcamalar yapıyor. Bu
harcamalar ülkelere ve eğitim görülen üniversiteye göre değişkenlik göster-
mekle birlikte, yıllık ortalama 30 bin dolar civarında. 2012 yılı itibariyle tüm
dünyada hareket halinde bulunan 4,1 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor.
2020 yılında bu öğrenci sayısının 7 milyonu geçeceği öngörülüyor. Dolayısıyla
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ekonomik açıdan bakıldığında 7 milyon uluslararası öğrenci toplam 210 milyar
dolarlık bir pazar oluşturacaktır (Hürriyet, 2019).

Türkiye’deki Uluslararası Öğrenciler

YÖK Başkanı Saraç, "Yeni YÖK" olarak "hedef odaklı uluslararasılaşma" çalış-
malarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Saraç, "2014 yılında uluslararası
öğrenci sayımız 48 bindi, bugün itibarıyla bu 172 bine ulaştı. Uluslararası
öğrenci sayımızdaki bu sıçrama Avrupa'daki uluslararası öğrenci sayısı artış
oranlarının en iyisi ve bizim için gurur vericidir. Bu artışta, ekip çalışmasıyla
bütün üniversitelerimizle birlikte hareket edişimizin büyük payı var. Bu sonuç
ülkemizin uluslararası alandaki görünürlüğüne de katkı sağlıyor." diye
konuştu (Bloomberght, 2019).

Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde okuyan öğrenciler yoğun olarak tercih et-
tikleri illerin biri Trabzon’dur. Trabzon’da 2 devlet üniversitesi olarak Karad-
eniz Teknik ve Trabzon üniversiteleri ve Vakıf üniversitesi olarak Avrasya
üniversitesi öğrenme imkanı sunmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Türkiye’de kurulan 4.cü üniversite olarak 1955.yılında açılmıştır. 2019-2020
öğretim yılı Karadeniz Teknik Üniversitesinde aktif olarak öğrenim gören
toplam öğrenci sayısı 39.202, ön lisans 4.527, lisans 30.006, yüksek lisans 3377,
doktora 1.292 iken yabancı öğrenci sayısı 1482’ye ulaşmıştır.

Trabzon üniversitesi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 13.255 öğrenciyle
(onun içinde 296 uluslararası öğrenci) Karadeniz Teknik üniversitesinden
ayrılmıştır. Vakıf üniversitesi olarak Trabzon’da tek öğretim sunan Avrasya
üniversitesi 6.883 (66 uluslararası öğrenci) öğrenciyle 2018-2019 eğitim-
öğrenim yılın tamamlamıştır.

Trabzon İlinde Turizm ve Uluslararası Öğrenci Katkısı

Karadeniz’in eşsiz güzelliklerini kendinde birleştiren Trabzon Türkiye’nin tur-
izm sektöründe önemli yere sahiptir. Şehrin deniz, dağlar ve ormanlarla çevre-
lenmesi, farklı kültürleri kendinde barındırması, tarihi camii, kilise, manastıra
ev sahipliği yapması onun bu sektördeki önemini artırmaktadır. Sumela Man-
astırı başta olmak üzere Ayasofya Müzesi, Kızlar Manastırı, Kuştul ve Vazeleon
Manastırı gibi Bizans dönemi yapılarının yanında Gülbahar hatun Camii, İsk-
ender paşa Camii, Cephanelik, Trabzon Müzesi ve Atatürk Köşkü gibi Osmanlı
dönemi eserleri şehrin kültür turizmindeki önemini göstermektedir (Trabzon
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). Diğer yandan Uzungöl, Hıdırnebi yaylası,
Kayabaşı yaylası, Hamsiköy gibi doğal güzellikleri zengin yerleri ise doğa tur-
izminin gelişmesi için iyi fırsatlar sunuyor. Bu da zamanla şehrin turistik kente
dönüşmesine, bunun sonucunda ise esas gelirini turizm sektöründen kazan-
masına sebep olmuştur.

Yukarıda belirttiğimiz gibi ilde yaylaların  sayının fazla olması ve onlara
ulaşımın kolaylaştırılması yayla turizminin gelişmesine büyük olanak
sağlamıştır. Hatta Trabzon’un turizm gelirinin yüzde 50-den fazlasının yayla
turizminden geldiği ve turistlerin Trabzon’u tercih etme sebeplerinden en
önemlisini de yaylalar olduğu bir gerçektir. Yayla turizminde genellikle insan-
ların tur şirketlerini tercih etmekte olduğu görülüyor. Bu ise ulaşımı kolay-
laştırmak isteğinden doğuyor. Ayrıca Trabzon’da hava alanının olması şehre
gelen turistler açısından büyük önem taşıyor. Çünkü şehirde hava alanının ol-
ması gelen turistlerin burayı tercih etme seçimlerini etkiliyor.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğünün istatistiklerine göre turist sayısında
her yıl ortalama bir önceki yıla nazaran yüzde 75 ile 90 arası artış var. Trab-
zon'da, 2018 yılında 1 milyon 190 bin 299'u yerli, 575 bin 795'i yabancı olmak
üzere 1 milyon 766 bin 94 turist konaklamıştır. 418'i Suudi Arabistan, 269'u Al-
manya, 248'i Birleşik Arap Emirlikleri, 126'sı Kuveyt, 50'si Bahreyn'den olmak
üzere ise toplam 1163 yurt dışı uçuşu gerçekleştirilmiştir, bu rakam 2017
yılında 869 olmuştur. 

Turistik açısından belirlediğimiz avantajlar dışında tam kullanılmayan doğal
zenginlikler de vardır. Buna en iyi örnek Karadeniz’in eşsiz güzelliğine rağmen
sahilinde yeteri kadar plajların olmamasıdır. Bu da gelen turistler açısından
bazı zorluklar ortaya çıkarıyor. Ayrıca mevcut plajlarda da birçok eksiklikler
vardır ve bunların da zamanla düzeldiğini görmekteyiz. 

Uluslararası Öğrencilerin İç Turizme Katkısı

Son yıllarda Türkiye’de devlet turizm sektörünü geliştirmek amacı ile farklı
yatırımlar yapıp programlar hayata geçiriyor. Bu programlardan biri de
Türkiye’yi tanıtmak, turizme katkıda bulunmak amacı ile uluslararası öğren-
cilerin eğitim için Türkiye’yi seçmelerini sağlamaktır. Çünkü Türkiye’ye eğitim
amacı ile gelen her bir uluslararası öğrenci aslında birer turisttir ve bu
Türkiye’yi gezmeleri için onlara sunulmuş bir fırsattır. 
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Trabzon’da eğitim gören uluslararası öğrenciler Türkiye’nin diğer illerinde
eğitim görmekte olan öğrencilerden daha fazla şanslıdırlar. Çünkü öncesinde
de bahsettiğimiz gibi Trabzon hem tarihi hem kültürel hem de doğal güzellik-
leri ile her zaman turistlerin dikkat merkezinde olmuştur. Yalnız Türkiye’nin
diğer illerinden gelen yerli turistler değil, farklı ülkelerden gelen yabancı tur-
istler de yılın 4 mevsimi bu şehri ziyaret etmektedirler. 

Araştırma için misafir öğrencilerden anket yöntemiyle sorular sorulmuştur.
Genel olarak araştırma soruların 63 öğrenci, 27 erkek, 36 kız, %71,4 lisans,
%22,2 si yüksek lisans ve kalan %6,2 doktora ve ön lisans öğrencileri cevap-
lamıştır. 

Araştırma sorularının cevabına dayanarak aşağıda sırasıyla uluslararası öğren-
cilerin Trabzon ilindeki turizme katkısı açıklanmıştır.

İlk olarak Türkiye’ye farklı bir ülkeden gelmiş uluslararası öğrencinin iç tur-
izme ne gibi bir katkıda buluna bileceğini inceleyelim:

• Öğrencilerden Trabzon’daki gezilecek yerlere gittiniz mi sorusuna 63
öğrenciden 55 öğrenci evet ve 8 öğrenci de hayır cevabın vermiştir.

Türkiye’ye yeni gelen yabancı öğrenci ilk geldiğinde en azından yaşadığı
şehrin gezilecek yerlerini ziyaret etmek isteyecektir. Farklı bir ülkeye gelmiş
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her bir insan gibi öğrencilerin de geldikleri zaman yapmak istedikleri ilk şey
yaşayacakları şehri gezip görmek, tanımaktır. Bu zaman onlar şehrin turistik
mekanlarını, tarihi yerlerini, varsa doğal güzelliklerini ziyaret eder ve bu
yaşadıkları sürece devam eder. Trabzon’a yeni gelen öğrenci de mutlaka
Atatürk köşkünü, Boztepe’yi, Karadeniz sahilini ziyaret edip tanımak ister.
Daha sonraki rotası ise muhtemelen yaylalar ve göller olduğunu yabancı
uyruklu öğrenciler de araştırma aşamasında doğrulamıştır.

• Zamanla, burada yaşadığı dönemde farklı illeri gezme isteği
yaranacaktır diye ‘Türkiye’de başka turistik destinasyonlara gittiniz mi?’
sorusuna da öğrenciler ortalama 10 turistik yere gittiğini belirtmiştir.

Türkiye kendinde tarihi, güzelliği, medeniyeti birleştiren bir ülkedir ve bu se-
bepten her zaman turistlerin ilgi odağında olmuştur. Başta İstanbul olmakla
her şehrin farklı tarihi, kendine özgü kültürü, yemekleri, adetleri, kıyafetleri,
yaşam farklılıkları her yerde olduğu gibi uluslararası öğrencilerde de bu ülkeyi
gezme, her yerini keşfetme isteyin uyandırmaktadır. Genel olarak Türkiye’ye
eğitim amacı ile gelen uluslararası öğrenciler eğitim sürecinde yalnız eğitim
gördükleri şehirde yaşamamaktadırlar. Onlar zamanla farklı şehirlere turlarla
veya arkadaşlarıyla gidip oranın tarihi yerlerini ve kültürün öğrenmek iste-
mektedir.

• Daha yakın ülkelerden gelmiş yabancı uyruklu öğrencilerin aile birey-
lerinden birinin ve birkaçının da Türkiye’ye gelme olasılığı yüksektir

Daha yakın ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’ye ilk geldik-
lerinde genellikle aile fertlerinden biriyle veya birkaçıyla birlikte gelir ve birkaç
gün kaldıkları çalışma sonunda belli olmuştur. Eğitim gördükleri süre boyunca
da yakınları onları ziyaret eder ve her geldiklerinde şehrin yahut ona yakın
diğer illerin gezilecek yerlerini ziyaret etmektedirler. Bu ise uluslararası öğren-
cilerin iç turizme en büyük katkıda bulunduğu konumdur. Çünkü her bir
öğrenci kendi ülkesinin birer temsilcisi, aynı zamanda Türkiye’nin de kendi
ülkesindeki temsilcisidir. Bu sebepten dolayı ülkesine döndüğü zaman onun
yorumları etrafı, yakınları için adeta bir referans rolü üstlenmiş olurlar. Eğiti-
mini tamamlayıp ülkesine geri dönmüş yabancı öğrencinin de artık tatillerde
Türkiye’yi ziyaret etme olasılığı yüksektir.  

• Şehirde (ilde) herhangi bir ülkeden gelen öğrencilerin sayısı fazla
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olduğunda çoğu zaman o ülkeye ait yemeklerin veya tatlıların yapıldığı
restoranlar, kafeler açılır

Örneğini Türkiye’nin birçok şehrinde gördüğümüz durumlardan biri de sayısı
çok fazla olan ziyaretçiler, misafirler sebebiyle onların ülkesine ait yemeklerin,
tatların hazırlanıp sunulduğu restoran veya kafelerin açılmasıdır, bu ise turizm
sektörü sayesinde özel sektörün de kazanması demektir

• Uluslararası öğrenciler eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüğü
zaman Türkiye’ye ait çeşitli eşyaları, giyimleri ülkelerine götürüp hatıra olarak
saklar veya yakınlarına hediye ederler. Bu durum en çok uzak ülkelerden
(Örneğin, Afrika ülkeleri) Türkiye’ye eğitim için gelmiş uluslararası öğrenciler
için geçerlidir. Bu öğrencilerin geldikleri ülkelerde genellikle insanlar Türkiye
hakkında bilgi sahibi değildir ve bundan dolayı eğitimini bitirip ülkesine
dönen öğrencinin Türkiye hakkında yaptığı her bir yorum, söylediği her şey
çok büyük önem arz etmektedir. 

Uluslararası Öğrencilerin Turizm Şirketlerinde Çalışma Olanağı

Her ne kadar uluslararası öğrenciler Türkiye’ye eğitim için gelseler de çoğu
zaman maddi sıkıntı yaşadıklarından dolayı çalışmak zorunda kalabilmekte-
dir. Bu tip öğrencilerin çalıştığı esas alanlar oteller, kafeler, reklam acenteleri
ve tur şirketleri olduğun öğrencilerin cevaplarının da fark etmek mümkündür.
Araştırmaya katılan katılımcıların %49,2 si eğitimle beraber öğretim yıl içinde
ve  yaz tatilinde  çalıştığını beyan etmiştir.

Turizm şirketlerinin bu öğrencileri işe alma sebeplerinin başında onların dil
bilgisi gelmektedir, bunu takip eden diğer bir sebep de bu öğrencilerin ucuz
işçi olarak çalıştırılmasıdır.

Trabzon turistik şehir olduğundan dolayı çok fazla turizm şirketinin faaliyet
gösterdiği tahmin edilmektedir. Son yıllarda artan Arap turist sebebiyle bu şir-
ketler genellikle Arap dilinde konuşan ülkelerden gelen yabancı öğrencileri
işe almaktadır. Bu onlara iki yönden kolaylık sağlamaktadır:

r Birincisi, yukarıda da söylediğimiz gibi öğrencileri işe alan şirketler
daha az maaş ödeyip daha fazla kar etmiş oluyor

Öğrenciler tam mesai saati çalışamadıkları için part time iş aramaktadır. Bu da
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iş verenler tarafından fırsat olarak kullanılarak, ucuz emeğe denk gelmektedir.
Aslında asgari ücrete göre hesaplanırsa iş veren daha çok kar elde ederken,
işçi zarardadır. Finansal desteğe ihtiyacı olan yabancı uyruklu öğrenciler, bir
taraftan yabancı oldukları, ikinci taraftan da part time iş bulamama korkusun-
dan dolayı, kendi haklarını koruyamamaktadır.

r Diğer mesele ise, yabancı öğrencileri işe almakla şirket Arapça bilen
çalışan aramak zahmetinden kurtulmuş oluyor

Ne kadar  dili iyi bilen işçi varsa o kadar karşılıklı maaş ister yada bulmak zor-
dur. Yabancı uyruklu öğrencilerin dil konusunda avantacı, karşısındaki turist
ile kendi dilinde konuştuğu için anlaşmazlık durumu azalmaktadır. 

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı

Son zamanlardaki bilgi-teknolojilerindeki gelişmeler insanlar için bilgiye ulaş-
mayı ve bilgi vermeyi kolaylaştırmıştır. Günümüzde topluluğumuzun yoğun
bölümü haber, bilgiye internet ve sosyal medyaların aracılığıyla çok kolay er-
işmektedir. Günümüzde gençlerin hiç olmadığı zaman bir sosyal medya hesabı
vardır ve sadece gençler değil orta yaş ve  50 yaş üzerindeki insanlar da sosyal
medyayı yoğun kullanmaktadır. Sosyal medya haber ve bilgilerle sınırlı ol-
mayıp, insanlar arasındaki iletişimimizi düzeltiyor. 

Uluslararası öğrenciler kendi akrabaları olsun, kendi ülkesindeki gençler
tarafından yoğun takiptedir. Çünkü günümüzde globalleşmenin neticesinde
gençlerin çoğunda Dünya’ya olan ilgi, merak çoğalmaktadır. Okumak, çalış-
mak, gezmek, seyahat etmeyi düşünüp kendilerine yatırım yapmaya çalışmak-
tadır.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğren-
cilerinde ülkenin tanıtımına dolaylı olsa da katkısının olduğu söylenilmektedir.
Ülkedeki aşağı yukarı 125.000 öğrencinin bir defa Türkiye hakkında yayın-
ladığı bilgiyi en az 100 kişi görse, yaklaşık 180 ülkeden 15 milyon insan bilgi
almış olur. Teknoloji çağı dediğimiz XXI. yüzyılda ülkeler arasındaki rekabet
teknoloji, IT, internet, medya  ve sosyal medya alanlarındaki bilgilerle olmak-
tadır. Uluslararası öğrencilerle Türkiye’deki turizm sektörünün istatistiklerine
bakılırsa, son 4-5 sene içerisinde iki tarafta da çok yüksek hızla sayının artması
görülmektedir.
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Trabzon ilinde son senelerde dışarıdan gelen turistlerle beraber iç turistlerin
sayısı giderek artmaktadır. Karadeniz bölgesinde Trabzon başta olmak üzere
Rize, Artvin yaylaları kendinin doğa güzelliğiyle turistleri kendine çekmekte-
dir. Turistlerin daha keşfedemediği yaylalar kendi doğa güzelliğini korumak-
tadır.

Doğada çekilen, insanı büyüleyen fotoğraflarıyla  Doğu Karadeniz bölgesi
dünyanın ilgisini çekmektedir. Maalesef, internet kaynaklarından Doğu Ka-
radeniz bölgesi hakkında İstanbul, Kapadokya, Pamukkale kadar bilgi almak
mümkün değildir. Ama sosyal medyadan Doğu Karadeniz bölgesi hakkında
bilgilere ulaşmak daha kolaydır. Bu sebeptendir ki bu bölgeye gelen turistlerin
sayısı önceki yıllara göre git gide daha fazla artış göstermektedir. Ve bu tur-
istler hepsi birer ülkeyi tanıtım aracı oluyor. Böylelikle Doğu Karadeniz bölgesi
de Türkiye’nin diğer turistik bölgeleri kadar ünlenmeye başladı. Bu bölgenin
Avrupa’nın doğal güzellikleriyle meşhur şehirleriyle yarışacak kaynaklarının
olduğunu dikkate alınırsa Türkiye’nin turizminde gelecekte daha büyük
oranda yer kazanabilir. 

Uluslararası öğrenciler sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, ülkesine
dönünce yaptığı işlerle, eğitim-bilgileriyle Türkiye’yi dünyaya tanıtacaktır.
Türkiye’den mezun olup, kendi ülkesinde ya da dünyanın başka ülkelerinde
çalışan her bir öğrenci Türkiye’yi temsil edecektir.

Sonuç

Küreselleşen ve globalleşen dünyada günümüzde beyin göçü diye ele
aldığımız uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkeye bilerek ve bilmeden yap-
tıkları yardımların önemi vardır. Uluslararası öğrenciler eğitim aldıkları
ülkeyle yaşadığı ülke arasındaki köprüdür. 

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler sadece bu ülkede zorluk çek-
memektedir, sadece problemlerle karşılaşmamaktadır, devletin sunduğu
imkanlardan faydalanarak ülkeye fayda sağlamaktadır. Günümüzdeki hızlı
gelişen dünyada sadece turizm sektörüne değil, başka sektörlere de doğrudan
olmasa da dolaylı yoldan fayda sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı, bu konuyu
ele alıp uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki konumunu, burada yaşadığı
zorlukları ve eğitimleri sırasında içinde bulundukları kültür etkileşimini
araştırmak istedik.
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Araştırma sırasında gördük ki, uluslararası öğrenciler Türkiye’de eğitim aldık-
ları ve burada yaşadıkları için her bakımdan ülke ekonomisinde turizminde
ve eğitiminde rol oynamış oluyorlar. Onlar önce okudukları şehrin daha sonra
ise ülkenin turizminde önemli faktör olarak görülüyor. Çünkü bu öğrenciler
şehirde en önemlisi ise bu ülkede yeni oldukları için geldikleri ilk günden
gezme keşfetme yaşayacakları ve eğitim alacakları ülkeyi daha iyi tanıma is-
teğiyle geliyorlar. Diğer taraftan bu öğrencilerin aileleri yakınları onları zi-
yarete geldiğinde onlar da birer turist olarak ülke turizmine katkıda bulunmuş
olmaktadır. 

Diğer bir mesele Türkiye’de eğitim almak amacıyla gelen uluslararası öğren-
cilerin çoğunun çalışmak zorunda kalmasıdır. Çünkü bu öğrenciler farklı ya-
bancı ülkelerden gelip ve geldikleri ilk günden genellikle ekonomik sıkıntılar
yaşamaktadır. Hepsinin farklı dillerde konuşan ülkelerden geldiğini dikkate
alırsak onların en çok çalıştıkları alanın da turizm sektörü olduğu görülmek-
tedir. 

Araştırmanın sonucunda Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin
turizm sektörüne hangi yönde ve ne gibi etkisi olduğunu, bu etkinin iyi ve
kötü yanlarını, ayrıca turizm sektöründe devlet programları hazırlanırken
uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki konumunun da dikkate alınması gerek-
tiğini  öğrenmiş olup gelecekte yazılacak akademik makale ve tezlerde bu ko-
nunun daha fazla dikkate alınıp araştırılacağını umuyoruz. 

Araştırma esnasında uluslararası öğrenciler arasında yaptığımız anket bize
bu öğrencilerin turizm sektörüne katkısını daha iyi ölçmemize yardım
etmiştir. Kaynak olarak bu konudaki farklı kitaplar makaleler ve
gazetelerdeki güncel bilgi ve rakamların az olması araştırmada belirli
problemler yaratmıştır. Bu sebeplerden dolayı, bu makale uluslararası
öğrenciler hakkında bilgi üretmek, genç araştırmacıları yönlendirmek için
yazılmıştır.
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Yunus Emre Şiirlerinin Üzerine Yabancılara Türkçe Öğretimi

Alena Romanenkawa

Özet:  Yunus Emre genel Türk edebiyatı ve kültür dünyasının kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Almanya’daki Goethe, Rusya’daki Puşkin gibi Türkiye’deki Yunus Emre milli edebiyat alanına çok
katkıda bulunmuştur ve günümüzde hala gurur duyulmaktadır. Yunus Emre Anadolu’daki farklı
yerleri gezerek ilahi aşk, insan sevgisi, merhamet, şefkat, minnet dolu eserler yazmıştır. Asırlar
önce yazılan şiirler eski olmasına rağmen çok derin ve hala gündemde kalan felsefe düşüncelerini
taşımaktadır. Aslında Yunus Emre eserleri günümüzde birçok probleme ışık tutması onun eserler-
den daha çok ve farklı alanlarda yararlanılabileceğini göstermektedir. Bilindiği gibi yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde materyal içeriği büyük önem taşımaktadır. Kullanılacak yazılı ve görsel
materyallerin en önemli niteliği kültür taşıyıcısı olmalarıdır. Üst seviyede yabancı dil öğrenenlerin
yerel şiir okuması, anlaması ve sonrasında düşüncelerinin paylaşılması Türkçe öğretiminde önemli
bir faaliyettir. Bugünlerde eğitim faaliyetlerinin planlanmasında, öğretim programlarının oluşturul-
masında ve ders materyallerinin hazırlanmasında yerli kaynaklara yönelerek onlardan yararlanıl-
ması büyük önem taşımaktadır. Yunus Emre’nin eserleri de bu süreçte yararlanılabilecek temel
kaynaklar arasında yer almaktadır. Çünkü sadece edebiyat eserleri, ünlü şairleri ve kültürü
öğrenerek Türk milli özelliklerini, davranışlarını ve espri anlayışını su yüzüne çıkartmak mümkündür.
Felsefik açıdan ise anlamlı, derin, tarihli şiirler öğrencinin sadece ufkunu genişletmesinde değil,
onun kültür, edebiyat, mecaz dili, espri ve milli özellikleri daha yakın tanımaya, anlamaya, değer-
lendirmeye ve kendi kültürüyle kıyaslamaya yardım etmektedir. Yabancı dil öğretiminde şiir okuma
etkinlikleri faydalı ve eğlencelidir, ancak öğrenciler tarafından sıkıcı ve zor bir süreç olduğu bilin-
mektedir. Dersten önce şiirlerin kullanım amacı, metotları, materyalleri tespit edip sonrasında da
öğretim sürecinde şiir etkinliği uygulayıp yabancıların edebiyata meraklarını arttırılabilir. Çünkü
Yabancı dil öğretiminde her öğretmenin en önemli görevi – dersi tekdüze, sıradan bir süreçten
yaratıcı, keyifli, eğlenceli, faydalı, keşfedici bir öğrenme sürecine dönüştürmektir.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yunus Emre’nin Şiirleri

Tarihte Yunus Emre

Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre 13. yüzyılda
yazdığı eserlerle Anadolu Türkçesinin oluşumuna ve gelişmesine katkıda bu-
lunmuş; kullandığı dil, sahip olduğu ifade gücü ve zengin iç dünyasıyla sadece
Türkiye’de değil dünyanın çeşitli coğrafyalarında da kendinden söz ettiren bir
şair ve fikir adamı olmuştur (Kaya, 2014, s. 423). 

Yunus Emre genel Türk edebiyatı ve kültür dünyasının kurucusu olarak kabul
edilmektedir. O sadece bir şair değildi, aynı zamanda düşünür ve filozoftu.
Emre’nin dünyaca ünlü eserleri birçok dile çevrilmiştir ve hemen hemen her
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toplumda manevi anlam açısından büyük rol oynamaktadır. Almanya’daki
Goethe, Rusya’daki Puşkin gibi Türkiye’deki Yunus Emre milli edebiyat
alanına çok katkıda bulunmuştur ve günümüzde hala gurur duyulmaktadır.
Onun en sevdiği ifadesi “Sevelim ve Sevilelim” dünya çapında en çok tanınan
ve meşhur ifadelerinden biridir. 

13.-14. yüzyıllar Anadolu ortaçağ toprakları Moğol istilası, savaşlar ve çatış-
malar ile kuşatılmıştır. Fakat özellikle o zamanda Türk dünyasında Nasreddin
Hoca, Celladdin Rumi ve Yunus Emre gibi değerler ortaya çıkmıştır. Yunus
Emre Anadolu’daki farklı yerleri gezerek ilahi aşk, insan sevgisi, merhamet,
şefkat, minnet dolu eserler yazmıştır. Kur’an’ı iyi derecede bilen bu şair kutsal
yazıyı sıradan insanlara basit dille anlatarak aktarmıştır. Onun meşhur ‘hece
vezne’ ile yazılan şiirler kuşaktan kuşağa ulaşmış olup günümüze kadar
gelmektedir. Bu şiirler çok derin ve hala gündemde kalan felsefe düşüncelerini
taşımaktadır. Eserlerin ana konuları – Hakka ibadet, huzur, sevgi, ölüm, so-
rumluluk; ana nesnesi ise  - insandır. Yunus Emre’nin şiirleri o kadar anlamlı
ve derin ki yazılan bir mısraın anlamını açıklamak için yazarlar kitap yazmak-
tadır. Bir yazara göre Emre’nin şiirleri sanki Türk edebiyatının ‘süt dişleri’dir.
Yunus Hoca temiz mısralarıyla insanların maneviyatını artırır, kullandığı
mecazla eserlerini ışıklandırır. Bu edebiyat ve bilim ışığı o kadar güçlü ve par-
lak ki asırlar boyunca asla sönmez. Yunus Emre eserleri günümüzde birçok
probleme ışık tutması onun eserlerden daha çok ve farklı alanlarda yararlanıla-
bileceğini göstermektedir.

Yunus Emre sadece yaşadığı topluma değil ondan sonraki nesile etkisini bırak-
mıştır. Onun takipçileri nasihatlerini Dünyada yaygınlaştırarak Balkanlar’a
kadar gitmişlerdir. Yunus Emre’nin en meşhur eseri ‘Divan’ olarak kabul
edilmektedir. Bu derleme on iki bin şiirden oluşmaktadır. Yunus Emre’ye ait
yazma tarzı onunla aynı dönemde yaşayan Sultan Veleda, Gülşehri, Aşık
Paşa’ya benzemektedir. 

Tarihi kaynaklar Yunus Emre’nin bugünkü Sakarya bölgesinde yaşadığını ve
aynı zamanda onun o dönemde Anadolu’da düşünür ve bilge olarak kabul
edildiğine kanıt göstermektedir. Osmanlı arşivlerinde onun iç dünyasını yan-
sıtan ve o dönemdeki bilgi veren eser ‘Risaletü’n – Nushiyye’, menkıbeleri gibi
ünlü eserler bulunmaktadır. 

Yunus Emre’nin mezarı ise Eskişehir bölgesinde, Sarıköy tarafında bulunmak-
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tadır. Fakat Karaman, Bursa, Erzurum, Isparta, Aksaray, Sandıklı, Sivas’ta
yaşayan insanlar Yunus Emre’nin mezarının özellikle bu şehirlerde olduğunu
savunmaktadır. Bu iddialar Yunus Emre’nin eski tarihte de büyük bir önem
taşıdığını göstermektedir. Yunus Emre, düşünür, şair, derviş ve mutasavvıf
olarak Türkmen kabilelere yol göstermiştir. Günümüze kadar gelen bu değer
birçok alanı etkilemekte ve eğitim hayatımıza renk katmaya devam etmektedir. 

Eğitimde Yunus Emre’nin Eserleri

Bilindiği gibi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal içeriği büyük
önem taşımaktadır. Kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin en önemli
niteliği kültür taşıyıcısı olmalarıdır. Üst seviyede yabancı dil öğrenenlerin
yerel şiir okuması, anlaması ve sonrasında düşüncelerinin paylaşılması Türkçe
öğretiminde önemli bir faaliyettir. Çünkü sadece edebiyat eserleri, ünlü şairleri
ve kültürü öğrenerek Türk milli özelliklerini, davranışlarını ve espri anlayışını
su yüzüne çıkartmak mümkündür. Türkçe dili genel olarak ve özellikle Türkçe
edebiyat dili geçmişi bugün ile bağlatan bir iptir, bir kültür köprüsüdür. Bunun
için eğitim faaliyetlerinin planlanmasında, öğretim programlarının oluşturul-
masında ve ders materyallerinin hazırlanmasında yerli kaynaklara yönelerek
onlardan yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Yunus Emre’nin eserleri
de bu süreçte yararlanılabilecek temel kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Yabancı dil öğretiminde şiir okuma etkinlikleri faydalı ve eğlencelidir, ancak
öğrenciler tarafından sıkıcı ve zor bir süreç olduğu bilinmektedir. Dersten önce
şiirlerin kullanım amacı, metotları, materyalleri tespit edip sonrasında da öğre-
tim sürecinde şiir etkinliği uygulayıp yabancıların edebiyata meraklarını art-
tırmaktır. 

Derste Şiirin Kullanılmasının Faydalanacak Noktaları

1. Okuma (tonlama, sesleme gibi) becerileri gelişmesi;

2. Okuduğunu anlama ve çözümleme;

3. Her şiir genel olarak bir deneyim ortaya koymaktadır, bu yüzden dersin
konusu şiir yoluyla temsil etmek mümkündür;

4. Her şiirin mesajı vardır, yani, öğrencilerin kendi düşündüklerini sınıf
içerisinde paylaşabilmesi;
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5. Şiirin çok sayıda öğrencinin Türk kültürünü daha yakın tanımalarını
sağlaması;

6. Okudukları şiirlerde örtülü anlamları çözümlemesi;

7. Kalıplaşmış sözlerin öğretmesi;

8. Şiir, metin ile kıyasla, daha kısadır ve hızlı okunur, öğrencilerin şiir
üzerine ilgisini tutabilmek daha kolay olması;

9. Şiiri derste beraber okuyup ve inceleme, anlama yollarını gösterip,
öğrencilerin evde okumasını teşvik etmesi;

10. Öğrenciler okuduğu şiirin sıkça farklı anlamını yakalar, fikirlerini pay-
laşırlar; yani, sınıf içerisinde konuşma becerini geliştirmesi, bireylerin gerekçe
gösterip bakış açısını savunması, kendine emin olmayı öğrenmesi.

Derste kullanılacak şiiri seçerken konuya ve yazılan dile dikkat etmek gerek-
mektedir. Şiir çok basit dille yazılmamalı, aslında iletecek mesajını anlaya-
bilmek için her sözcüğü de bilmek şart değildir. Öğrencilere yardım etmek için
konu ile alakalı farklı resimler asılabilir, önceden yeni anahtar sözcükler sözlük
şeklinde verilmesi tavsiye edilir. 

Dersteki etkinlikler öğrenme amacına, grubun yaşına ve düzeyine göre fark-
lılaşmaktadır. Örneğin, ilk düzeyde telaffuz ve tonlama yönelik şiir kullanıla-
bilir, orta ve üst düzeyde ise, dilbilgisi, sözvarlığı, anlama ve konuşma
etkinlikler de yapılabilir. Öğrenciler edebiyata çok meraklı ise, şiir yazma
teknikleri, hece, vurgu, kafiye, ritim gibi özellikleri yüzeysel olarak öğretip
okuduğu örnek şiirinde belli bir mısraı kendine göre değiştirmelerini veya
kendi şiir yazmalarını teşvik edilebilir. 

Yunus Emre’nin şiirleri asırlar öncesinde yazılmış olup öz Türkçeye sahiptir,
bunun için eserlerin anlamını yakalamak çok zor sayılmaz. Dolayısıyla ya-
bancılara Türkçe öğretiminde bu kadar eski, anlamlı, hep gündemde kalan,
Türk kültür unsurlarını taşıyan, meşhur şiirleri tanıtmak ve onların sayesinde
dili de öğretmek büyük bir keyif ve fayda sağlar. 

Biz Kimseye Kin Tutmayız

Biz kimseye kin tutmayız
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Ağyar dahi dosttur bize

Kanda ıssızlık var ise

Mahalle vü şardır bize

Adımız miskindir bizim

Düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız

Kamu âlem birdir bize

Vatan bize cennetdürür

Yoldaşımız Hak'dürür

Hak'tan yana yönilecek

Başka yollar dardır bize

Dünya bir avrattır karı

Yoldan iltir niceleri

Sürün gitsin öyleleri

Onu sevmek ardır bize

Dünya haramdır haslara

Helal olmuş nekeslere

Biz dünyayı dost tutmayız

Ol dünya murdardır bize
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Yunus eydür Allah deriz

Allah ile kapılmışız

Dergâhına yüz tutuban

Hemen bir ikrardır bize.

Sözlük:

ağyar: başkaları, yabancılar

aydur: söyler

kanda: nerede

kamu: bütün, hep

iltmek: iletmek, götürmek

şar: şehir

(Özçelik, 2010, s.162)

Derste Yapılabilecek Etkinlikler

Şiiri okuduktan sonra sözlükten sözleri inceleyerek eserin genel anlamı yakala-
maya çalışılır. Ardından şiir örneğinde dilbilgisi kurallarını öğretmeye yönelik
etkinlikler yapılabilir. Örneğin, iyelik eki (adımız, düşmanımız, yoldaşımız),
geniş zaman (kin tutmayız, deriz, iltir) gibi yapıları öğrettiğimizde hem an-
lamına hem de kullanma şekline bakılabilir. 

Türkçenin sözvarlığı bakımından öğrencilerin seviyelerine göre şiirde mutlaka
yeni, bilmeleri gereken kelimeler, deyimler, kalıp sözler bulunur (kin beslemek,
helal olmak, miskin, avrat, cennet gibi). Önce öğrenciler tarafından yeni ke-
limelerin anlamlarını tahmin edilir ve sonrasında da gerekirse açıklanabilir.
Öğrencilerin isteğe bağlı okuduğu tüm şiir veya belirli bir kıta ezberlenebilir.
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Üst seviyedeki öğrenciler için okudukları anlamaya yönelik çeşitli sorular sor-
ması, fikirler paylaşması, şiirin ana konusu ve başlık değiştirmesi gibi etkin-
likler gerçekleştirilebilir. 

Yaratıcı öğrencilerle şiirdeki belirli kelimelere eş anlamlı kelimeleri seçmesi,
mısradaki son kelimeye kafiyeye uygun yeni kelime araması, belirli bir mısraı
anlam ve kafiyeye uygun başka bir ifadeye ile değiştirmesi gibi etkinlikler
yarar gösterir. 

Yabancı dil öğretiminde her öğretmenin en önemli görevi – dersi tekdüze,
sıradan bir süreçten yaratıcı, keyifli, eğlenceli, faydalı, keşfedici bir öğrenme
sürecine dönüştürmektir. Bunu gerçekleştirmek için derste şiir kullanılması en
iyi faaliyettir. Şiir öğrencilerin duygularını, düşüncelerini, iç dünyalarını etk-
ileyip konuşturmakta, fikirler paylaştırmaktadır. Şiirin ezberlemesi kelimelerin
bilmesinin de en etkin yoludur. Felsefik açıdan anlamlı, derin, tarihli şiirler
öğrencinin sadece ufkunu genişletmesinde değil, onun kültür, edebiyat, mecaz
dili, espri ve milli özellikleri daha yakın tanımaya, anlamaya, değerlendirmeye
ve kendi kültürüyle kıyaslamaya yardım etmektedir. Tüm bu görevleri başarılı
tamamlayan, şüphesiz, hep değerli Yunus Emre’nin şiirleri olacaktır.
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Tömer Öğrencilerinin (B1) Türk Dizi İsimlerindeki Kalıp İfadeleri Kavrama

Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması

Enes Yaşar

Özet: Bu araştırmanın amacı, TÖMER’lerde öğrenim gören (B1) seviyesindeki uluslararası öğren-
cilerin günlük hayat içerisinde sık bir şekilde karşılaştıkları kalıp ifadeleri kavrama düzeylerini tespit
etmektir. Bu nedenle farklı dönemlerde yayınlanmış kalıp ifadelere sahip 11 Türk dizisinin ismi be-
lirlenerek öğrencilere sunulmuş ve bu isimlerden ne anladıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın ver-
ileri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan (B1) seviyesindeki
21 öğrenciye sunulan kalıplaşmış dizi isimlerinin öğrencilerde uyandırdığı çağrışımların yazdırıl-
masıyla elde edilmiş olup, elde edilen veriler içerik analiziyle temalara ayrılarak kodlanmıştır. Araştır-
mada kodlanan Ekmek Teknesi, Diriliş, Zengin Kız Fakir Oğlan, Deli Yürek, En Son Babalar Duyar
gibi kalıplaşmış dizi isimlerinin öğrenciler tarafından birbirine yakın fakat farklı şekillerde algılandığı
tespit edilmiştir. Ayrıca belirlenen dizi isimleri aracılığıyla çoğu öğrencinin Türk toplumunun ve
Türk dilinin sosyal yaşantısından kesitleri doğru bir şekilde algıladıkları görülmüştür. Ekmek Tek-
nesi; zor yaşam, umut, bekleme, kazanç, iş, çabalama, para kazanma şeklinde çağrışımlar
uyandırırken Deli Yürek; coşkulu bir aşk, çok fazla duygusallık, vazgeçmeme ve delikanlılık şeklinde
bir çağrışım uyandırmıştır. Sonuç itibariyle (B1) seviyesine gelen bir TÖMER öğrencisinin, toplum
içerisinde yer edinen bazı kalıp ifadeleri kavramsal olarak ilişkilendirirken uzun cümlelere ihtiyaç
duymaksızın kalıp ifadelerle kavrayabildikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu kalıp ifadeler,
öğrencilerin zihinlerinde çağrıştırdığı anlamlarla birlikte ne kadar geniş kapsamlı bir kelime ağına
sahip olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Kalıp İfadeler, Dizi İsimleri, Kavramsal
Çağrışımlar

Giriş

Türkçenin söz varlığı terimler, deyimler, atasözleri ve kalıp ifadeler gibi çeşitli
katmanlardan oluşmaktadır. Bu katmanlar Türk diline özgü ifadeleri çeşitli
şekiller ve anlatım biçimleriyle sunmada önemli roller oynamaktadır. Özellikle
yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde söz varlıklarını kullanarak etkili
öğretme yöntemleri geliştirilebilmektedir. Bu sebeple çalışmada B1 seviyesin-
deki uluslararası öğrencilerin günlük hayatlarında çok sık bir şekilde
karşılaştıkları kalıp ifadeleri kavrayış seviyelerini ölçmek ve etkili öğretme
yöntemleriyle dil öğrenimlerini kolaylaştırmak için böyle bir çalışmaya gir-
işilmiştir.

Kalıp ifadeler, “en az iki sözcükten oluşan, içindeki sözcükleri temel (düz) an-
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lamlarını yitirmeden yeni bir kavramı, durumu, eylemi karşılayan söz öbek-
leri” olarak nitelendirilirler (Çotuksöken, 1994: 8). Dolayısıyla kalıp ifadeler
bu özelliğiyle anadili Türkçe olanlar tarafından sözlü iletişim sürecinde çok
yaygın bir şekilde kullanılırlar. Nitekim düşünceler, kalıplaşmış öğelerle bir-
likte ifade edilirlerken çok fazla çabaya ihtiyaç duyulmaksızın kısa sürede
söylenilip karşıya aktarılabilmektedirler (Wray,2002,18). Ancak aynı durum
uluslararası öğrenciler için geçerli değildir. Nitekim her dil, kendisine ait bir
takım dilbilgisi kurallarının yanı sıra kültürel bir doku ve dış dünyayı anlam-
landıran söz gruplarından oluşmaktadır. Bu nedenle uluslararası öğrenciler,
kalıp ifadelerin içerisinde barındırdığı anlamları kavramakta zorluk çekmek-
tedirler. Dolayısıyla kalıp ifadelerin kullanılışındaki işlev, yapı ve anlamlarını
uluslararası öğrencilere kavratabilmek için öncelikle Türk dilinin zihniyetini,
toplumun sahip olduğu dünya görüşünü ve kültürel birikimini aktarılması
gerekmektedir. Demircan (1990: 26) da benzer şekilde yabancı dil öğrenenlerin
hedef dilin kültürel verilerinin öğrenilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere Türk dilini öğrenen uluslararası öğrenciler,
kalıp ifadeleri algılayabilmeleri için dilin sahip olduğu zihniyeti keşfede-
bilmeleri gerekmektedir. Nitekim kalıp ifadelerin esnekliği çok fazla olduğu
için cümle içinde geçen doğru anlamı yakalayabilmek, Türk insanının dış
dünyayı kavrayışını da bilmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla uluslararası
öğrencilerin kalıplaşmış ifadeleri doğru şekilde anlamlandırabilmeleri için
Türk toplumunun düşünme biçimini de öğrenmeye çalışması gerekmektedir.
Yabancı dil öğrenimi de bunu gerektirmektedir. Yalnızca hedef dilin gramer
kurallarını ve kelimelerini öğrenmek bir dilin temel dil becerilerini kazanmak
anlamına gelmemektedir.

Yabancı dil öğrenmek hedef dilin konuşanlarının kültürlerini, düşünce biçim-
lerini ve dünya görüşlerini de bilmeyi gerektirir. Uluslararası öğrencilerin kalıp
ifadeleri öğrenmeleri bu nedenle oldukça önemlidir. Nitekim kalıplaşmış
ifadeleri gündelik hayatın her alanında vardır. Dolayısıyla bu çalışmada ulus-
lararası öğrencilerin Türkçe öğrenirken çok sık bir şekilde müracaat ettikleri
televizyon dizi isimlerinden yola çıkılarak kalıp ifadelerin ne derece anlaşıldığı
ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Yöntem

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması
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deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, katılımcı gözlemleri, derinlemesine
görüşmeler ile doküman toplama yoluyla elde edilen verilerin derinlemesine
ve boylamsal olarak incelenmesini içerir (Glesne, 2012). Bu sebeple çalışma
içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. “İçerik analizi, belirli ku-
rallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanım-
lanır” (Büyüköztürk vd., 2012). Çalışmada Türkçe öğrenen uluslararası öğren-
cilerin kalıp ifadeleri kavrayışlarını daha iyi tespit edebilmek için film
isimlerinde ve Türkçenin söz varlığını oluşturan katmanlarda belirli sınır-
landırmalara gidilmiştir. Söz varlığı olarak ise B1 seviyesindeki öğrencilerin
daha sık bir şekilde karşılaştığı bir tür olan kalıp ifadeler seçilmiştir. Nitekim
kalıp ifadeler, deyim ve atasözlerinden daha esnek bir yapıya sahip olmaları
bakımından uluslararası öğrenciler tarafından öğrenilmesi daha kolay olmak-
tadır.

Çalışma Grubu 

Araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören21 uluslararası öğrenci katılmıştır.
Katılımcı öğrenciler dil seviyeleri bakımından B1 kuruna gelmiş olanlar arasın-
dan seçilmiştir.

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “doküman inceleme yöntemi” kul-
lanılmıştır. 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 ve Yorumlar

Araştırmanın bu bölümünde içerik analiz sonucunda elde edilen temalar
araştırma soruları dikkate alınarak ele alınarak yorumlanmıştır.
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Tablo 1 Uluslararası Öğrencilerin “Ekmek Teknesi” Dizisi İsmini Kavrama Duru-
muna İlişkin Değerlendirmeleri

Türk toplumunun sosyo-kültürel yaşantısında ekmek, bolluk ve bereketi tem-
sil eder. Bu doğrultuda ekmeğin ana maddesi buğday ve buğdayın yetiştir-
ildiği topraklar bir takım simgesel anlamlar taşımaya başlar. Dolayısıyla bolluk
ve bereketi evlere taşıyan ekmek, zaman içerisinde kazanç ve gelir elde etme
anlamları taşımaya başlarken, bu kazancın elde edildiği yerler de ekmek tek-
nesi olarak nitelendirilmeye başlanır. Bu çerçevede Türk kültür ve yaşantısını
bilmeksizin “Ekmek Teknesi” kavramı anlamlandırılmaya kalkan uluslararası
öğrenciler için bu kavram yalnızca ekmeğin konulduğu yer olarak anlam
kazanır. Ancak uluslararası öğrenciler, Türk kültüyle bir etkileşim sağlamaya
başladıkları süreçte “Ekmek Teknesi”, onlar için bir yandan gelir sağlanan bir
yer anlamı taşırken diğer bir yandan da zor yaşam şartları ve geleceğe yönelik
bir umut ve beklenti olarak anlam kazanır. Ayrıca kazanç sağlamak be-
raberinde hayata umutla bakabilmeyi ve geleceğe yönelik bir beklentileri de
beraberinde getirdiğinden uluslararası öğrenciler bu kavramı umut ve ça-
balama olarak da nitelerler. Dolayısıyla “Ekmek Teknesi” kavramı, kültür
içerisinde yaşananlarla ilişkilendirildiğinde frekanslarda da görüleceği üzere
anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır.

Tablo.2 Uluslararası Öğrencilerin “Sudan Bıkmış Balıklar” Dizisi İsmini Kavrama
Durumuna İlişkin Değerlendirmeleri

“Sudan Bıkmış Balıklar” kavramı, B1 seviyesine gelen bir öğrenci için tablodan
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da anlaşılacağı üzere gerçek anlamından ziyade mecazi anlamlar ifade etmek-
tedir. Ancak anlam, yalnızca kelimeler üzerinden yapılandırılmaya
çalışıldığında anlatılmak istenenin çok ötesine bir kavrayış söz konusu olur.
“Su kirliliği, ölüm ve ihanet etme” gibi çıkarımlar her ne kadar uluslararası
öğrencilerin nezdinde olumsuz bir kavrama tekabül etse de asıl ulaşılması
hedeflenen anlamın gerisinde kalır.

“Sudan Bıkmış Balıklar” cümlesinin kültürel yaşantı içerisindeki asıl
karşılığına yaklaşan öğrenciler ise zorluklarla “karşılaşma ve sıkılma” gibi
ifadeleri kullanırlar. Özellikle zorluklarla karşılaşma ifadesini kullanan ulus-
lararası öğrencilerin Türk kültürel hayatını daha iyi kavradıkları söylenebilir.
Nitekim bireyler, sosyal yaşantılarını sürdürdükleri çevrelerden sıkıldıklarında
ve hayatlarında yenilikler aramaya başladıklarında hiç bilmedikleri bir ortama
girerler. Bu da bireyler için zorlukları beraberinde getirir. Fakat cümleden
“sıkılma” anlamını çıkaran öğrenciler kültürel bir yaşanmışlıktan ziyade
“bıkma”nın eş anlamı dolayısıyla verilmek istenen anlamı bulurlar.

Tablo 3 Uluslararası Öğrencilerin “Deli Yürek” Dizisi İsmini Kavrama Durumuna
İlişkin Değerlendirmeleri

Somut ve manevi bir anlam vermek için kullanılan yürek kelimesi, Karahanlı
metinlerinden itibaren kalp, cesaret ve güç anlamlarında kullanılır (Günay,
2015, 132). Dolayısıyla çok eski dönemlerden beri yürek kelimesi dış
dünyadaki olay ve durumlarda bireylerin cesaretini ve gücünü anlatılan bir
kelimedir. Özellikle Türk kültür hayatında soyut ve manevi anlamlar çoğu
zaman yürek kelimesiyle kullanılır. Yürek aynı zamanda sevgi ile ilişk-
ilendirildiğinden sevdası için çeşitli zorluklara karşı gelen kişilerin hissiyatları
zamanla “Deli Yürek” ifadesi ile anlamlandırılmaya başlanır ve bir kalıp haline
gelir. Bu doğrultuda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler,
Türk kültür hayatında çok yaygın bir şekilde kullanılan bu kelimeyi çeşitli
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şekillerde anlamlandırırlar. Kalıp ifadeyi zihinlerindeki anlamlarla ilişk-
ilendirmelerine bakıldığında tüm öğrencilerin cümleyi soyut bir şekilde ifade
ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla öğrenciler, kültürel hayatın içerisinde bu
ifadenin soyut bir şekilde kullanılacağını öğrenmiş oldukları görülmektedir.
Aynı zamanda oranlamalarda “çok seven” ve “cesur/delikanlı” anlamlarının
yaygın bir şekilde kullanımları öğrencilerin kalıp ifadeyi doğru kavramlarla
ilişkilendirdikleri anlamına da gelmektedir.

Tablo 4 Uluslararası Öğrencilerin “Anasının Oğlu” Dizisi İsmini Kavrama Duru-
muna İlişkin Değerlendirmeleri

“Anasının Oğlu” kavramı, B1 seviyesine gelen bir öğrenci için kelime anlamı
bakımından basit düzeyde kelimelerden oluşur. “Anne” ve “oğul” hemen
hemen her öğrencinin ilk öğrendiği kelimeler arasındadır. Ancak Türk kültür
ve geleneksel hayatı içerisinde bu kavram kullanılışı itibariyle farklı bir anlam
kazanır. Oğulun her yönüyle annesine benzediğini ifade etmek için kullanılan
kavram, uluslararası öğrencilerde çoğunlukla somut özellikleriyle karşılık
bulur. Kavramdan oğulun anneye benzediğini yalnızca bir öğrenci çıkartabilir.
Diğer öğrenciler, biyolojik niteliklerden yola çıkarak kavramı annenin çocuk
sahibi olma özelliğiyle ilişkilendirirler. İki öğrenci ise kavramı “ana oğul ilişk-
isi” şeklinde yorumlayarak aradaki bağın oğlu etkileyeceği yorumunda bu-
lunur. 
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Tablo 5 Uluslararası Öğrencilerin “En Son Babalar Duyar” Dizisi İsmini Kavrama
Durumuna İlişkin Değerlendirmeleri

Geleneksel Türk kültür hayatında baba evin direği olarak nitelendirilir. Aynı
zamanda babanın otoriter yapısı ev halkının babadan çekinmesine neden olur.
Evde yaşanılanlar bu nedenle babaya aktarılırken belirli zorluklar yaşanır.
Bazen aile bireylerinin yaşadığı sıkıntılar evin reisine biraz yumuşatılarak ak-
tarılır. Ya da günlük meşgale ve geçim derdi içerisinde babanın bir de evle ilgili
sorunları dert edinmemesi için birtakım şeyler babanın haberi olmadan
halledilmeye çalışılır. Fakat aile bireylerinin evin reisi olmaksızın üstlendikleri
birtakım zorluklar aşılamadığında babaya daha büyük bir problem halinde
döner. Bu sebeple Türk aile hayatında birtakım zorluklar ve günlük meseleler
babaya en son aktarılması tercih edilir. Dolayısıyla kalıp haline gelmiş bu cüm-
leyi farklı bir aile kültürüne sahip öğrenciler birbirlerinden bağımsız şekillerde
yorumlarlar. Hepsinin birleştiği ortak nokta ise babanın evle ilgili şeyleri en
son duyduğu olur. Fakat babanın haberdar oluş şekli aynı zamanda öğrenci-
lerin nezdinde birtakım olumsuzluklara neden olur. Babanın evdeki durum-
lardan haberdar olma şeklini bazı öğrenciler, aile bireylerinin birbirlerini
aldatıyor olması olarak nitelendirir. Dolayısıyla Türk kültüründeki aile
yapısını tam olarak kavrayamayan öğrenciler bu durumdan yanlış yargılar
çıkartabilmektedir. Aynı şekilde babanın evle ilgili sorunları en son duyması
ailesini ihmal ettiği yönünde de bir anlam çıkartmaktadır.
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Tablo 6 Uluslararası Öğrencilerin “Zengin Kız Fakir Oğlan” Dizisi İsmini Kavrama
Durumuna İlişkin Değerlendirmeleri

1950’li yıllardan itibaren Türk toplumunda önemli ölçüde köyden kente doğru
bir göç yaşanır. Hareketlilik Türkiye’nin sanayileşme sürecinde meydana ge-
tirdiği iş gücü ihtiyacından kaynaklanır. Bu süreçte kente göç edenlerin çoğu
fabrika ve diğer iş kollarında çalışmaya başlarlar. Ancak bu durum kısa süre
içerisinde sınıfsal bir tabakalaşmayı meydana getirir. Dolayısıyla toplum
içerisinde meydana gelen zengin ve fakir ayrımcılığı sosyal hayatta bir eleştiri
konusu haline gelir. Bu durum Türk kültüründe çoğu zaman “Zengin Kız
Fakir Oğlan” sözüyle kalıplaşır. Türk kültürü içerisindeki uluslararası öğren-
ciler yaşadıkları deneyimlerden bu kalıp ifadeyi çoğunlukla “mutsuz son” ve
“aşk acısı” olarak nitelendirirler. Nitekim uluslararası öğrenciler, sosyal hay-
atın içerisinde bu gibi sınıfsal yapıya dair durumlarla sık bir şekilde karşılaş-
maktadırlar. Bu nedenle de kalıp ifadede “aşk, sevgi ve acı” gibi kelimeler
geçmemesine rağmen doğru bir sonuca ulaşırlar. Dolayısıyla B1 seviyesine
gelmiş bir öğrencinin Türk toplumundaki sosyal ve sınıfsal yapıdan haberdar
olduğu söylenebilmektedir.

Tablo 7 Uluslararası Öğrencilerin “Roman Havası” Dizisi İsmini Kavrama Duru-
muna İlişkin Değerlendirmeleri
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Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B1 seviyesindeki uluslararası öğrencilerin
sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine bakış açıları tablodan da anlaşılacağı
üzere farklılıklar göstermektedir. Özellikle “Roman” kelimesi, eş sesli anlam
özelliğinden dolayı öğrenciler tarafından çeşitli anlam kaymalarına uğrar. Bu
nedenle öğrencilerin cümle içerisindeki bağlamı dikkate alınmadan verdikleri
cevaplarda “roman” kelimesi; edebi eser ve Romalılar dönemi olarak nite-
lendirilir. Ancak cümle içerisindeki bağlam dikkate alınarak verilen cevaplarda
öğrencilerin kavramı doğru bir şekilde kavradıkları görülmektedir.  Nitekim
“Roman Havası” denildiğinde sekiz öğrencinin zihninde sosyo kültürel hay-
atın içerisinde kendine has bir yaşantısı olan ve yaşamı müzikle özdeşleştiren
bir topluluk gelir. Dolayısıyla uluslararası öğrenciler verdikleri “müzik, dans
ve eğlence” cevaplarıyla dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türk
toplumundaki sosyal yapı hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

Tablo 8 Uluslararası Öğrencilerin “Diriliş” Dizisi İsmini Kavrama Durumuna İl-
işkin Değerlendirmeleri

Diriliş kavramı yeni bir oluşun ve adlandırılışın adıdır. Özden beslenerek
sağlam temeller üzerinde inşa edilen bir medeniyet algısı oluşturmaktır.
Dolayısıyla “Diriliş” dizisi Osmanlı için yeniden doğuşu temsil etmektedir.
Yabancı Dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler de verdikleri cevap-
lar çerçevesinde değerlendirildiğinde bu ifadeden doğru bir anlam çıkardıkları
görülmektedir. Öğrencilerden dokuzu “tekrar ayağa kalkma” cevabıyla var
olan bir medeniyet ve yapının yeniden farklı bir oluşumla ortaya çıktığının
bilincinde olduğunu göstermektedir. Beş öğrenci ise “güçlü olma” cevabıyla
yeniden ayağa kalkmanın fiziki bir güç gerektirdiği bağlamında “Diriliş”
kavramını değerlendirir. Benzer şekilde dört öğrenci de “tekrar hayata dönme”
cevabıyla “Diriliş” kavramını bir toplumun medeniyet anlayışının sürdürülm-
eye devam etmesi olarak algılayarak diziyle verilmek istenilen anlayışı
kavradıklarını göstermektedir.
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Tablo 9 Uluslararası Öğrencilerin “Kuzey Güney” Dizisi İsmini Kavrama Duru-
muna İlişkin Değerlendirmeleri

“Kuzey Güney” kavramı, B1 seviyesine gelen öğrenciler tarafından tablodan
da anlaşılacağı üzere mecazi ve gerçek anlamları yakın oranda birbirine
çağrışım yapar. Altı öğrenci “yön”, iki öğrenci “hava” cevabıyla kalıp ifadeyi
gerçek boyutlarıyla değerlendirirken dokuz öğrenci “mücadele, karşılaşma ve
zıtlık” cevaplarıyla kavramı soyut manada değerlendirir. Öğrencilerin pek
çoğu diziyi izlememiş olmalarına rağmen “Kuzey Güney” kavramının günlük
hayatta kalıp bir ifade olarak kullanılıyor olmasından dolayı dizinin vermek
istediği manaya yaklaşırlar.

Tablo 10 Uluslararası Öğrencilerin “Arka Sokaklar” Dizisi İsmini Kavrama Duru-
muna İlişkin Değerlendirmeleri

“Arka Sokaklar” ifadesi bilinmeyen ve arka planda kalmış yaşantılara atıfta
bulunur. Sosyal hayatın içerisine çok fazla karşılaşılman hayat hikayelerinin
geçtiği yerler olarak nitelendirilir. Bu nedenle uluslararası öğrenciler kalıp ifad-
eye başta olumsuzluk anlamıyla yaklaşırlar. Verilen cevaplardan anlaşılacağı
üzere “Arka Sokaklar” ifadesi “kötülüğün olduğu yer”, “gizli işlerin yapıldığı
yer” ve “mafya” hayatının geçtiği yerler olarak öğrencilerin zihinlerinde yer
eder. Ancak bununla birlikte kalıp ifadeye gerçek anlamlarıyla yaklaşan öğren-
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ciler de oldukça fazladır. Dolayısıyla öğrenciler, kalıp ifadenin kavranması için
kelimelerdeki ad aktarmalarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Nitekim arka
sokaklara olumsuzluk anlamı veren yaşantılardır. Yaşantılar ise kültürel hay-
atın içerisinde tanınır. Kültürel hayatı tanıdıkça dil edinimleri de hızlanacak-
tır.

Tablo 11 Uluslararası Öğrencilerin “Çukur” Dizisi İsmini Kavrama Durumuna İl-
işkin Değerlendirmeleri

B1 seviyesindeki uluslararası öğrencilerin “çukur” ifadesi için kullandıkları
anlamlandırmalara bakıldığında hemen hemen hepsinin zihninde olumsuz bir
kavram oluştuğu görülür. Nitekim çukur, günlük dil içerisinde genellikle
mecaz yoluyla kullanıldığından olumsuzluk anlamıyla cümle içerisinde yerini
alır. Ancak B1 seviyesindeki bazı öğrencilerin hâlâ kelimeyi verilmek istenen
anlam çerçevesinde kavrayamadıkları da görülmektedir. Fakat bunun yanı
sıra çoğunluğa bakıldığında “Çukur” ifadesi “tehlikeli yer”, “kötü duruma
düşme” ve “ezmek” ifadeleriyle eşleştirilerek günlük dil içerisindeki ruh
halinin ifade edecek anlamlara dönüşür. Dolayısıyla somut bir kelime günlük
dil içerisinde soyut bir anlam kazanır ve bireyin zihin dünyasında olumsuz
tasvirler oluşturur.

Sonuç

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifadelerin kullanımı oldukça
önemlidir. Nitekim uluslararası öğrenciler toplum içerisindeki gündelik dili
kavrayabilmeleri ve sosyal yaşantılarında konuşulanları rahat bir şekilde an-
layabilmeleri için kalıp ifadelere çok sık bir şekilde ihtiyaç duyarlar. Fakat kalıp
ifadeleri ne zaman, hangi durumlarda ve olaylar karşısında kullanabilecekleri
hususunda çoğu zaman tereddüt yaşarlar. Bu da uluslararası öğrencilerin Türk
toplumundaki sosyo kültürel yaşantıya tamimiyle aşina olmamalarından kay-
naklanır. Dolayısıyla yabancı dil öğrenimlerinde yalnızca gramer ve kelime
bilgisi yeterli olmaz. Aynı zamanda kültürel birikim de gerekir. Bu nedenle ele
alınan çalışmada B1 seviyesindeki uluslararası öğrencilerin dil edinim beceri-
leri kültürel bir zemin üzerinde ölçülmeye çalışılmıştır. Böylelikle kalıp ifadeler
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dizi isimleri üzerinden verilerek uluslararası öğrencilerin Türk dilindeki kültür
ve düşünce yapısına ne derece hâkimiyet sağladıkları ortaya çıkarılmış olmak-
tadır. 

Uluslararası öğrenciler dil becerileri ile ilgili verdikleri cevaplar üzerinden
değerlendirildiğinde ilk dikkati çeken unsur yakın ve eş anlamlı kalıp ifadeleri
kavradıkları görülmektedir. Öğrencilerin çoğu edindikleri birikimler net-
icesinde somut bir kelimenin kalıp ifade içerisinde soyut bir anlama
büründüğünü kültürel birikim neticesinde elde ederler. Öğrenciler aynı za-
manda kültürün içerisinde oluşturduğu ve şekillendirdiği kelimeleri de bu
süreçte edinirler. Diğer bir ifadeyle toplumların yaşantılar sonucu kelimelere
yükledikleri kavramları yaşayarak öğrenirler. 

B1 seviyesindeki uluslararası öğrenciler aynı zamanda dil ve kelime edinim-
leriyle Türk toplumundaki sosyal yapıyı da keşfederler. Nitekim kalıp ifadeler
sosyal hayatı yansıtıcı birtakım özellikler taşırlar. Kalıp ifadelere bakılacak
olduğunda “Zengin Kız Fakir Oğlan” ifadesi, Türk toplumunun 1950’li yıllar-
daki yaşantısına ışık tutarken, “Diriliş” ifadesi Türk toplumunun medeniyet
anlayışını yansıtır. “Roman Havası” ifadesi öğrencilerin toplum içerisindeki
etnik kimlere karşı farkındalık kazanmalarını sağlarken “En Son Babalar
Duyar” ifadesi Türk toplumundaki aile yaşantısı hakkında fikir edinmesini
sağlar. “Arka Sokaklar” ifadesi kıyıda köşede kalmış yaşantılara ışık tutarken
“Ekmek Teknesi” insanların geçimlerini nasıl sağlamaya çalıştıklarıyla ilgili
farkındalık kazandırır. 

Sonuç olarak kalıp ifadelerin B1 seviyesindeki uluslararası öğrenciler tarafın-
dan kavranabilmesi için kültürel bir etkileşime ihtiyaç duyduğu görülmekte-
dir. Ayrıca kalıp ifadeler anlaşılabilmesi için kültürün ürettiği kavramların da
uluslararası öğrenciler tarafından algılayabilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
öğrencilerin kavramları anlamakta güçlük çektikleri ve sosyal yaşantılarında
konuşurken çekingen davrandıkları görüşü hâkim olmuştur. Dolayısıyla ulus-
lararası öğrenciler, günlük yaşantılarında etkili iletişimi sürdürebilmek ve Türk
diline özgü ifadeleri etkili şekillerde kullanabilmek için kalıp ifadeleri öğren-
meleri gerekmektedir. Nitekim kalıp ifadeler hedef dilin kültürünü, düşünce
yapılarını ve dünya görüşlerini uluslararası öğrencilere sunmanın etkili bir
yöntemidir.
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Principal Preparation, Training, Appointing and Selecting Process in
Palestine, Somalia, Jordan, Egypt, and Kenya

Mohamed Sh Ali

Najlaa Alnakhala

Abstract: The purpose of this paper is to look to the way that principals at different levels of the
schools are prepared, get trained, appointed, selected and finally hired in some chosen countries.
Those countries were birth countries of the researchers and some other neighbor countries. This
study is a comparative study, qualitative design used as a method of analysis in this study. 

For long time higher education and educational institutions created programs for teacher training
in order to help teachers to perform their duties. Keeping that in mind, the programs set for the
teacher training raised many questions about how to deal with the school principal and how to
promote the expert teacher to the position of a principal. These created many discussions and de-
bates which finally came up with programs to train, appoint and select for hiring the headteachers. 

The methodology of this study is qualitative and the researchers compared the process of training,
selecting, appointment, hiring of the principals in each country of the selected countries through
focusing on six criteria which are requirement, selection process, training, appointing, evaluation
committee and principal roles and duties. 

Keywords: Training, Selection, Hiring, Education, School Principal

Introduction 

Nowadays, society is getting wide and bigger, also leadership is becoming
more complex.  To handle the fast-growing society, we need to fill with con-
temporary leaderships. As we have idea of leadership which is the influences
a person made to achieve a common objective. Leading, directing or managing
is a way to put the influence in practice. The basic idea of management is guid-
ing the subordinators to accomplish the task, and the major target of the man-
ager is to find ways to raise the level of the production. Since the industrial
revolution the need to train come up and in fact, become something necessary
for the organizations. As management perspective was generalized in every
field we are dealing with, management started to be practiced in the schools. 

Teacher is considering the most important factor in school and for the learning
process to take place in school, teachers must be trained. From their training
experience people understand that principals also need to be trained to the
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same goal with efficient way. Many researchers reached the point that similar-
ity between schools of today and the past are limited due to the social and ac-
ademic variances (Balyer, 2014). The influence made by the teachers in student
achievement is clear, that makes them important factor for student learning
(Ries, 2016). 

When we are changing the shape or form of school administration, we need
to keep in mind that also the roles of school principals will be changed (Ak-
başlı, Şahin, & Gül, 2017). School principals have to be trained and encourage
their self-development for the purpose of achieving the expectation of stu-
dents, teachers and the community. In developed countries, the need for tra-
ditional management skills are no longer needed for the principal training,
since they are expecting from the principal to gain leadership skills. One of
principal responsibility is to improve school quality,  with the gradually in-
creasing of the expectations, principals are not only trained but the selection
and appointment criteria  should be based on qualified knowledge and skills
that is necessary for success in administration of the school (Akbaşlı et al.,
2017). 

The current position of principal is new phenomenon which rose recently,
when compare it to the history of schools. Early schools have only single teach-
ers, or masters, who were giving answers to the community about the school.
As schools grow and became bigger in the early 1800s, and normal structure
of school found, the position of ‘principal teacher’ came up. This person was
a teacher whose job was mix of teaching and administrative duties that main-
tain school order, such as keeping attendances, taking care of school properties
and fight for school discipline.  Exercising these duties gave the principal
teacher a degree of authority. As time goes, the teacher principal lost his teach-
ing mission in school and managerial responsibilities remain for him, and day
by day and the final image of contemporary principal developed (Kafka, 2009). 

The purpose of this research is to have a look of the ways that principals are
selected, appointed and trained in the selected countries. The countries were
chosen according to the researchers’ backgrounds, one researcher is from Pales-
tine, whose country once used the Egyptian education system and the Jordan-
ian education system, and the other researcher is from Somalia where in
sometimes Kenyan education materials were used in Somali schools. The re-
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searchers set four criteria to help them make the comparison between the five
countries. The criteria are as following: requirements, selection process, Ap-
pointing, evaluation committee, training and roles and responsibilities of the
school principal. 

Methodology 

The researchers used qualitative research design, where official papers, docu-
ments, articles and books were previewed and analyzed. Qualitative research
enables the data to be analyzed and present in comparison form. Purposive
random sampling used in this study. The data was collected and reviewed.
The data were group of official documents, articles, educational acts, job de-
scription in the job advertisement, and ministries websites. The researchers
compared the data earned from different sources. 

Egypt (Arab Republic of Egypt)

Egypt located in Northern East part of Africa and Asian Sinai Peninsula. The
education system consists of nursery, primary, preparatory and secondary
school. the child enrolls in the nursery at the 4-5, followed by 6 years of pri-
mary school, 3 preparatory school and 3 of secondary school. 4 to 6 years will
be followed of university. 2 years of master and 3 to 5 years of Doctoral degree
(Stopikowska & El-Deabes, 2012). 

the researchers present the way principals are hiring through focusing on six
criteria which are requirement, selection process, training, appointing, evalu-
ation committee and principal roles and duties. 

Requirements for Appointing School Principal in Egypt

In terms of requirements, school principal must obtain an appropriate educa-
tional qualification or a high qualification in addition to the educational qual-
ification certificate, selection shall be made of teachers who hold the position
of Senior Teacher A, obtain a certificate of authority to practice the functions
of school administration. Obtaining a performance evaluation report at least
above average in the two years immediately prior to considering a school prin-
cipal and completing professional development programs in the field of school
administration in accordance with the decision of the Professional Academy
for Teachers (Ministry of Education, 2016).
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The government of Egypt consists of several regions and every region has its
own regional educational authority; it is where the principals are appointed.
According to Egyptian law number 155 for the year 2007, qualified candidates
for holding the position of a principal or deputy school principal should have
the position of a senior teacher(A). according to Egyptian system, a teacher
must spend a minimum of 15 years of service to be promoted to senior teacher
(A). The selection and appointing of the principals are based on certain criteria
and several service years. Moreover, public schools do not have school boards.
As a result, parents, students, community are not involved in the process of
appointing the principal (Habashy, 2015). According to Education act 2018,
Amendment of the Education Law promulgated by Law No. 139 of 1981 and
added by Law No. 155 of 2007.It is possible to appoint holders of teachers'
diplomas in the positions of "Principal of School and Deputy" of Basic Educa-
tion Schools, in accordance with the rules and conditions issued by the Minis-
ter of Education and Technical Education (Lashin, 2018).

On the other hand, private schools are select and hire independently without
any intervention of ministry of Education. Private schools have their own se-
lection criteria and requirements. These requirements may include educational
degree higher than a bachelor, having previous experience in school teaching
and possessing some leadership experiences. School board, owner or stake-
holders are responsible agent to hire a principal (Habashy, 2015). 

Selecting Process of School Principal in Egypt

The directorates of education in the governorates shall, with the approval of
the competent authority, advertise the vacant school administration jobs in a
public competition within the governorate through an advertisement in two
widely circulated daily newspapers. The Committee stipulated in Article X
shall be competent to consider nominations for these positions based on the
highest grades according to the relative assessment of the criteria, skills and
abilities provided for in the same Article. The candidates who see themselves
possess the requirements can apply the job and submit his/her application to
the nearest regional educational authority office (Alwaqai Almisriya, 2013). 

Evaluation Committee of School Principal in Egypt

A committee composed of three experts in the field of recruitment, the Teach-
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ers' Association, the Chairman of the Board of Trustees of the Governorate, the
Dean of the College of Education in the Governorate, or his designee, shall be
chaired by the Director of the Directorate of Education. Its membership is
deemed by experts (Alwaqai Almisriya, 2013).

This committee is responsible for considering the nomination for these posi-
tions based on the highest grades according to the relative evaluation of the
required criteria, skills and abilities, as well as to consider renewing for a sec-
ond time for those who have been selected (Alwaqai Almisriya, 2013).

The Committee may use the competent bodies of the State to complete such
data and information as it deems necessary.

Applicants are assessed based on a set of criteria and capabilities along with
the other requirements of the position.

Standards and capacities are divided into four groups:

1- Career History 30 degree.

2 - Leadership skills 30 degree.

3- Scientific and practical abilities 30 degree. 

4 - personal traits 10 degrees.

In assessing these criteria and capabilities, the Committee shall consider the
job description card (Alwaqai Almisriya, 2013).

Appointing of School Principal in Egypt

The incumbents of the school principal and deputy shall be selected for a re-
newable period of three years from the incumbents of at least a first teacher
(A). The Executive Regulation shall determine the procedures and bases for
selection. Each school shall have one or more principals and deputy according
to the number of classes and educational stages according to the needs of the
school administration. After assessing the candidate qualification and pass
through the process of selecting, the committee will appoint him/her to fill
the position (Alwaqai Almisriya, 2013). 

Training of School Principal in Egypt 
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After the selection of the principal of the School in Egypt, it is subject to a train-
ing program on two types: 

Type I: Local training program for stage manager and level of technical edu-
cation: This program aims to provide school principals with experience to
manage the educational process for six days (36).

Training hours are then promoted to the post of principal of the stage and its
level of technical education, and be in the educational directorates in the gov-
ernorates, and the training bag contains the following topics (duties and re-
sponsibilities of principals / principals in accordance with the laws, capital
project, budget project and funding sources of technical education, planning
and its impact In achieving the objectives of technical education, management
information systems and educational technology, student affairs and exams)
by 6 training hours for each subject.

Type II: Local training program for the post of principal of High School Ad-
ministration:

This program aims to provide the target audience with behavioral, adminis-
trative and technical expertise to manage the educational process for a period
of 6 days (36 training hours), and the target audience in the program are (stage
manager, first mentor, director of secondary school administration). The fol-
lowing topics will be covered in the training: Management Information Sys-
tems and Educational Technology, Employee Rights and Duties, Capital
Project, Planning and its Impact on Achieving Technical Education, for 6 train-
ing hours per subject, and at least %75 of attendance is required.  Also attend-
ing training in English language and Computer Science 6 days for each. 

The trainees are assessed through a written test with an estimated score of 50%
of the grade, in addition to another 50% distributed as follows: 30% on job
search and 20% for interview (Harthy, 2015). 

Roles and responsibilities of School Principal in Egypt 

1- Following up the formation of the specialized committees in the producing
unit.

2- Assigning the school staff and following up the implementation of this as-
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signment.

3- Follow up the implementation of the decisions taken towards the productive
unit of the school.

4- Follow up all decisions issued by the Ministry, the Directorate and the Ad-
ministration.

5 - Contact with all bodies and organizations interested in productive projects
and small projects in the surrounding environment.

6 - View all projects submitted to the Board of Trustees of the school.

7 - The successful manager is able in his basic qualities to gather around him
significant elements to support the school.

8 - The successful director can form an association of school graduates (friends
of the school) and invite them on holidays and recurring occasions to honor
them for their efforts to the school, especially in the field of productive unit.

9 - Achieving integration between the school and the surrounding environment
by exploring the needs of the area where the school is located (Ministry of Ed-
ucation, 2016). 

Republic Federal of Somalia 

Somalia located in the horn of Africa. Somalia since the independence suffered
from political problems and finally ended up with civil war which continued
for 3 decades. Somali has the education system of 8 years of primary and 4
years of secondary level. After completing secondary school 4 or 6 years will
be followed of bachelor degree, 2 years of master will be followed and 4 years
of Doctoral will be the last level of postgraduate(Cummings, 2003). 

The need of training is important, and it was existing since the post-indepen-
dence era, but the world has made a lot of changes of the way of training and
the purpose of the training changed too.  As the researchers identified six cri-
teria requirement, selection process, training, appointing, evaluation commit-
tee and principal roles and duties. According to ministerial decision on
8/8/2019 Ministry of education in Somali is asking the teachers to have a cer-
tificate for practicing the teaching profession (Ministry of Education. 2019a). 
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Requirements of School Principal in Somalia

The ministry of Education and higher education is the responsible agent to se-
lect, appoint and train school principal in Somali. There are set of requirements
for any candidate who wants to apply for the position of school principal in
Somali. 

Having a bachelor’s degree in education is compulsory for the candidate to
apply of the job, worked as a teacher for the last 5 years. The candidate must
have a knowledge of management and leadership skills, must possess a good
ethical value, must serve as deputy school principal, and must has pre-service
and in-service training courses. 

In the other hand, private schools formed more than %90 of all schools in So-
malia and Ministry of Education has nothing to do with the process of school
principal selection. Private schools have their owned process and criteria for
selecting which is based on educational background and experiences (Ministry
of Education, 2017b). 

Selection Process of School Principal in Somalia 

The ministry of education announces the vacancies positions through public
media and the interested candidates will apply for the post. After applying,
the right candidates will be shortlisted and call for interviews. Mainly, selection
categories are based on the experience and educational background. This
process is not applied to private school, in which they have their own selection
criteria and requirements. Those requirements might include holding an edu-
cational degree higher than a bachelor, having previous experience in school
teaching and possessing some leadership experiences. There is no exam for
nominating and assigning headteacher in Somalia. Therefore, to be nominated
is only to fulfil the requirements for assigning the headteacher(Ministry of Ed-
ucation, 2017b). 

Training of School Principal in Somalia 

There is a teacher training department in the ministry of Education which fa-
cilitate training for primary and secondary teachers, to be precise, international
organizations like UNICEF, African Education Trust provide training for both
teachers and headteachers and the ministry facilitate the training to take place.
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Training offered by the international organizations give the headteachers the
opportunity to get an in-service training and post-service training. Sometimes
the training can be covered leadership in school, curriculum reviewing and
developing(El-Shibiny, 1970). Faculty of Education of the Somali National Uni-
versity, a public institution, provides pre-service teacher training(Ministry of
Education, 2017a). Some private university provide principal training like Mo-
gadishu University. 

Evaluation Committee of School Principal in Somalia 

The ministry of education assigns committee consists of general directorate,
director of primary and secondary school, director of teacher training, dean
faculty of education of public institution. The committee will conduct inter-
view and will make the appointing based on the experience and seniority of
the service (Ministry of Education, 2017a). 

Appointing of School Principal in Somalia 

From the writer’s personal experience when the candidate goes through all
the stages and get selected for the vacant, the committee will write a letter of
appointment for him, informing the ministry and the school of hiring the can-
didate for a position of principal of the school in specified period. 

Role and Responsibilities of School Principal in Somalia 

The principal is part of the school staff and the most important unit in the struc-
ture of the school. The role of the principal is to provide the process of leading,
directing and coordinating within school and all managerial work in the
school. The principal’s focus should be to develop and maintain effective ed-
ucational programs within school and to improve the process of teaching and
learning with the school. The principal should be able to create a climate which
fosters student and teacher growth (Ministry of Education, 2017b). 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Jordan located in the middle east, with name of the Hashemite Kingdom of
Jordan. Jordan is monarchy country. The education system of Jordan consists
of 10 years of basic education which is called primary education, succeeded
by the 2 years of secondary education. After completing secondary school 4 to
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6 years will be followed of undergraduate and ended up with 2 years of master
and 3 to 5 years of Doctoral. The ministry of education is responsible of all ed-
ucation service of the country, public and private schools are regulated by the
ministry (NUFFIC, 2017). 

Jordan has a special system in selecting and hiring school principals, in this
part the researchers will identify which pattern the system in Jordan follows.
The criteria set by the researchers are looking at the requirements, selection
process, appointing, evaluation committee and the roles and responsibilities
of the school principals. 

Requirements of School Principal in Jordan 

In Jordan there are several conditions for the teacher to transfer to the position
of school principal. He/she must at least have a bachelor's degree. The appli-
cant must have an educational qualification after the bachelor's degree at least
one year of study, must have worked as an assistant principal at the Ministry
of Education for at least one year- to become assistance principal, the applicant
needs to work at least 5 years as a teacher-, he/she must have not less than the
fifth degree in the evaluation form of the ministry. He/she must gain at least
very good in the annual report. The applicant shall be free of any disciplinary
sanctions in effect when submitting the transfer to the position of Principal,
and to pass the interview successfully (Ministry of Education, 2017c). 

Criteria for estimating the competitive mark of candidates applying for trans-
fer to the position of Principal. The applicant should gain %70 out of 100. Fail-
ing to get %70 in the evaluation will disqualify the applicant to be selected as
principal. 

1. Academic qualifications (3 marks): Master Academic - Educational (2 marks), PhD
Academic - Educational (3 marks)

2. Service in years (5 marks); 1 - 5 years (zero mark), 6 - 15 years (half mark per year).

3. Rank (5 marks): Senior Teacher - Senior Administrator (2 marks), Expert Teacher -
Expert Administrator (5 marks)

4. Experienced Assistant manager Mark for each year with a maximum of 5 marks

5. Annual reports for the last two years of the application year (5 marks): Excellent in
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one year (3 marks), Excellent in both years (5 marks). In the absence of a report, the
last two annual reports shall be adopted.

6. Practical experience for (Principal in charge of school): a mark for each year a max-
imum of 5 marks.

7. Passing an evaluation workshop specialized in school administration (20 marks).

8. Achievement file (22 marks)

9. Personal interview (25 marks): The minimum of exceeding 17 marks, calculated in
the total competitive. 

10. Confidential recommendation of the direct president or supervisor (5 marks)

Competitive ranking with the highest marks: If more than one candidate is equal in
the total competitive mark, priority shall be given to the holder of the oldest experience
as a school assistant and then the highest in the interview (Ministry of Education,
2017c). 

Selection Process of School Principal in Jordan 

The process of selecting or hiring a principal starts with a set of steps:

1. The Directorates of Education will provide number of vacancies of
principals after internal and external movements. 

2. The Ministry of Education - Human Resources Department announces
the submission of applications for the position of head of school when needed
in accordance with the ISO form prepared for this purpose and directing the
directorates to circulate on the field to apply for vacant posts. 

3. Each Directorate of Education requests the Department of Personnel
Affairs to prepare a special file for each candidate for the position (school prin-
cipal) of the applicants for the job, containing a special recommendation and
confidential letter of each candidate from the direct head or educational su-
pervisor, and the applicant biography shall be handed to the Committee head-
quarters in time in order to assist the interview committee in asking questions
and marking the appropriate question.

4. The directorates of education receive the applications of candidates to
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the position of the principal of the school, and the applications are sorted ac-
cording to the job candidate, and make sure that the applicant information met
the conditions of the vacant. 

5. The Directorates of Education shall prepare lists of applicants -short-
listed- for the position of principal who meet the conditions and send them to
the Ministry. 

6. The Department of Human Resources Management forms a special-
ized technical committee to prepare competitive tests for candidates for the
position of assistant principal, focusing on attitudes, problems and knowledge
through the following axes:

a. Leadership standards and national standards for professional development
of teachers.

b. Leadership program coming from the school and district development pro-
gram.

c. Pedagogy includes teaching strategies and assessment strategies, theories
of learning and education, educational psychology, classroom management,
etc.

d. Educational supervision skills.

e. Legislation governing the work of the Ministry of Education.

f. Job Description

g. Development axes in the field of education

7. The Human Resources Department shall conduct the competitive ex-
amination of candidates for the position of principal of the school, monitor
their results, and provide the directorates of education with these statements
in preparation for the commencement of the completion of the procedures duly
in coordination with the concerned department.

8. The directorates of education receive the achievement file from each
candidate for the position of principal, and make sure that there are documents
and reinforcements for the achievements mentioned in the file (Ministry of Ed-
ucation, 2017c). 
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Evaluation Committee of School Principal in Jordan

Each directorate shall form an interview committee headed by the directors of
education and membership:

a. Director of Administration.

b. Director of Educational Affairs.

c. Head of Personnel Section.

d. Head of Training, Rehabilitation and Educational Supervision Department.

e. Head of Planning Department.

f. Delegate from the Education Quality and Accountability Unit.

g. Head of Internal Control and a representative of the Teachers Union (not in-
volved in marking and asking questions)

This committee is responsible of conducting the interview and evaluate the
applicant according to the measurements mentioned above (Ministry of Edu-
cation, 2017c). 

Appointing of School Principal in Jordan

When the applicant passes the previous steps, his case will be transferred to
the ministry of education. After receiving all the documents needed the direc-
torate education write an appointment letter for the chosen candidate with de-
tailed job description (Ministry of Education, 2017c). 

Training of School Principal in Jordan

The Department of Training assigns specialized trainers in leadership to su-
pervise and train the candidates for Latifa School Principal who have success-
fully passed the interview on a specialized program in school management (12
training hours) and evaluate the performance of the candidates (Ministry of
Education, 2017c). 

Roles and Responsibilities of School Principal in Jordan

Ministry of Education issued an act of job description of School principal in
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2007, and it declared the roles and responsibilities of the principal. The ministry
identified two major roles under each of which a set of tasks and responsibil-
ities. 

First: duties and responsibilities 

1. Financial area: Receiving, depositing and spending the funds in accor-
dance with the applicable financial regulations and instructions, and preparing
the school budget and discussing it with the administrative and teaching staff
at the school according to the school's priorities. 

2. Field of Planning: Preparing an annual plan that starts from the school
sponsor and covers all areas of work within the school, develop an emergency
and crisis plan for the school.

3. Field of Organization: discuss the annual school formations plan with
the planning department in the Directorate of Education, distributing the sub-
jects to teachers in the light of their specializations, their abilities and the needs
of the educational program in the school and working to provide the require-
ments and school supplies that help the school to carry out its educational du-
ties best.

4. Field of Students: admission of students in the various educational
stages in the school, and work to transfer them according to the basis of ac-
ceptance and transfer of students in force, supervising students' commitment
and regular attendance and taking care of students with special needs and in-
structing teachers in cooperation with the educational counselor to develop
treatment plans and programs that help them to improve their achievement
level.

5. The field of educational legislation: applying laws, regulations and in-
structions for the educational system that work to control the behavior of
working and associated individuals such as students, teachers, administrators
and employees.

6. Field of School Environment: inspect school facilities and equipment
and make sure they are clean and safe, supervise the maintenance work for
school construction, form health and safety committees and provide the nec-
essary tools to maintain public safety in the school and maintain the aesthetic
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appearance of the school yards, gardens and facilities.

7. Local Community Area: Strengthen the school's social role and open
the horizons of cooperation and integration between the school and parents
to achieve school goals and invite parents of students to see the conditions of
their children and notify them of the observations of the school about their be-
havior and level of achievement and address any problems they may face.

8. Performance Evaluation: Evaluating the performance of school staff
from the end of the school year (Ministry of Education, 2017c).

Second: Technical duties and responsibilities of the principal:

1. The field of teachers, qualification and supervision: Supervising the
follow-up of teachers' time and documenting cases of absence and delays,
apply laws, regulations and instructions concerning teachers in cases of ab-
sence, leave and delays, follow-up the plans of teachers at the beginning of the
school year and during the course and make sure that it includes all the re-
quired elements and visiting teachers in classes, attending classes and moni-
toring the results of visits according to the specified forms.

2. Curriculum area: Provide the Directorate of Education with observa-
tions received by teachers regarding the analysis of the curriculum and the ap-
propriateness of the curriculum for the educational stage, and the level of
output of the textbook and free from printing errors.

3. Examinations and Tests: Holding meetings with the administrative
and educational bodies and informing them of the bases and conditions to be
met in the examinations for all stages, and the application of the foundations
of success, completion and repetition approved by the Ministry of Education,
to provide all the requirements for exams and physical tests, in addition to
providing a safe place to save exam questions, supervising all procedures re-
lated to the examination.

4. School Boards: Forming and activating school councils and organizing
their own meetings.

5. School Library Field: Supervise the school library and work to provide
books and periodicals that are compatible with the educational stage in the
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school and providing the library with modern educational techniques.

6. Field of school laboratories: Supervise school laboratories for science
and computer and follow up their readiness and effectiveness.

7. Educational Guidance: Supervising the work of the educational coun-
selor and following up the problems of students inside the school with him.

8. Field of Activities: Form committees for extracurricular activities in
the school and encourage students to participate in them (Ministry of Educa-
tion, 2017c).

Republic of Kenya 

Kenya located in east Africa. In Kenya we can see that the primary school con-
sists of 8 years and at the end of it the student has to sit for national exam to
gain Kenya Certificate of Primary Education (KCPE), another four years will
be followed the primary school which called secondary school and the student
need to get Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) to get enrolled
in the university. In the undergraduate program, in Kenya the duration to get
a bachelor’s degree needs 4 to 5 years. The postgraduate in Kenya is between
2 to 3 years in which master program ends in 1 to 2 years and 3 years for Doc-
toral degree (NUFFIC. 2015). 

In the pursuit of the criteria researchers set for the conducting of this paper,
the requirement, selection, appointing and roles and responsibilities of hiring
school principal in Kenya will be focused. 

Requirements of School Principal in Kenya

In Kenya, to be a school principal the candidate needs to get some qualifica-
tions and skills.  The most important condition is that the applicant must have
a professionally qualified university graduate teacher/ technical teacher/ lec-
turer, the candidate must have 7 years continues experience in school, and min-
imum of two years must serve as deputy principal or head department in the
school. the applicant must possess administrative and class management skills,
to have job grade (M) is needed from the applicant. The candidate must attend
at least two in-service courses from organization recognized by the Kenya Ed-
ucation Staff Institute (KESI), having a clean personal record is important,
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showing an interest to fill the job by applying the post and must pass the eval-
uation and interview and submit the original of his documents (Mike, 2002).

Selection Process of School Principal in Kenya

This process of identifying the right applicants for hiring as school principal
starts from a pool of interviewed and qualified heads of departments. It is from
this pool of qualified Heads of Department that suitable principal shall be iden-
tified through interviews (Thinguri, 2015). 

Vacancies for position of principal will be advertised by the Teachers Service
Commission through the media. The interview venue will be announced later.
After the applications are received, shortlist candidate will be sorted based on
academic and professional qualifications, add to it experience and evaluation
of past responsibility. Identification of principal shall be handled by Provincial
Staffing Committees- which are chaired by the provincial Directors of Educa-
tion (Mike, 2002). 

Appointment and Deployment of School Principal in Kenya

In deploying principals’ consultation will be made with the stakeholders. Chief
principal will not be used as titles in the official communication. The title of
head of institution will be used to refer to secondary and primary schools. The
title principal will be used in tertiary schools. 

An appointment letter will be issued to the candidate who will be appointed
as a principal by the Teacher Service Commission together with job descrip-
tion. 

In deploying the principal, the coming criteria will be giving a consideration: 

(a) Having serviced long time in the institution and seniority is a merit.

(b) Gender Balance.

(c) Placement outside of their countryside will be considered to avoid
negativity influence and other personal interests.

(d) The system does not allow the principal to stay more than 8 years in
the same school(Thinguri, 2015).
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Training of School Principal in Kenya

In Kenya, the principal must take pre-service at the college level courses such
educational management and teaching methodologies. After completing the
college or the university and gets employed in the education sector, he/she
should attend at least two in-service training courses in Education manage-
ment and administration and development modules. Head of school are re-
quired from them to sit and pass approved courses by KESI in education
Management courses before promoting to next grade (Commission, 2007).

Evaluation Committee of School Principal in Kenya

The Teachers Service Commission (TSC) is the responsible agent of the whole
process of selecting, evaluation, appointing the principals in Kenya. 

Roles and Responsibilities of School Principal in Kenya

Principal play in school many tasks some are tangible and intangible. Accord-
ing MIKE (2002) the main tasks of the school principal is to make clear school
purpose to everyone, to make sure that necessary school equipment and mon-
etary resources are available to motivate teaching staff and non-teaching staff,
students, parents, to create lively spirit as well as excellence in work perform-
ance. 

Ministry of Education and Human Resource Development, Kenya (1999),
states that the headteacher is responsible for all matters pertaining to the
smooth running of the school, for example; i) School Development planning
ii) Management of the curriculum, iii) Management of people; iv) Management
of Resources; v) Stewardship of the school; vi) Teaching; vii) Secretary to the
school parents Teachers Association (P.T.A)/ Board of Governors; viii) Liaising
with the local education offices that is District Education Office DEO, TSC,
KNEC, KIE, PDE, and JAB; ix) Working with Headteacher Support Groups
(MIKE, 2002).

State of Palestine 

Palestine located in middle east, sharing borders with Arab countries. İt was
1993 that the Palestinian national Authority has been created. The nature of
the events that Palestine pass through is not something can be hidden from
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anyone; violence, occupation, oppression, and ignoring their right to have in-
dependent country yet, Palestinian people is one of the most literate in the
world, although there are problems in education system, due to effects of the
Israeli occupation: inadequate school infrastructure, lack of trained teachers,
and lack of schools in marginalized areas (UNDP, 2014). The education system
in Palestine is consist of 10 years of basic education and 2 years of Secondary
education. The student has to sit for centralized exam at the end of the 12th
class. After completing secondary school 4 to 6 years will be followed of un-
dergraduate. 2 years of master’s program will be followed, and 3 years of doc-
toral program is at the top of the educational cycle (Ministry of Education,
2019b). 

The study will be guided by the six criteria set by the researchers which were
the requirement, selection, appointing and roles and responsibilities of hiring
school principal.  

Requirements of School Principal in Palestine

The candidate for the position of principal in Palestine must have at least the
first university educational degree, must be a Category 2 in the employment
category, possess average rate of not less than “very good” in performance ad-
equacy report for the last three years. Must have worked as a teacher in the
Ministry of Education and Higher Education for at least ten years. The appli-
cant's file is free from any legal violations. - possess the skills of management
and educational leadership, literacy in computer. The applicant should not be
more than 55 years old at the time of application and must have the ability to
withstand emergency and work pressure (Ministry of Education, 2019b). 

Selection Process of School Principal in Palestine 

General Personnel Council with the assistance of the Ministry of Education
and Higher Education announces the needed vacancies. Applications shall be
submitted to the position of Head of School at the headquarters of the Direc-
torates of Education and Higher Education in their respective regions. The date
of the interview and examination shall be announced to the applicants whose
applications are accepted.

The capacity test consists of 40 multiple-choice items, each with four alterna-
tives. The test covers the following areas: 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

54



First: Technical competencies and tasks (25%) 

Second: Competencies and Administrative Tasks (25%)

Third: Regulations and Instructions (18%): 

Fourth: Educational and administrative procedural attitudes (32%) (Ministry
of Education, 2019b). 

The Interviews of candidates for a school principal focus on:

1. Educational qualification

2. Practical experience

3. Personal traits include the following indicators:

a. Creative and critical thinking including creative solutions to problems,
creative aspirations to develop the tasks of the principal, the ability to analyze
the problems logically to identify the causes and ways of treatment.

b. Dialogue and expression, including: (organization of ideas, the ability
to persuade and influence others, integrity of language and pronunciation, bal-
ance in dialogue).

c. General appearance. 

4. Computer: Familiarize the principal with the computer skills necessary to
perform his administrative and technical tasks to the fullest, including: Some
basic programs (Word, Excel, PowerPoint…), E-mail, Official e Services pro-
grams (Ministry of Education, General Personnel Bureau, Ministry of Com-
munications and Information Technology.)

5. Administrative attitudes and legal skills: including (knowledge of the Civil
Service Law, correspondence, leave, procedures and penalties, motivation,
principles and general administrative concepts, administrative attitudes reflect
the ability to manage attitudes and make successful decisions).

6. Educational culture: The manager possesses a set of beliefs, knowledge,
skills, values, ideals and educational awareness, which are reflected in his pro-
fessional culture, and possesses creative teaching methods and skills and good
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relations between him and the pupils. 

• The principal's awareness of the reality of some educational phenomena (cor-
poral punishment, school drop-out, school discipline, private lessons,

• Knowledge of the structure of the educational system (basic, secondary, com-
pulsory education, 

• Philosophy of the educational system.

• Ethics of the profession.

7. Initiatives and creativity: These include aspects that prove that they are pre-
sented with initiatives that contribute to self-development and the develop-
ment of the work environment.

8. Technical Skills: These include specialized technical aspects related to the
work of the principal such as:

(Student achievement, school tests, director as resident supervisor, educational
guidance, professional development of teachers).

9. Administrative specialization: Specialized administrative tasks and attitudes
related to the principal's work in the areas of: (administrative records, supplies
and covenant, financial matters, textbooks) (Ministry of Education, 2019).

Evaluation Committee of School Principal in Palestine

The interview committee is held at the headquarters of the Ministry of Educa-
tion and consists of 4 to 5 people as follows:

1. One or more representatives of the General Directorate of Educational Ad-
ministrations

2. Representative of the Directorate of Education (previously worked as a prin-
cipal)

3. A representative of the General Administration for Administrative Affairs.

4. A representative of the General Personnel Bureau.

Appointing of School Principal in Palestine
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After interviewing the candidates, the interview committee will appoint the
qualified applicant for the post. 

Training of School Principal in Palestine

1. There are no mandatory training programs for teachers prior to the appoint-
ment of a school principal, except for applicants who have served as deputy
principals who have attended a range of training courses for the deputy prin-
cipal such as (Deputy Director Qualification Course, Educational Leadership
Course, Deputy Director of Multi-Abilities School). Great training courses re-
ceived by principals.

2. After the appointment of a school principal, he is subject to a range of train-
ing programs for the school directorate, which vary according to the level of
the principal and his years of service and the nature of the projects in the school
(M. Mattar, Director General of Supervision and Teacher training Gaza, Nov
1, 2019).

Roles and Responsibilities of School Principal in Palestine 

The role that the principal is supposed to play is important and influential as
a resident supervisor in the school, providing support and support to all mem-
bers of the school community, where his role is reflected in many areas, the
most important of which are:

1. Follow up the written work of teachers (daily and quarterly plans,
scores records, test forms, remedial procedures, enrichment file, the work of
various committees, ...).

2. The implementation of supervisory visits to teachers.

3. The professional growth of teachers. 

4. Enriching the curriculum and following up its implementation.

5. Activating Learning Resources: It is the principal of the school to fol-
low up the activation of learning resources and provide support and support
to teachers in their employment and benefit from them in an effective manner.

6. Employing Information Technology: The principal should harness the
potential and provide the means to support and follow up teachers in the use
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of information technology.

7. The implementation of student activities.

8. Evaluating the performance of employees.

9. Student Welfare (Ministry of Education. 2014)

Finding and Conclusion 

The researchers find throughout their study that the principal training is a very
important issue since the ministry of education sets objectives to be accom-
plished, the principal and teacher _as well as- must be trained. The criteria set
for comparing how principals are hired in the selected countries reveal that
there are some similarities and differences between those countries. 

As similarities, we can obviously notice that all countries share the same con-
dition of having educational degree for compulsory condition in order to apply
for the position of principal. Years in the service is also a common thing be-
tween the countries which is important for applying the post yet, there were
little differences of amount of years should the applicant possess. For example,
in Egypt is 15years, Somalia 5 years, Jordan is 6 years, Palestine is 10 and Kenya
is 7 years. 

In terms of training, some countries have given importance to the training of
the principal before getting the position, for example, Egypt requires the ap-
pointment of the principal to have obtained a certificate that permits him to
practice the principalship, and Jordan gave a 20% of the evaluation of the in-
terview to the candidate who received training certificate out of a hundred de-
grees as a basis to pass the interview. Kenya and Somalia have pre-service and
post-service training. However, Palestine provides training only after service
according to the needs and level of the principal.

In terms of differences, Egypt has a condition of having a certificate of author-
ity to practice the functions of school administration, for the applicant to be
qualified to apply the position of principal, which were not found in the other
countries. Also, in Egypt, Palestine and Jordan, Regional Education authority
is responsible agent for selecting and appointing principal, where in Kenya
Teacher Service Commission (TSC) is the responsible agent for recruiting the
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principal. In Somalia, ministry of Education is the responsible agent of recruit-
ing the principals. 

The principal must serve as deputy principal in Somalia, Kenya and Jordan as
condition to be able to apply for the vacancy, where the rest of the countries is
enough for them to working experiences as teacher in the public sector. 

Another difference between those countries is evaluation test. Egypt, Palestine,
Kenya and Jordan have the same evaluation system which is having test and
interview. Passing in the interview is linked with passing in the test; which
means failed to pass in one of it will disqualified the applicant. In Somalia,
there is no test for evaluating the applicant, fulfill the requirements, seniority
and other experiences will grant the applicant to get the job.  

Researchers tend to believe that Jordan has a system of recruitment and em-
ployment which can be called outstanding system, because majority of com-
pared countries have set long years of experiences as a teacher, and the
principal may reach an age where his creativity and innovation are not as ac-
tive as if he were young principal. in Jorden, five years’ service experience is
required from the applicant and at least one year served as deputy principal,
which enables him to get leadership experiences and his prospective ability of
creativity is still available and this kind of system will give an opportunity for
young mangers to get the chance.  The system gives 20% of assessing the prin-
cipal in the interview and the applicant can gain the rest of the degree from
personal interview, which focus on the appearance, personality, emotional in-
telligence and commination skills.  Considering that the principal of the school
is one of the most important factors for the success of the school, the re-
searchers believe that it is important that the director receive training before
and after service, while pre-service training should focus on administrative
and leadership matters. 
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Türk Kökenli Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Deneyimi: Uluslararası

İlahiyat Programı (UİP) Örneği

Abdulsamet Bayram

Özet: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik,
din hizmetlerinde istihdam edilecek din görevlileri yetiştirmek için uygulanan Uluslararası İlahiyat
Programı, altı üniversitede devam etmektedir. Araştırmamızda, bu program kapsamında Türkiye’de
eğitim gören Türk kökenli yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’de eğitim süreci içerisinde
karşılaştıkları uyum problemleri ve yaşadıkları bürokratik sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye’de
sunulan ilahiyat eğitimi öğrenciler tarafından değerlendirilmiş olup, Uluslararası İlahiyat Pro-
gramı’nın kendilerine sağladığı faydalar ve programın eksik yönleri ortaya konulmuştur. Bu araştır-
mada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte tercih edildiği karma araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmamızın verileri bahse konu olan programın mezunları ve mevcut öğrencileri
üzerinde yapılan anketlerden elde edilerek, istatistik açısından tahlil ve değerlendirmeye tabi tu-
tulmuştur. 

Araştırmamızın sonucunda Türk kökenli yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sürecini rahat bir şek-
ilde geçirmeleriyle birlikte, özellikle Mavi Kart sahibi öğrencilerin bürokratik sorunlar ile karşılaştık-
ları tespit edilmiştir. Ayrıca bu programın öğrencilerinin Türkçelerini geliştirdiği ve Türk kültür ve
değerlerinin kazanımını sağladığı gerçeği ile birlikte öğrencilerin din görevliliğine hazırlanması
hususunda bazı eksikliklerin olduğu soncuna ulaşılmıştır. Özellikle ilahiyat fakültesi dersleri dışında
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından öğrencilere sunulan derslerin bahsettiğimiz konuda yetersizliği
dikkat çekmektedir. Bu çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuç ve değerlendirmelerin yanı sıra sun-
duğumuz önerilerin, Uluslararası İlahiyat Programı’nın ihtiyaçlarının giderilmesine ve gelişimine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlahiyat Programı, Türk Kökenli Yabancı Öğrenci, Türkiye’de
İlahiyat Eğitimi, Yurtdışı Din Görevlisi

Giriş

Türkiye günümüzde 182 ülkeden toplam 150 bin öğrenciye ev sahipliği yap-
maktadır (Memurlar.net, 2019). Bu öğrencilerin bir kısmı ise 30 Ekim 1961 tar-
ihinde, Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye ile Almanya arasında imzalanan
“İşgücü Alımı Anlaşması” sonucunda Avrupa’ya göç eden Türk ailelerin
çocuklarından oluşmaktadır. Yabancı bir vatandaşlığa sahip oldukları için veya
yurtdışında bir liseden mezun oldukları için Türkiye’de yabancı öğrenci
statüsünde öğrenim hakkı kazanan Türk kökenli yabancı öğrenciler, YÖS sı-
navı ile Türkiye’de üniversitelere yerleştirilmektedirler. Yanı sıra 2006 yılından
bu yana faaliyette olan Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) ile Türk kökenli
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yabancı öğrencilere seçili İlahiyat Fakültelerinde dini yükseköğretim imkânı
sağlanmaktadır. 

Uluslararası İlahiyat Programı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından ortak
yürütülen UİP, Avrupa başta olmak üzere Kanada, Amerika ve Avustralya gibi
Türk vatandaşlarının yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini başarıyla tamam-
lamış ve bulunduğu ülkenin vatandaşlığını kazanmış istekli Türk öğrenci-
lerini, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine kontenjanlar çerçevesinde
yerleştirmektedir. 2006 yılında başlayan UİP, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde yurtdışında din görevlisi, öğretmen, cami dışı sosyal hizmetler
görevlisi yetiştirmek ve bu hizmetlerin yerel kültüre ve dile aşina kişiler
tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla devam eden burslu bir eğitim pro-
gramıdır. Program; Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve 29 Mayıs
Üniversitesi’nde devam etmektedir. Program günümüze kadar 591 mezun ver-
miştir ve hali hazırda 555 öğrencisi bulunmaktadır (DİB, 2019: 5-7).

Uluslararası İlahiyat Programı’nın Amacı ve Beklentisi 

Yurtdışında yaşayan Türkler, dini ve kültürel değerlerini korumak ve bu
ihtiyaçlarını karşılamak için camiiler inşa etmişler ve dernekler kurmuşlardır.
Yurtdışında yetişen nesillerin dini ve kültürel kimliklerini korumak adına, din
eğitimi de bu kurumlar tarafından verilmektedir. Bu kuruluşlar, çok sayıda
din adamı ve dini sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu
ihtiyaç yıllardır Türkiye’den giden din adamları tarafından karşılanmaya
çalışılsa da yetersiz kalmıştır. Görev yaptıkları topluma, kültüre ve konuşulan
dile yabancı olan din adamlarının özellikle yurtdışında yetişen Türk nesliyle
iletişim zorlukları yaşadıkları bilinen bir gerçektir (Sağlam, 2011). İlaveten son
dönemlerde bazı Avrupa ülkeleri yurtdışından maaşları ödenen din
adamlarının ülkelerinde görev yapmalarını engelleyen yasalar çıkarmışlardır
(Bundesrecht, 2019). Dolayısıyla yurtdışında bulunan Türk toplumu kendi din
adamlarını yetiştirme zorunda kalmıştır. Bu anlamda 2006 yılından bu yana
devam eden UİP, çok ciddi bir ihtiyacı karşılaması beklenmektedir. 

UİP’in amaçları, Erşahin (2015) tarafından şu şekilde sıralanmıştır:

1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın millî, dinî, kültürel, toplumsal ve
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psikolojik ihtiyaçlarını yakinen tanıyan kişilerin yüksek din eğitimi alarak yurt
dışında günümüz şartlarına uygun kaliteli bir din hizmeti vermek, 

2. Avrupa gündeminin ön sıralarında yer alan din eğitimi ve din hizmetleri
konusunda söz sahibi olabilecek yetkin ve temsil gücü yüksek insanlar
yetiştirmek, 

3. Avrupa ülkelerinde İslam din dersleri verecek ve/veya bu derslerin pro-
gramlarını hazırlayacak kişilerin yetiştirilmesine yönelik adımların atmak, 

4. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma uyum
sürecinde kendilerine rehberlik edecek İslam’ın ahlâk eksenli dindarlığını,
toplumsal paylaşım ve katılımı destekleyici özelliğini bilen ve ülkemiz kültür
ve birikimini temsil liyakatini haiz vasıflı kadroları yetiştirmek, 

5. Avrupa’daki İslam ve Müslümanlarla ilgili tartışmalarda Türkiye’de
yetişmiş elemanların söz sahibi edilmesi ve bu suretle Türkiye ilahiyat birikimi
ve din anlayışının bu tartışmalarda belirleyici rol alması, 

6. Uluslararası standartlarda bilim yapacak ilahiyatçıların yetiştirilmesi ve yük-
sek düzeyli ve uluslararası katılım ile din araştırmalarının yapılması.  (s. 132)

Sunulan Barınma ve Eğitim İmkanları

Tam burslu olarak kontenjanlar çerçevesinde üniversitelere yerleştirilen UİP
öğrencilerinin yabancı öğrenci öğrenim harcı gibi temel eğitim giderleri TDV
tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında TDV yurtlarında veya anlaşmalı
diğer yurtlarda UİP öğrencilerinin ibate ve iaşe ihtiyaçları karşılanmakta olup
ayrıca UİP öğrencilerine öğrenim süresi boyunca (5 yıl) senede dokuz ay olmak
üzere burs verilmektedir (DİB, 2019: 8).

Sunulan ibate, iaşe ve burs desteğine ilaveten TDV Eğitim ve Kültür Müdür-
lüğüne bağlı il eğitim koordinatörlüklerinde UİP öğrencilerine üniversite der-
slerini destekleyici dersler ve mesleki uygulama dersleri sunulmaktadır. Ayrıca
TDV tarafından öğrencilere ücretsiz eğitim ve kültür gezileri de düzenlenmek-
tedir (DİB, 2019: 9).

1 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 23/01/2006 tarih ve B.02.1.DİB.0.76.00.03-282-328 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği
Uluslararası İlahiyat Programı Proje Taslağı



Araştırmanın Konusu ve Amacı

Çalışmamız UİP’in amacını, beklentisini, aktüel öğrenci durumunu ve sunulan
barınma ve eğitim imkanlarının tanıtımını, Türk kökenli uluslararası öğren-
ciler açısından ülkemizde sunulan ilahiyat eğitiminin değerlendirilmesini,
ülkemizde yaşadıkları adaptasyon süreci ve karşılaştıkları bürokratik sorun-
ların ele alınmasını hedeflemektedir. Ayrıca dini yükseköğrenimin yanı sıra
Türk kültür ve değerlerini kazanma ve benimseme sürecinden bu kazanımları
yurtdışında temsil etme ve gelecek nesilleri aktarmaya kadar beş yıllık Türkiye
deneyimlerinin yurtdışı dini irşat vazifelerinde hangi ölçüde etkili olduğunu
ortaya koymayı amaçlamıştır.

Araştırmanın Önemi

UİP’in amacı ve yurtdışı din hizmetlerinde tespit edilen ihtiyaçlar, büyük bek-
lentilere sebep olmuştur. Bu beklentilerin karşılanması için, öğrencilerin pro-
gramın amacına uygun ve yurtdışı din hizmetleri ihtiyaçlarını karşılayacak
seviyede mezun edilmesi gerekir. Bunun tespiti, programın ait olduğu kuru-
mun yansıra diğer kurum ve kişilerin yapacağı objektif araştırmalar ile
mümkündür. Bu anlamda çalışmamızın UİP’in durumu, eksiklikleri ve
gelişimi konusunda önemli tespitler ortaya koyacağı kanaatindeyiz. Hülasa,
araştırmamızın sonunda elde edeceğimiz bulguların bu programın gelişme-
sine ve eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlamasıyla birlikte beklentilerin
karşılanmasına da yardımcı olacaktır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın anketimizi
öğrencileri ile paylaşmaları ve araştırmamıza destek olmaları konusunda yazılı
talebimiz maalesef karşılıksız kalmıştır.  Dolayısıyla katılımcılara arkadaş
çevreleri, telefon veya e-mail yolu ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Yaklaşık 212
öğrenciye anketimiz bahsettiğimiz iletişim yolları ile iletilmiş ancak sadece 44
kişi geri dönüş sağlayarak araştırmamıza katılmıştır. Buna rağmen araştır-
mamıza katılan öğrencilerin demografik özelliklerinin heterojen olması, elde
edeceğiminiz bulguların bütün UİP’i kapsayacağı düşüncesindeyiz. 

Yöntem

Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte tercih edildiği
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karma araştırma yöntemi kullanılmıştır (Creswell, 2003). Araştırmaya katılan
UİP öğrencilerinin demografik özellikleri ve kısa cevaplı sorular için nicel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamıza konu olan diğer sorular ise
nitel araştırma yöntemi ile öğrencilere sorulmuştur.

Çalışma Grubu 

Araştırmamıza farklı illerde öğrenim gören 41 öğrenci katılmıştır. Bu sayı
toplam 555 öğrencisi bulunan UİP öğrencilerinin %7,4’üne tekabül etmektedir.
Örneklem gurubunun farklı uyruklu öğrencilerden ve farklı üniversitelerde
eğitim gören öğrencilerden seçilmesine önem gösterilmiştir. Ayrıca araştır-
mamıza UİP’den mezun olup halihazırda yurtdışında görev yapan 3 din
görevlisi katılmıştır. Bu din görevlilerine diğer soruların yanında, mezuniyet
sonrası din görevliliği hakkında ayrıyeten 3 nitel soru yöneltilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Uzmanlar tarafından görüş alınarak belirlenen soruların 11 tanesi nicel
araştırma yöntemine uygun, öğrencilerin okudukları üniversite, hangi ülkeden
geldikleri ve üniversite eğitimine ilişkin kapalı uçlu sorular olarak hazırlan-
mıştır.

Nitel kısımda ise öğrencilere, karşılaştıkları sorunlar, ilahiyat eğitimi hakkın-
daki değerlendirmeleri ve mezunların UİP hakkındaki düşünceleri gibi açık
uçlu 9 soru yöneltilmiştir. Anket Google Forms ile hazırlanarak cevaplar in-
ternet üzerinden toplanmıştır. 

Verilerin Analizi

Google Forms ile hazırlanan anketten elde edilen veriler SPSS (Standart Pro-
gram for Social Sciences for Windows) 19,0 paket programı ile değerlendirilmiş
olup, veri analizi yapılmıştır. 
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Bulgular

Kişisel Bilgilere Ait Nicel Bulgular

Tablo 1 Örneklem Grubunun Cinsiyet Dağlımı

Örneklemin %63,6’si erkeklerden, %36,4’ü kadınlardan oluşmaktadır (Tablo
1).

Tablo 2 Örneklem Grubunun Üniversite Dağlımı

Örneklemin %25’i Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, %25’i Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, %22,7’si Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, %15,9’u Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi ve %11,4’ü İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileridir (Tablo 2).

Tablo 3 Örneklem Grubunun Uyruk Dağlımı

Örneklem grubunun geldikleri ülkelere göre dağlımı ise şu şekildedir: %52,2
“Almanya”, %25 “Fransa”, %6,8 “Belçika”, %4,5 “Hollanda”, %4,5 “İtalya”,
%4,5 “Avusturya”, %2,3 “Amerika” (Tablo 3). 
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Araştırmanın Problemlerine Ait Nicel Bulgular

Tablo 4 Adaptasyon Süreci

Örneklemin %45,5’i bir ile üç ay arası, %22,7’si dört ile altı ay arası, %18,2’si
altı ila on iki ay arası, %6,8’i bir ila iki yıl arası ve %6,8’i Türkiye’ye uyum
konusunda iki yıldan daha fazla bir süreye ihtiyaç duymuştur (Tablo 4).

Tablo 5 Dil Sorunu

Türk kökenli yabancı öğrenciler “Eğitim süresi içerisinde dil (Türkçe)
konusunda sorun yaşadınız mi ?” Sorusuna %59 oranında “hayır”, %20,5
oranında “evet” ve %20,5 oranında “bazen” şeklinde cevap vermişleridir
(Tablo 5).

Tablo 6 İlahiyat Eğitiminin Karşılaştırılması

Anketimize katılan öğrenciler “Türkiye’de ilahiyat eğitimini geldiğiniz ülkel-
erdeki ilahiyat eğitimi ile karşılaştırdığınızda hangisinin sizin için daha yararlı
olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusunu %84,1 “Türkiye” ve %15,9 “Yurtdışı”
olarak cevaplandırmışlardır (Tablo 6).
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Tablo 7 İlahiyat Eğitiminin Din Görevliliğine Etkisi

Örneklemin %18,2’si “İlahiyat fakülteleri sizi yurtdışı din görevliliğine hazır-
lıyor mu?” Sorusuna “Evet” cevabını verirken %45,4’ü “Hayır” ve %36,4’ü
“Kısmen” şeklinde bu soruyu yanıtlamıştır (Tablo 7).

Tablo 8 Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Sunulan Ek Derslerinin Etkisi

Türk kökenli yabancı öğrenciler “Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen ek
dersler sizi yurtdışı din görevliliğine hazırlıyor mu?” Sorusunu %50 oranında
“Hayır” ve %50 oranında “Kısmen” şeklinde yanıtlamıştır. Ankete katılan
öğrencilerden hiç biri ‘‘Evet’’ cevabını tercih etmemiştir (Tablo 8).

Tablo 9 Türkçenin Gelişmesi

Örneklemin %75’i “Türkiye’de eğitim almanız Türkçenizi geliştirdi mi? ve
bunun yurtdışında size faydalı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu
“Türkçem gelişti ve yurtdışında faydasını gördüm.” şeklinde cevaplandırırken
%25’i bu soruyu  “Türkçem gelişti ama yurtdışında pek faydası olmadı.”
olarak cevaplandırmıştır (Tablo 9).
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Tablo 10 Türk Kültür ve Değerlerinin Kazanımı

Türkiye’de eğitim almalarının Türk kültür ve değerlerini kazanma ve ben-
imseme açısından ne kadar etkili olduğu sorusuna, öğrencilerin %75’i “Bu
kazanımlar bende vardı ve Türkiye’de eğitim almamla birlikte gelişti.”, %20,5’i
“Bu kazanımlar bende vardı ve Türkiye’de eğitim almam bu konuda bir
gelişim sağlamadı.” Ve %4,5’i “Bu kazanımlar bende yoktu ve Türkiye’de
eğitim almam kazanmamı sağladı.” şeklinde cevaplandırmıştır (Tablo 10). 

Nitel Bulgular

UİP öğrencilerine (n:44) yabancı vatandaş veya Mavi Kartlı oldukları için
üniversite kayıt esnasında, resmî kurumlarda veya özel sektörde hangi sorun-
lar ile karşılaştıkları sorulmuştur. Örnek cevaplar aşağıdaki gibidir:

1. Fransa devleti lise diplomalarını geç veriyor, dolayısıyla kayıt esnasında
denklikle ilgili sorunlar yaşadım. Uzun uğraşlar sonrasında kaydolabildim.

2. Girdiğim bazı sınavlarda gözetmenler kimlik olarak Mavi Kartı kabul et-
miyor.

3. Resmî kurumlarda ve özel sektörde her seferinde Mavi Kartlı olduğum için
işlemlerim aksıyor. Memurlar ve personeller yeterince bilgi sahibi değil. T.C
Kimlik Kartı yerine geçen Mavi Kart ile her işlemim sorunsuzca yapılması
gerekirken maalesef her seferinde memurun bilgisizliğinden dolayı işlerim ak-
sıyor.

4. Telefon şirketleri Mavi Kartlılara yabancı vatandaş gibi muamele gösteriyor.
Dolayısıyla ücretlendirmeler yüksek oluyor.

5. Hastanede hasta bilgi sisteminde Mavi Kartlı olduğum için T.C numaram
bulunamıyor.
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6. Yabancı Uyruklu olduğum için çok yüksek üniversite harcı ödemek zorunda
kalıyorum.

7. Yabancı olduğum için sağlık sigortam geçerli değil. Türkiye’de tam burslu
eğitim imkânı sunan TDV sağlık sigortamı karşılaması gerekirken ben kendim
ödüyorum. (Fransa) 

8. Çifte vatandaş olduğum için her işlemimi T.C. Kimliğim ile yapıyorum.
Bugüne kadar sorun yaşamadım.

Bir diğer soruda öğrencilere yaşadıkları şehirde karşılaştıkları sorunlar sorul-
muştur. Örnek cevap aşağıdaki gibidir:

Yurt ile üniversitenin mesafesi hayli uzak olduğundan, ulaşım günde bir
buçuk iki saatimi alıyor. Ulaşım süresinden ziyade toplu taşıma araçlarının
yoğunluğu ve ayakta yolculuk etmek beni çok yoruyor. Bazen dolu olduğun-
dan otobüse binemiyorum ve yarım saat kadar diğer seferi beklemek zorunda
kalıyorum. Yurdumuzun üniversiteye uzak olması az dersimizin olduğu gün-
lerde yurtta kalarak devamsızlık yapmama sebep oluyor.

Öğrencilere adaptasyon sürecini kolaylaştıran ve zorlaştıran unsurlar sorul-
muştur. Örnek cevap şu şekildedir:

Türk kökenli olup anavatanımda yaşamam ve Türkçeye hâkim olmam uyum
surecini kolaylaştırdı. Ayrıca aynı kaderi paylaştığım, yani Avrupa’dan gelen
diğer arkadaşlarımla birlikte olmakta bu süreci kolaylaştıran etkenlerdendir.
Ancak oturmuş bir bürokratik sistem ve düzene alışkın olduğum için
Türkiye’de özellikle resmi işlemler ile uğraşırken çok zorluk çektim ve bu zor-
luklar Türkiye’ye uyum sürecimi zorlaştırdı. Son olarak bizden sorumlu yurt
ve vakıf personelleri bizi anlamakta zorlanıyorlar ve duygudaşlık kuramıyor-
lar. Dolayısıyla bizlerin yetişmiş olduğu sosyalizasyona yabancı olduklarından
iletişim eksikliği yaşamakla birlikte uyum sürecini zorlaştırmaktadır. 

UİP öğrencilerine eğitim yeri olarak diğer ülkelerin yerine Türkiye’yi tercih
etmelerinin sebepleri sorulmuştur. Örnek cevaplar aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye’de yaşama arzusu benim Türkiye’de okumama vesile oldu. Bazen
birkaç yılda sadece bir veya iki hafta gelebiliyorduk. Anavatana olan hasretim
bir türlü dinmemişti. UİP programı ile tanıştım ve bu fırsatı kaçırmak is-

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

71



temedim.

2. Yaşadığım ülkede tam anlamıyla İslami ilimler öğreten bir fakülte yoktu.
Daha çok oryantalizm ağırlıklı fakülteler vardı. Bu anlamda İslami ilimler ge-
leneğine bağlı, Müslüman bilim adamları tarafından iyi bir dini yükseköğretim
görmek istediğim için Türkiye’de okumayı tercih ettim.

3. Yurtdışında yetiştiğim için maalesef Türkçem zayıfladı ve kullanamaz hale
geldim. İlahiyat fakültesi okuma isteği ve aynı zamanda Türkçe kabiliyetimi
geliştirme isteği Türkiye’yi tercih etmeme sebep oldu.

4. Bir yakınım tavsiye etti, kendisi çok faydasını gördüğünü söyledi. Bende bu
tavsiye üzerine tercih ettim. 

5. Ailemin isteği üzere Türkiye’de ilahiyat okumayı tercih ettim.    

Bir diğer soruda öğrencilere, kendilerini yurtdışında din görevliliğine hazır-
laması için ilahiyat fakültesi veya TDV tarafından hangi derslerin verilmesi
faydalı olacağı sorulmuştur. Örnek cevap aşağıdaki gibidir:

Öncelikle öğrendiğimiz bilgileri görev yapacağımız ülkede kullana bilmek için
yabancı dilde dini terimler dersi, daha detaylı dinler tarihi dersi, Gayr-i Müs-
limlere nasıl tebliğ etmemiz hususunda tebliğ metotları dersi, görev ya-
pacağımız ülkende en çok sorulan sorular ve azınlıklar fıkhı gibi ek dersler
seçmeli olarak sunulabilir. Ayrıca Dini Hitabet ve mesleki uygulama ders-
lerinin sadece bir dönem verilmesi yetersiz kalmakta. Dolayısıyla Pedagojik
formasyon dersleri çerçevesinde okul stajı gibi camii stajı uygulamaları, özel-
likle uygulama eksikliklerimizi giderecektir.

Bir diğer soruda öğrencilere Türkiye’de eğitim görmelerinin kendilerine ne
gibi fayda sağladığı sorulmuştur. Örnek cevap aşağıdaki gibidir:

Türkiye’de İlahiyat Fakültesinde eğitim göremem bana ilk etapta Türkçemin
gelişmesine ve bilimsel bir dil kazanmama yardımcı oldu. Yanı sıra Türk bilim
adamlarından ders alma fırsatım oldu, onlardan istifade edebildim ve
Türkiye’de yapılan akademik çalışmalardan ve literatürden haberdar oldum.
Ayrıca Türk kültür ve geleneğini gözlemleye bilmeme ve benimsememe
yardımcı oldu. Kendi vatanımda olsa sonuç itibari ile yurtdışında yetiştiğim
için Türkiye’de eğitim benim için bir yurtdışı deneğimi oldu. Dolayısıyla
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ufkum gelişti, farklı bakış açıları kazandım, özgüven kazandım ve kendi ayak-
larım üstüne durma kabiliyetini kazandım. Bunların yanında farklı kişiler ile
tanışma ve farklı çevreler edinme de Türkiye’nin bana kattığı en büyük
kazanımlardandır.

Mezunlar ile Yapılan Görüşmenin Nitel Bulguları

Bir diğer soruda mezun olup din görevliliğine başlayan öğrencilere (n:3)
Türkiye’de okumalarının kendilerine görev esnasında hangi artılar, kolaylıklar
ve avantajlar sağladığı soruldu. Örnek Cevap şu şekildedir:

Beş yıl boyunca T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın
himayesi altında öğrencilik yapmak, bu kurumların çalışma şeklini ve yapısını
öğrenmemi sağladı. Dolayısıyla işleyişini ve yapısını bildiğim bir kurumda
çalışmakta zorlanmadım. Yanı sıra Türk diline hakimiyetim, hitabetimi
kuvvetlendirdi ve özgüvenle cemaatin karşısına çıkmamı sağaldı. 

Bir diğer soruda mezun olup din görevliliğine başlayan öğrencilere Türkiye’de
okumalarının kendilerine görev esnasında hangi zorluklar ve dezavantajlar
getirdiği soruldu. Örnek Cevap şu şekildedir:

Türkiye’de okuduğum süre zarfında yabancı dilimin gerilediğini hissettim.
Dini terimlerin eksikliği yanında gündelik hayatta da bazen dil sorunu
yaşadım. Tekrar eski seviyesine gelmesi biraz sürdü, böylelikle bir uyum süre-
sine ihtiyaç duydum. Ayrıca yurtdışında din görevlisinden beklentiler çok
fazla. Kuran-i Kerim eğitimi, vaaz, sohbet, esnaf ziyareti, Nikah, Düğün,
Mevlit, Cenaze ve bu çerçevede bütün irşat ve din hizmetlerini tek başına yap-
manız bekleniyor. Dolayısıyla beklentiler karşısında yetişememek ile birlikte
bu beklentileri hakkıyla yerine getirememe endişesi yaşadığım en büyük zor-
luklardandır.

Bir diğer soruda mezun olup din görevliliğine başlayan öğrencilere Türkiye’de
ilahiyat eğitimi esnasında kazandıkları Türk kültür ve değerlerinin irşat
hizmetlerinde ve yurtdışında yetişen Türk neslinin eğitiminde hangi ölçüde
etkili olduğu soruldu. Örnek Cevap şu şekildedir:

Dininden ve kültüründen uzaklaşan bir gençlikle karşı karşıyayız. Bu yolda
bir şeyler yapabilmek için, dini, tarihi, kültürü, geleneği çok iyi bilmek
zaruridir. Bizler bu noktada iyi bir eğitim aldık. Bundan ziyade o kültürün
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içinde yaşadık. Yani hem Alman kültürünü hem Türk kültürünü tanıyan
birinin, Avrupalı gençleri yönlendirme konusunda daha verimli olacağı
kanaatindeyim. Türkiye’de eğitim görmem bu konuda bana çok fayda sağladı.
Dini eğitimin yanında yurtdışında yetişen Türk nesline dil, kültür ve değerler
eğitimi de verebiliyorum.

Tartışma ve Sonuç

2006 yılından bu yana yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik din
hizmetlerinde istihdam edilmek üzere din görevlileri yetiştiren UİP, bugüne
kadar 591 mezun vermesine rağmen hedeflenen beklentiyi karşılayıp karşıla-
madığı tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmamız ile birlikte
elde ettiğimiz bulguları değerlendirerek, UİP’in hedeflediği amaçlar doğrul-
tusunda şu an ki durumunu tespit edip, eksiklikleri varsa bunların giderilmesi
hususunda tespitlerde ve önerilerde bulunmayı hedefliyoruz.

Araştırmamıza konu olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türk kökenli olmaları
adaptasyon sürecini asgari düzeye indirmektedir. Dolayısıyla örneklemin
%45,5 gibi büyük bir kısmı bir ila üç ay gibi çok kısa bir süre içerisinde
Türkiye’ye uyum sağladığı görülmektedir (Tablo 4). ABD’de Tennesse Üniver-
sitesinde yapılan bir araştırmada, uluslararası öğrenciler arasında dil sorunu
en büyük sorun olarak ve bu bağlamda uyum sürecini zorlaştıran en etkili
unsur olarak görülmüştür (Dutchin, 1974). Bu anlamda örneklemin %59’unun
dil sorunu yaşamadığını belirtmesi, UİP öğrencilerinin büyük bir kısmının
Türkçe hakimiyetinden dolayı Türkiye’ye hızlı uyum sağladıkları ifade
edilebilir (Tablo 5). Ayrıca UİP öğrencileri kendi aralarında oluşturdukları
arkadaşlık bağları ile birbirlerine destek çıkarak, bu uyum sürecini hafiflet-
mekte oldukları ifade edilmektedir. Ancak UİP öğrencilerinin Türk eğitim sis-
temine yabancı olmaları ve kendilerinden sorumlu olan görevliler ile
yaşadıkları diyalog sorunları onlara bu uyum sürecini zorlaştırdığı belirtilmek-
tedir. Bu hususta, UİP öğrencilerinin daha hızlı ve sorunsuz bir uyum süreci
geçirmeleri için kendi aralarındaki bağlar dehada güçlendirilmeli ve onlara
ekip ruhu kazandırılmalıdır. Ayrıca UİP mezunu öğrencilerin belletmen olarak
görevlendirilmeleri veya doğrudan koordinatör olarak istihdam edilmeleri
kanaatimizce UİP öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve problemlerinin
çözülmesi konusunda daha etkili olacaktır. 

Adaptasyon süresinin kısa olmasına rağmen öğrencilerin birçok sorun ile
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karşılaştığı görülmektedir. Bunların başında ulaşım sorunu karşımıza çıkmak-
tadır. Toplu taşıma araçlarının yoğunluğu, bazı illerde yurt ve üniversite
arasındaki mesafenin uzunluğu, seferlerin yetersizliği, sefer saatlerinin belir-
sizliği ve seferlerin düzensizliği öğrencilerin en çok hayıflandıkları noktalar
olarak dikkat çekmektedir. Ulaşım sorununun yansıra bürokratik işlemlerinin
de öğrencilerin uyum sürecini zorlaştırdıkları görülmektedir. Özellikle Mavi
Kart sahiplerinin resmi ve özel kurumlarda birçok işlemlerini gerçek-
leştiremedikleri öğrenciler tarafından ifade edilmektedir.  Mavi Kartlı diye
tanımlanan yabancı vatandaşlar, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28
inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan hak-
lardan aynen yararlanmaya devam ederler (T.C. Dışişleri Başkanlığı, 2019).
Ancak yapılan mülakatlardan anlaşıldığı üzere, 2009 yılından bu yana yürür-
lükte olan Mavi Kart uygulaması halen tam anlamıyla istenilen hizmeti vere-
memekte. Başta kamu görevlilerin Mavi Kart hakkında yeterli bilgiye vakıf
olmadıklarından dolayı UİP öğrencileri birçok resmi işlemlerini gerçekleştire-
memekte veya uzun çapalar sonucunda gerçekleştirebilmektedir. İlaveten has-
tanelerde Mavi Kart kimlik numarasının hasta bilgi sistemi tarafından kabul
edilmediği, sınavlarda Mavi Kartın kimlik olarak kabul edilmediği ve öğren-
cilerin yüksek lisans aşamasında yabancı uyruklu statüsünde kabul edilerek
yüksek harç bedelleri ödemek zorunda kaldıkları öğrenciler tarafından ifade
edilmiştir. Aynı sorunlar ile özel sektörde de karşılaşan öğrenciler, belirtiğimiz
istisnalar dışında Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olmalarına rağmen,
yabancı vatandaş olarak işlem görerek yüksek işlem ücretleri ödemeye maruz
bırakılmaktadır. Mavi Karta sahip UİP öğrencilerinin mağdur olmamaları
hususunda gerekli adımların atılması gerekmektedir. Özellikle resmi
dairelerde görev yaban memurlar Mavi Kart hakkında yeterlince bil-
gilendirilmelidir. Yanı sıra diğer kurumlara da Mavi Kart ve sahiplerinin hak-
ları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekli olduğu
kanaatindeyiz.

UİP öğrencilerinin geldikleri ülkelerde sunulan dini yükseköğretim imkanları
ile Türkiye’de sunulan dini yükseköğretim imkanlarını karşılaştırdıklarında
UİP öğrencilerinin %84,1’inin Türkiye’yi tercih ettiklerini görüyoruz (Tablo 6).

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

75

2 Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup kendi isteği ile ve izin almak kaydıyla vatandaşlıktan ayrılan yabancı vatandaşların 5901 sayılı Türk
vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen bir haktır. 
3  Bu istisnalar seçme ve seçilme hakkı, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakkı ve asli ve sürekli kamu hizmeti görevinde bulunma hakkıdır. 



Bu tercihlerin, birçok farklı sebeplere dayandığı yaptığımız görüşmeler sonu-
cunda ortaya çıkmaktadır.  İlk olarak “Türkiye’de yaşama arzusu” UİP öğren-
cilerinin öne sürdüğü sebeplerdendir. Günümüz şartları itibari ile yurtdışında
yaşayan birçok Türk aileleri ancak belirli periyotlarda sıla-i rahim yapma
imkânı buluyorlar. T.C Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının
2011 yılında yayımlamış olduğu bir saha araştırmasında her yaz tatilinde
Türkiye’de izin yapanların %56,5 oranında olduğu görülmektedir. Aynı
araştırma, gurbetçi vatandaşların %68,4’ünün otuz bir günden daha az bir süre
Türkiye’de kaldıklarını göstermektedir (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
ları Başkanlığı, 2011). Bu anlamda ilahiyat eğitimi almak isteyen ve T.C.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurtdışı temsilcilikleri aracıyla Türkiye’de dini
yükseköğretim imkanlarından haber dar olanların, anavatanlarına besledikleri
hasret duygularından dolayı Türkiye’yi tercih ettikleri söylenebilir. Bir diğer
tercih sebebi ise yaşadıkları bölgelerde ilahiyat fakültelerinin bulunmaması
veya bulunuyor ise de öğretim üyelerinin bir kısmı gayri Müslim olmaları
veya İslami ilimler geleneğine bağlı olmayıp daha çok oryantalist bir eğitim
sunduklarından kaynaklanmaktadır. Aile isteği veya bir aile yakınının
tavsiyesi de tercih sebebi olarak ifade edilmektedir. 

UİP ile Türkiye’de eğitim gören ilahiyat fakültesi öğrencilerinin beklentileri
diğer öğrencilere göre farklılık göstermektedir. İlahiyat fakülteleri doğru bir
din algısı ve eğitimi ile topluma doğru bir din anlayışı aktaracak, faydalı olacak
ve toplumun meselelerine çözüm üretebilecek kabiliyetli ilahiyatçılar ve din
bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir (A.Ü.İ.F., 2019). Ancak UİP öğren-
cileri ilahiyat fakültelerinin iyi bir dini eğitimi sunmasının yanında, kendilerini
imam hatipliğe de hazırlamasını beklemektedir. Bu beklentiye imam hatip
liselerinden mezun olmadıkları için ve yurtdışında din görevlisi olarak istih-
dam edileceklerinden dolayı girmektedirler. Dolayısıyla UİP öğrencilerinin
sadece %18,2’sinin ilahiyat fakültelerinin din görevliliğine hazırladığı kanaati
bu beklentilerinin karşılanmamasından kaynaklanmaktadır (Tablo 7). Bu an-
lamda TDV tarafından öğrencilere verilen ek derslerin ne ölçüde önemli
olduğu belirginleşmektedir. Ancak araştırmamıza katılan UİP öğrencilerinin
%50’sinin TDV tarafından verilen ek derslerin din görevliliğine hazırla-
madığını ve %50’si kısmen hazırladığını belirtmesi dikkat çekmektedir. Bir
diğer ifadeyle, bu ek derslerin öğrencileri din görevliliğine hazırlaması
konusunda hiçbir öğrencinin beklentisini karşılamamış olması, araştırmamızın
en dikkat çeken bulgusu olmuştur (Tablo 8). Bu Bulgular, kanaatimizce TD-
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V’nin ek ders programını ve müfredatını gözden geçirip değerlendirmesi
gerektiğini ayrıca gerekli müdahale ve değişiklikleri yapması gerektiğini
göstermektedir. TDV tarafından zorunlu olarak verilen ek derslerle veya
ilahiyat fakülteleri ile koordineli olarak seçmeli ders kapsamında, UİP öğren-
cilerini yurtdışında din görevliliğine hazırlayan dersler verilmelidir. Yabancı
dilde dini terimler, azınlıklar fıkhı, detaylandırılmış dinler tarihi, farklı inanca
sahip insanlara yönelik tebliğ metotları ve batı toplumu sosyolojisi gibi dersler
bu konuda öne çıkmaktadır. Ayrıca mesleki uygulama ve hitabet derslerinin
daha kapsamlı şekilde verilmesi ayrıyeten camii stajları yapılması ankete
katılan öğrencilerin ek dersler hakkında beklentileri arasında yer almaktadır.

Bahsettiğimiz eksikliklerin yanında yurtdışında ortaöğretimini tamamlayarak
Türkiye’de üniversite eğitimi gören ilahiyat öğrencilerinin birçok kazanım elde
ettiklerini görmekteyiz. Özellikle Türk dilinde eğitim almalarıyla birlikte
Türkçe kabiliyetleri gelişmektedir. Örneklemin %100’ü Türkçelerinin
geliştiğini ifade etmişlerdir (Tablo 9). Ancak %25’inin Türkçelerinin
gelişmesinin yurtdışında kendilerine fayda sağlamadığını iddia etse de kanaa-
timizce ileride kendileri ve özellikle de yurtdışında yaşayan Türk toplumu on-
lardan dil konusunda çok istifade edecekleri düşüncesindeyiz. Almanya’da
okula giden Türk çocuklarının sadece %20’sinin Türkçe ve Trük kültürü der-
sini seçmeleri, yeni yetişen neslin gittikçe Türkçe den uzaklaştığını göstermek-
tedir (Çakır ve Yıldız, 2016: 222). Dolayısıyla Türkiye’de eğitim almalarıyla
birlikte Türkçeleri gelişen UİP öğrencileri, yurtdışında görev aldıklarında dini
irşat hizmetlerinin yanında yurtdışında yaşayan Türk nesline dil konusunda
da faydalı olacaklardır. UİP öğrencilerinin, Türkiye’de eğitim almalarıyla bir-
likte elde ettikleri kazanımlardan bir diğeri ise Türk kültür ve değerlerin
kazanılması ve benimsenmesidir. Araştırmamıza katılan UİP öğrencilerinin
%95,5’i bu kazanımlara sahip olduklarını ifade etmeleriyle birlikte örneklemin
%75’i Türkiye’de eğitim almalarının bu kazanımlarının gelişmesinde etkili
olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 10). Dolayısıyla yukarıda ifade ettiğimiz gibi
UİP öğrencilerinin Türkiye’de eğitim almaları, yurtdışı din görevliliği es-
nasında sadece din eğitimi ile sınırlı kalmayıp dil ve kültür eğitimi alanında
da gelecek nesillere etkili olacağı görülmektedir. Bu minvalde Yurtdışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkanlığının sunduğu Türkçe Eğitici Yetiştirme Pro-
gramının  UİP içerisine dahil edilip yurtdışı din görevlisinin din, dil ve değer-
ler eğitimi verebilme yetkinliği sağlanmalıdır.  
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Araştırmamıza katılan mezun öğrencilere yöneltilen soruların cevaplarına bak-
tığımızda yukarıda bahsettiğimiz hususları destekler nitelikte olduğu
görülmektedir. Özellikle din, dil ve değerler eğitimi bağlamında Türkiye’de
eğitim görmelerinin çok etkili olduğunu ve bu kazanımların aktarımı
konusunda da başarılı olduklarını belirtmektedirler. Diğer bir ifade ile UİP
öğrencileri yurtdışında yetişmeleri hasebiyle Türkiye’deki eğitim sürecini
tamamladıktan sonra tekrar geldikleri ülkelerde görev aldıklarında, o bölgenin
insanına özellikle gençlerine daha verimli hizmet sunmaktadırlar. Görev yap-
tıkları bölgenin diline, kültürüne, eğitimine, toplumuna ve kurallarına hâkim
olduklarından dolayı çok kolay bir şekilde uyum sağlayarak hizmet ede-
bilmekteler. Özellikle kendilerinden sonra gelen dördüncü kuşak Türk-Müs-
lüman gençleriyle duygudaşlık kurabilmekteler. Böylelikle yıllardır din
hizmetlerinde eksik kalan ve gençlerin yabancı bir kültüre asimile olmasına
sebep olan bu eksikliklerin, UİP mezunu din görevlileri tarafından giderileceği
inancındayız.  Bu anlamda, UİP’in önemi bu araştırmayla birlikte tekrar vur-
gulanmaktadır. Yurtdışında yaşayan insanımız varlığını, kimliğini ve inancını
bahse konu olan bu programın yetiştirdiği din elçileri vesilesiyle koruyacağı
kanaatindeyiz. Bu noktada, bu eğitim programını hayata kazandıran ve
sürdüren T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tebrik ediyor ve teşekkürlerimizi arz
ediyoruz. Ancak araştırmamız UİP’in önemini ve gerekliliğini ortaya koyduğu
kadar eksikliklerini de ortaya koymaktadır. Bu minvalde araştırmamızın bul-
guları dikkate alınarak, UİP’in ihtiyaç ve eksikleri değerlendirip, UİP ile yurt-
dışında yaşayan Müslümanlara daha kaliteli bir din hizmeti sunulması en
büyük temennimizdir.

Öneriler

Son olarak elde ettiğimiz bulguların değerlendirilmesi sonucunda UİP’in
gelişmesine katkı sağlayacak ve öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlara çözüm
sağlayacak önerilerimiz şu şekildedir:

1. UİP öğrencilerin karşılaştıkları uyum ve bürokratik sorunların önüne
geçilmesi ve çözüme kavuşturulması hususunda, adaptasyon sürecinin zor-
luklarına ve karşılaşılan bürokratik sorunlara hâkim olan mezun UİP öğren-
cilerinin belletmen veya eğitim koordinatörü olarak istihdam edilmesinin
faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

4 Yurt dışında yaşayan Türk nesline Türkçeyi öğretmek üzere eğitimcilerin yetiştirildiği tezli yüksek lisans programıdır.



2. Öğrencilerin kendi aralarındaki arkadaşlık bağları güçlendirilmeli ve ekip
ruhu kazandırılmalı, böylelikle birbirlerine destek olmaları sağlanacaktır. 

3. Mavi Karta sahip UİP öğrencilerinin mağdur olmamaları hususunda gerekli
adımların atılması gerekmektedir. Özellikle resmi dairelerde görev yaban
memurlar Mavi Kart hakkında yeterlince bilgilendirilmelidir. Yanı sıra diğer
kurumlara da Mavi Kart ve sahiplerinin hakları hakkında gerekli bil-
gilendirmelerin yapılması gerekli olduğu kanaatindeyiz.

4. TDV tarafından sunulan ek dersler ivedilikle gözden geçirilmeli ve amacına
uygun dersler verilmelidir. Temel islim bilimleri dersleri ve üniversite ders-
lerini destekleyici dersler yerine, öğrencileri göreve hazırlayan ders içerikleri
belirlenmeli ve sunulmalıdır. Özellikle yabancı dilde dini terimler, azınlıklar
fıkhı, görev bölgelerine göre detaylandırılmış dinler tarihi, farklı inanca sahip
insanlara yönelik tebliğ metotları, batı toplumu sosyolojisi, mesleki uygulama
ve eğitim metotları konularını içeren ek dersler verilmesini gerektiği
düşüncesindeyiz. Yabancı dilde dini terimler dersi hususunda özellikle lisan-
süstü eğitim gören mezun UİP öğrencilerinden faydalanılabilir.

5. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının sunduğu Türkçe
Eğiçti Yetiştirme Programının UİP içerisine dahil edilip yurtdışı din hizmet-
lerinde sadece din eğitimi ile sınırlı kalınmayarak dil ve değerler eğitimi de
verilmesi gerektiği görüşündeyiz. 
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Kayseri Safa Vakfındaki Uluslararası Öğrencilerin Türk 

Yemek Kültürü ile İlgili Düşünceleri

Adam Ibrahimzada

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye`de Kayseri Safa Vakfındaki uluslararası öğrencilerin Türk
yemek kültürü ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırma kapsamında Kayseri Safa Vakfındaki
uluslararası öğrencilere anket yapılarak açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmanın evrenini Kay-
seri Safa Vakfında ikamet eden uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise 50
uluslararası öğrenciye gidilerek veriler toplanılmıştır. Araştırma sonucunda Kayseri Safa Vakfındaki
uluslararası öğrencilerin ilk geldiklerinde sıkıntı yaşadıkları ortaya çıksa da zamanla alışmaları or-
taya çıkmıştır. Öğrenci uyruklarına göre görüşler farklılık göstermiştir. Türk kültürüne yakın
coğrafyalardan gelen öğrencilerin sıkıntı yaşamadıkları görülmüştür. Çalışmada elde edilen verilere
göre öğrencilerin Türk yemek kültürü ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesinde kaldıkları yurt önemli
etkenlerden birisidir. Araştırma sonucuna göre Kayseri Safa Vakfındaki öğrencilerin Türk yemek
kültürü ile ilgi düşüncelerinin belirlenmesi en büyük etken kaldıkları yurt ortamındaki yemekler ol-
muştur. Yurt ortamında bulunan yemeklerle ilk çoğunlukla Türkiye`de ilk senesi olan uluslararası
öğrenciler yurt düzeyinde hangi yemekler olmuşsa Türk yemeklerini o seviyede kısıtlı olarak al-
gılamaktadırlar. Bununla beraber öğrencilerin bulundukları coğrafyalarda Türk yemekleri ile ilgili
düşüncelerinin olumlu veya olumsuz olmasında büyük pay sahibi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yemek Kültürü, Uluslararası Öğrenciler, Kayseri, Safa Vakfı

Giriş

Ülkeleri birbirinden farklı kılan çeşitli kültürlerden birisi de yemek kültürüdür.
Bir ulusun kendine özgü yemek kültürünün oluşmasında o ulusun geçirdiği
tarihi süreç, yaşadığı coğrafya farklılıkları etkili unsurlar sırasındadır. Türk
yemek kültürünün oluşmasında Türklerin farklı coğrafyalardan göç etmesi,
onların yaşam biçimi beslenme alışkanlıklarına da de etki etmiştir. Yaşanan
tarihi süreçte Selçuklu, Osmanlı gibi büyük devletler geniş toprakları kendinde
barındırdığı gibi kültür zenginliklerini de kendinde barındırmıştır. 

Kültür bir insan topluluğuna özel olarak onların benimsediği kalıplar toplusu
olarak bilinmektedir. Tüm toplumların kendine özel olarak edindiği değer
davranışlar toplusu vardır. Bu toplular onların diğer toplumlardan kolayca
farklılaşmasını sağlamaktadır. Beslenme alışkanlıkları bir toplumun kültürel
kodlarını içermektedir. 

Türk Mutfak kültürünün şekillenmesinde farklı kültürlerin ve ulusların katkısı
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olmuştur. Yemek kültürünün oluşmasında ulusların nasıl bir inanç içerisinde
olmalarında kendi etkisini sağlamaktadır. İnsanların yaşam tarzlarına uygun
olarak mutfak alışkanlıkları oluşmaktadır. Göçebe hayatı süren toplumlarda
kolay ve zamansal olarak daha çabuk hazırlanan mutfak ürünleri vardır. 

Ulusların birlikte bulunduğu komşu halkların yaşam tarzları onların mutfak
alışkanlıkları da uluslar içerisinde mutfak zenginliklerini ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Türkler devlet kurdukları dönemlerde farklı yıllarda batıda
İran, güneyde Hint, doğuda Çin ile devamlı olarak iletişim içinde bulun-
muşlardır (Gürsoy, 2004, 76). Asya`dan Anadolu`ya göç eden Türk boyları bu
topraklarda geçmişten kalan uygarlıklarla beraber kendi uygarlıklarını da bu
coğrafyaya aktarmayı başarmıştır. Uzak Doğu`dan gelen zengin kültür göç ed-
erken gezdikleri yerlerden alınanlar yenileri ile birleşince ortaya zengin mutfak
kültürü çıkmıştır (Araz, 2009, 7).

Anadolu`da yaşamını sürdüren Türklerin dini beslenme referansları Arap
toplulukları ve İran olmuştur. Bu uluslarla iletişimin üst düzeyde olması o
kültürden alınan etkilenmelerde artış göstermiştir. 

Yemek Kültürünün Oluşması

Toplumlar kendi varlıklarını uzun süre sürdürebilme adına kendi farklarını
ortaya koymaktadırlar. Bu farklılıklardan önemlisi de "yemek kültürünün"
oluşmasıdır. Yemek kültürünün oluşması toplumları diğer toplumlardan farklı
kılan önemli kültür göstergelerinden birisidir. Beslenme alışkanlıkları tarihi
süreç içerisinde bir toplumun içerisinde bulunduğu coğrafyada kalıcı hale gel-
erek o toplumun yemek kültürünü ortaya çıkarır. Günlük yaşantıda beslenme
insanların temel ihtiyaçlarından birisidir. Bununla beraber bahsedilen kültür
farklılıklarının ve zenginliklerinin önemli kaynaklarından olan yemek kültürü
toplumlar arasında birbirinden farklılık göstermektedir (Türk ve Şahin, 2003).

"Yemek kültürü" tanımlanırken yemeklerin belirli bir düzende olması, pişme
şekli, içerisinde koyulan baharatlar, yemeğin dili, yemeklerin başka bir kültürle
ilişkisi, öğünsel olarak bilinen yemekler vb. yemeği oluşturan sistem olarak
bilinmektedir (Tapper ve Zubaida 2000, 18).

Uzel (2018) mutfak kültürünü açıklarken beslenmeyi sağlama yönündeki
ihtiyaçların giderilmesi, yeme ve içme çeşitlerinin hazırlanması, tarımsal üre-
tim farklılıkları, pişirilme ve saklanma teknikleri, toplumun içinde bulunduğu
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sosyokültürel, ekonomik durumun, tarihsel kimliğin bu yapıyı oluşturmada
büyük önem taşımasını belirtmektedir. 

Halıcı (1999) Beslenme kurallarının oluşumunda insanların yıllar boyunca
yeme içme alışkanlıkları, beslenme şekilleri, yaşamlarını devam ettirmeleri
için beslenme durumunda kalması bu kuralları oluşturmuştur. Kurallar
oluşurken insanların kendi benlikleri, yargıları, dini inançları, geleneksel
töreleri temel alınmıştır.

Güvenç (1996) "Yemekler ve yemekte kullanılan gereçler özel veya özgün olsa
da yemeğin yerine getirdiği işlev konusunda bazı kurallar evrenseli vardır:
"Paylaşılan öğeler grup yaratır, kişileri bir araya getirir, eğitir ve toplumsal-
laştırır". Kültürler arasında paylaşılan yemeğin bir ev içerisinde, aileler
arasında, toplum ve toplumlararası davranışlarda, sihirli bir kaynaştırma
gücüne sahip olduğu görülmüş; çoğu kişinin katıldığı, duaların ve şükranların
edildiği törensel ve toplu bir ibadete dönüşmüştür. Bir kazandan yemek yemek
aynı evde yaşamaktan, hatta bir ömür bir yerde olmaktan daha güçlü bir
dayanışma sağlayabilir. Yemeklerin insanlar arasında paylaştırılması o kişiler
arasında ilişkileri iyi düzeyde etkiler, "kapalı yürekleri açar", mideyle beraber
kalbide onarır. Yakın kişiler arasında "yedikleri içtikleri ayrı gitmez" denilerek
o kişiler arasında samimi bir bağın olduğundan bahsedilir. Besin kaynağının
paylaşılması sevgiye benzer ne kadar paylaşılırsa o kadar çoğalır.

Gündelik hayatımızda sıradan gibi dursa da aslında yemek yeme eyleminin
hayatımızda büyük bir önem taşıdığı bir gerçektir. Aile bireylerinin bir araya
gelmesinde en önemli bahanelerden  birisi de yemektir. Toplumların genelinde
törenler genellikle yemeklerle hazırlanır. Ülkeler arası politik ziyaretler düzen-
lenirken yemek ziyafeti mutlaka verilerek kültürler arasında kaynaşma
yaratılır. Ülke liderlerinin diğer ülkelere ziyaretlerinde daha fazla rastlanılır.
Birlikte yemek yemek aslında o birlikteliğin samimi olduğunun göstergesi
konumundadır. 

Türk`e göre (2002, 6) kültür toplumda üye olan insanın biyolojik gelişmelerle
kazandığı, toplumsal etki yoluyla devam ettirilerek, öğrenilerek sonraki ne-
sillere bırakılan manevi yaşam biçimi ve dünya kültürünün birlikteliğinden
oluşan bir mekanizmadır.

İnsanın biyolojik ihtiyaçları sırasında temel öğelerden biri olan yemek ve
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beslenme kültür olarak aslında bir yorumu ifade etmektedir. Yemek
medeniyeti bireylerin  belirli bir tecrübeyle kazandıkları davranışlarının başka
bir kuşağa aktarırken farklı beslenmeleri içermektedir. Tarihi süreç içerisinde
toplumlarda değişen olaylara politikaya, coğrafyadaki halklara rağmen bir
toplumun yemek kültürü kendi devamını sürdürmeyi başarmaktadır. İnsan-
ların midelerini doyurma eylemleri onların yaşam mücadelesi ve kültür ortaya
koymasının  en önemli motive kaynağı olmuştur (Türk ve Şahin, 2014).  Bu
nedenle "İnsanın var olduğu dönemden bu yana insanlar çevresel bağlamlar
ve kültürel yapılar içerisinde yeterli, lezzetli, çevresellik yönünden uygun ve
ideolojik bakımdan kabul gören besinleri üretmenin yolunu bulmuştur"
(Jerome, Pelto ve Kandel, 1987:13, aktaran, Türk ve Şahin, 2014).

Yemek kültürü aslında bir toplumun kendini ifade tarzıdır. Toplumun kültürel
simgeleri tarihi, kendini ifade biçimi yemek kültürüne etki etmiştir. Bu etkiler
birikerek asırlar boyunca gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bir toplumun mut-
fağındaki ürünlere bakıldığında o toplumun inancı hayat tarzı, bulunduğu
coğrafya gibi pek çok konu hakkında bilgi edinmek kolay hale gelmektedir.

Türk Mutfak Kültürü'nün Tarihsel Olarak Gelişmesi

Türklerin yaşam tarzları ile yemek kültürünün ana yiyecekleri sırasında süt
ve et bulunmaktadır. Türk mutfak kültüründe et ve süt ürünleri üstünlük
sağlamasına rağmen et ve sütten yapılan yemeklerin tamamının Türk mut-
fağına ait olduğu söylenemez bu düşünce biçimi kısıtlayıcı ve dar çerçeveli
olur. Çeşitli kaynaklarda Hunların ev ve av hayvanları, koyun eti ile beslendik-
lerine rastlanmaktadır (Talas, 2005, 277).

Mutfak ve yemek kültürü kavramsal olarak insanların açlık hissini gideren
yemek, yiyecek, içecek türleri ve bunların hazırlanma, pişirilme, saklanma ve
tüketilme sürecini, buna bağlı mekân ve ekipmanı, yeme içme geleneği ile bu
çerçevede gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine özgü
bir kültürel yapıyı ifade etmektedir (Sağır, 2012, 2680).

Yılları boyunca ortak bir coğrafyayı paylaşan Türkler günümüzde bakıldığının
dünyanın farklı yerlerine dağılmışlar. Orta Asya`nın ve Avrupa’nın farklı yer-
lerinde devletler kurmuş ve kültürler inşa etmişlerdir. Bulunduğumuz zaman
diliminde isim olarak farklı devletler olsa da gelenek ve kültür olarak "pek çok
inanç, pratik, gelenek ve görenekler halâ yaşatılarak korunup saklanılmaktadır
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(Girgin, Oflaz ve Karaman, 2017, 101) .

"Genel olarak çorbalar, tahıllı etli ve sebzeli hazırlanan sulu yemek türleri,
zeytinyağlılar, hamur işi, kızartma, tatlılar ve geleneksel içeceklerden meydana
gelen Türk mutfağı; pekmez, bulgur, yoğurt, tarhana, gibi kendine özgü çeşitli
gıda çeşitlerini de barındırdığından sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve veje-
taryen mutfağına da kaynak olacak niteliktedir. Yöreden yöreye farklılık
gösteren beslenme biçimleri, özel günlerde, düğün, sünnet gibi kutlamalarda
ve dini törenlerde kutsal bir ritüele dönüşmektedir" (Solmaz, 2018, 110).

"Selçuklu Türk mutfağı, Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya göç ettikleri XII.
Yüzyıldan sonra gelişmeye başlamıştır. Orta Asya’dan beraberlerinde getirdik-
leri kültürlerini beslenme alışkanlıklarına yansıtmışlar, gösterişsiz ve sade bir
mutfak anlayışına bu dönemde de devam etmişlerdir. Bu dönemde ocak ve
mutfağın kutsallığına büyük önem verilmiştir (Arman, 2011). Selçuklular de-
vrinde Türk mutfağına verilen önemle kendilerine özel mutfak kültürü ortaya
çıkmıştır. Anadolu Selçukluları döneminden birçok yemek ve yiyecek ismi
değişikliğe uğramadan bu zaman zarfında da kullanılmaktadır. Paça yemeği,
yufka yemeği, etli pide, tutmaç, höşmerim, boza, pekmez, sucuk, pastırma bu
yiyeceklerden birkaçıdır. Anadolu Selçukluları döneminde günde kuşluk
yemeği ve akşam yemeği olarak iki öğün yemek yenildiği bilinmektedir"
(Arman, 2011, aktaran, Solmaz, 112).

Göçebe hayatı yaşadıkları zaman Türkler ilk besinler olarak un ve yoğurt, buğ-
day ve süt ürünleri, koyun eti binek olarak kullanılan at eti, ilk içkileri ise
kımızdan oluşmaktaydı. Üzümden yapılan sirke, pekmez, şarapta bu zaman
diliminde Türkler tarafında tüketimde yer almıştır (Kızıldemir ve Sarıışık,
2017).

"Türk mutfağında süt, aynı zamanda yağ, peynir, yoğurt, ayran, çökelek gibi
süt ürünleri ve sütlü yoğurtlu yemek yapılarak veya sütlü tatlıda kullanılarak
da tüketilmiştir" (Güler, 2010, aktaran, Solmaz, 2018, 111).

Türklerin İslam dinini kabul etmesiyle beraber yemek içme alışkanlıklarında,
yemek kültürlerinde önemli değişikler olmuştur. Bu değişiklikler: domuz eti,
eşek, katır gibi tek tırnaklı olan hayvanların etleri, sürüngen ve tilki gibi hay-
van etleri yemeklerde yer almamaya başlamıştır (Ertaş ve Gezmen, 2013).
İslam dininde balık etinin yenilmesine izin verilmesi ve diğer deniz ürün-
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lerinin yengeç, midye, ıstakoz, kurbağa gibi canlıların etlerinin tüketilmesine
izin verilmemesi Osmanlı mutfağının bu doğrultuda gelişmesine neden ol-
muştur (Bucak ve Taşpınar, 2014). Arap yemek kültüründe ağırlıklı olan ba-
haratların ve acının kullanımı Türk yemeklerinde de kendi yerini almıştır.
Türkler Anadolu`ya göç ettikten sonra kendileri ile getirdikleri Orta Asya et
ağırlıklı yemek kültürü ile Anadolu`daki kültürü kaynaştırmayı başarmıştır.
Osmanlı sınırlarının genişliği güney, kuzey, batı ve doğuya özel yiyecekler ve
Ortadoğu, Roma, Fransız, İtalyan mutfaklarının Türk mutfağına etkisi
Anadolu`nun mutfak zenginliğini ortaya çıkarmıştır (Ertaş ve Gezmen 2013).

Türk Mutfak Kültürünün oluşumunda kuşkusuz ki 600 yıl dünyaya hükme-
den Osmanlı İmparatorluğu da önemli bir yere tutmaktadır. Ulusların çok-
luğu, farklı dinlerden insanların bir arada olması, üç kıtada bulunan Osmanlı
İmparatorluğu mutfak kültürü ile de dünyada adından söz ettirmiştir. 

Arlı`ya (1982) göre Osmanlı saraylarında sofralara özen gösterilmiştir. Osmanlı
döneminin altın çağında saraya teşrif buyuran konuklar Türk yemeklerinden
övgüyle konuşarak aşçıların maharetlerine hayranlıklarını dile getirmişlerdir.
Dünyada mutfağıyla seçilen uluslardan birisi olan Fransızlar Türk yemekleri
ile ilgili şöyle söylemiştir: “Yemek pişirilmesini ve yemesini Türklerden
öğrendik, Haçlı savaşlarına dek bizdeki yemek, yemek değildi” diyerek Türk
mutfağına olumlu görüş göstermişlerdir. 

Türklerin eski dönemlerde tahıl ağırlıklı beslendiğini söylemek mümkündür.
Uygurların Çinlilerden esinlenerek yaptığı mantı dünyada yayılarak ünlü
yemeklerden birisi olmuştur (Ögel, 1991; Güldemir, 2014; Belge, 2016). Man-
tının çeşitli türleri Moğolistan`dan İtalya`ya kadar gitmiştir (Belge, 2016).

Kırgızların günlük hayatlarında tahıl ürünleri olan buğday, yulaf, darı gibi
tahıllar ekmiş ve onları ayakla çalışan dönen taş değirmeninde hazırlamışlardır
(Ögel, 1991; Talas, 2005). Uygurlar göçebe hayatından kurtulup yerleşik hayata
geçtiklerinde artık beslenmelerinde de değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler
onların daha fazla tarım ürünü kullanmasıyla açıklanabilir. Çin`in yazılı kay-
naklarında Uygurların karpuz ektiklerine dair pek çok kaynağa rastlanılmıştır.
Uygurlar karpuzla beraber üzüm üretimini de gerçekleştirmiştir. Üzüm üret-
tikleri için şarapçılık alanında da kendilerini sınamışlardır. Kişniş, bezelye ve
baklanın Çin kaynaklarında Uygurlar tarafında fazla tüketildiğinde
görülmüştür (Öcal, 1985; Talas, 2005). Ekmek çeşitlerine gelindiğinde ise eski
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Türklerde günümüzle eşleşen üç çeşit ekmek türü olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
türler: somun, yufka, bazlama olarak bilinmektedir (Baysal, 1993b; Güler, 2010,
aktaran, Demirgül, 2018, 108). Ekmekler genel olarak arpa, buğday ve darıdan
hazırlanmıştır. Gündelik yaşantımızda kullanılmaya devam edilen yufka
(yuga, yuvga ve yupka) buğday ve arpadan yapılmaktadır (Demirgül, 2018,
108).

Yemek Kültürüne Etkileyen Faktörler

Beslenmeyi ve yemek medeniyetinin değişmesini sağlayan birçok etmen
vardır. Baysal ve Yücecan`a göre (1982) beslenme kültürünü ortaya çıkaran
başlıca etmenler bu şekildedir: a) coğrafik, b) demografik, c) etnografik, d)
ekonomik, e) eğitim olarak belirlenebilir. Yücecan (1997) sonraki araştır-
masında beslenmeyi etkileyen olguları iki gruba ayırarak incelemiştir. Çevresel
etmenler: "doğal çevre", "iklim", "yerel özellikler", "toprağın durumu" vb.
üretilmesi mümkün olan besinler teknolojinin de kullanılmasıyla çevre besin-
lerinin depolara kaldırılması ve pazarlanması vd. tüketim için hazırlana bili-
nen besin çeşitlerini etkilemektedir. Kişisel etmenler çevresel etmenlerden
kaynaklanarak bireylerin de yaşam biçimini ona göre şekillendirir (Yücecan,
1997, 456). Yemek kültürüne etki eden etmenler araştırmacılar tarafından farklı
oranlarda incelemektedir. Toplumdaki ilk dönemlerde avcılık ve toplayıcılık
sonucunda farklı bir algılamadan  oluşan yemek kültürü sonraları yerleşik
hayata geçtikten sonra insanlar tarafından tarım ve hayvancılık olarak
gelişmiştir. Zaman geçtikçe insanların değişken gündelik yaşam şartları yemek
kültürüne yeniden şekillendirmiş ve farklılaştırmıştır
(www.kulturturizm.gov.tr). Bulunduğumuz dönemde teknolojik gelişmelerle
ilerleyen hayat şartları hızlı kentleşme sonucunda kültürün bu değişimlerle
yeniden oluştuğu görülmektedir. Artık yemek yeme ihtiyaçlarımız işletmeler
tarafından karşılanmış durumdadır. Aile bireylerinin her ikisinin çalışması du-
rumunda artık gündelik yemek yapma alışkanlığı büyük oranda değişmiş du-
rumdadır. Bu değişiklik eğitim seviyesinin artması, şehir hayatının getirdiği
hızlı yaşam, ekonomik gerçekler, "bekar insanların ayrı evlerde yaşaması,
medya araçları tarafında büyüleyici reklamların ilgi çekici ve devamlı olması
(Abdurrezak, 2005, 12). Günümüzde çalışan kadınların sayının artması yemek
yapmak için ayrılan süreninde azalmasına neden olmuştur. Bununla beraber
dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının da arttığı bilinmektedir.  

Türk Mutfağında bulunan yemekler genellikle zahmetli ve uğraş gerektiren
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yemekler olması, çalışan insanlarda zaman sıkıntısı yaşanması, bekârların
genellikle ayrı ayrı evlerde kalmaları, yoğun kent yaşamı vb. nedenler ile in-
sanların hayatını devam ettirmesi için gerekli olan beslenme, ayaküstü atıştır-
malıklardan oluşan veya sadece tokluk hissi yaratan yiyeceklerin tercih
edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca internetin gelişmesi ile internetten verilen
yemek siparişleri de yine aynı şekilde hızlı tüketim içermektedir. Tüm bunlar
göz önüne alındığında çıkış yeri batı ülkeleri olan fastfood kavramının nasıl
bu denli hızlı yayıldığı anlaşılmaktadır. Endüstriyel toplumların tüketim tarzı
olan fastfood yemekler genellikle tek başına yenilen, biran önce yemeği bitirip
hayata kalındığı yerden devam etme olasılığı tanıyan özelliktedir. Özellikle
çocuk ve gençlerin tercih ettiği bu tüketim tarzının sosyal sorunlara da yol
açtığı bilinmektedir (Bekar ve Zağralı, 2015, 43).

Yemekte saygının olması ve güç, konuklar arasında hizmet kalitesi ile
ölçülebilir. Saygı olarak bireylerin sofradaki yerleri de önemlidir. Yemek za-
manı sofrada bulunan saygın kişiye sebze ve et yemeğinin en çok beğenilen
kısmı o kişiye ayrılmaktadır (Abdurrezzak, 2005). Yemek kısımlarının dağıtım
şekliyle saygınlık ilişkisi Türk kültüründe rastlanılan bir durumdur. Geniş
katılımcıların bulunduğu törensel yemek ortamlarında toplum tarafından
saygınlık kazanılan kişilerin de yerleri önceden belli olmaktadır (Beşirli, 2010).
Güç temsili olan hakan kamunun bulunduğu bir yemekte oturma düzeni
olarak merkezde yer alırken, sağda ve solda siyasal, ekonomik gücüne göre
diğer yetkisi olan kişiler oturmuşlardır. "Bireylerin toplumdaki hiyerarşik
düzendeki sıralamasına göre hakanın masasına veya yan taraflarda kurulan
masalarda yerlerini alma durumları söz konusuydu". "Toplulukların
medeniyet seviyesine göre mevkiinin belirlenmesinde farklı belirteçlerin
olduğu bilinmektedir" (Beşirli, 2010). Toplumlara göre kişilerin masalardaki
saygınlık ölçümü farklı seviyelerle belirlenmekteydi. Bazı toplumlarda kişinin
avdaki becerisi (öldürdüğü hayvan sayısı), ortamdaki yerini belirlerken, bazı
toplumlarda ise ortamda bulunan kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısı,
bazılarında ise kişinin ele geçirdiği ganimet sayısı temel ölçüt olarak ele alın-
mıştır. "Üretim biçimlerinin değişmesi ile toplumdaki sıralama yaşa göre
(üreten evin yaşça en büyük erkeği) oluşmuştur. Bu yöntemin sağduyulu yargı
gerektiren bir sanat olduğu, bunun da geniş ölçüde tecrübeyle kazanılabileceği
ve yaşça büyük insanların kaçınılmaz biçimde daha olgun, yani daha güvenilir
bir tecrübeye sahip oldukları inancına dayanır" (Lipson, 2005, 105).
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Türk mutfağı Türk kültürü içerisinde önemli bir unsur oluştururken evrensel
kültürler arasında da sayılı mutfaklardandır. Türk mutfağı zenginliğini, tarihi
olaylara, coğrafi şartlara, "kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına, gelenek ve
göreneklerine ve tarihi süreçte başka evrensel kültürlerle etkileşimine
borçludur (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2008). 

Amaç ve Önem

Bu çalışmanın amacı farklı coğrafyalardan Türkiye’ye eğitim için gelen ulus-
lararası öğrencilerin Türk yemek kültürü ile ilgili düşüncelerini belirlemektir.
Araştırmada Kayseri Safa vakfında kalmakta olan uluslararası öğrencilere
Türk yemek kültürü ile ilgili sorular sorularak onların Türkiye’ye geldiği süre
zarfında Türk yemek kültürü ile düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Türkiye uluslararası öğrencilere ev sahipliyi etme konusunda son dönemlerde
önemli işler ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası öğrencilerin başka bir ülkeye
gittikleri zaman yemek konusunda sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Bu ne-
denle çalışma önem taşımaktadır. 

Yöntem

Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama analizi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Açık
uçlu sorulardan oluşan ankette uluslararası öğrencilere Türkiye`ye ne zaman
geldikleri, Türk yemekleri ile ilgili ne tür sıkıntılar yaşadıkları, uyrukları,
eğitim düzeyleri, yaşları, Türk mutfağını kendi yemekleri ile kıyaslamaları or-
taya çıkan benzerlikler, farklılıklar ve Türk yemekleri ile ilgili yeni gelen ulus-
lararası öğrencilere hangi tavsiyede bulunacakları sorulmuştur. Araştırmada
100 uluslararası öğrenciden 50 öğrenciye gidilerek sorular sorulmuştur. Çalış-
mada toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

• Bu çalışmanın evrenini Kayseri Safa Vakfındaki 100 yabancı öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kayseri Safa vakfındaki 50
uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. 

• Örneklemde yer alan öğrenciler Afganistan, Azerbaycan, Yunanistan,
Arnavutluk, Etiyopya, Fildişi Sahili, Pakistan, Bangladeş, Ruanda, Irak, Doğu
Türkistan uyrukludur. 
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Örneklemdeki Öğrencilerin Eğitim Düzeyleri

• Eğitim düzeyleri Lisans, Yüksek Lisans, Doktora düzeyinde olmak-
tadır.

• Yaşları ise 18 – 32 arası olmaktadır

Bulgular

Soru: Türkiye`ye ilk geldiğinizde yemekler ile ilgili sıkıntılar yaşadınız mı?

Grafik 1 Uluslararası Öğrencilerin Türk yemekleri ilgili sıkıntılarının grafik üzerinde
dağılımı
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Soru: Kendi yemeklerinizle Türk yemeklerini kıyasladığınızda ne tür benzer-
likler vardır?

Tablo 1 Uluslararası Öğrencilerin Türk yemekleri ile kendi yemekleri arasındaki ben-
zerlikler

Örnek Cümleler

1. Soru: Kendi yemek kültürünüzle Türk yemek kültürü arasında ne
tür benzerlikler vardır?

1. Et yemeklerinde benzerlikler vardır. (E, 27, Filistin)

2. Benzerlik yoktur. (E, 32, Afgan)

3. Çorba benziyor. (E, 25, Etiyopya)

Soru: Kendi yemek kültürünüz ile Türk yemeklerini kıyasladığınızda ne tür
farklılıklar vardır?

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

91



Grafik 2 Yemek Kültürü ile İlgili Farklılıklar

Bulgular ve Sonuçlar

Araştırmanın sonucunda Kayseri Safa vakfındaki yabancı öğrenciler ilk geldik-
lerinde yemeklerle ilgili sıkıntılar yaşasa da zamanla alışmış olmaktalar.
Öğrencilerin uyruğuna göre farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Türk mutfağına
yakın olan coğrafyadan gelen öğrenciler Türk yemekleri ile ilgili hiçbir sıkıntı
yaşamadığı ortaya çıkmaktadır. Afrikalı ve Orta Asya’dan gelen öğrenciler ise
yemeklerin tadında farklılıklar olduğunu düşünmekteler. Araştırma sonu-
cunda Kayseri Safa Vakfındaki uluslararası öğrencilerin Türk yemekleri ile il-
gili olumsuz düşüncelerinin oluşmasında en büyük pay kaldıkları yurtta
gördükleri yemekler olmuştur. Yurttaki yemek zenginliğini Türk yemek
kültürü zenginliği gibi algılayan uluslararası öğrenciler zaman geçtikçe Türk
yemekleri ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olmaktadırlar.

Kayseri Safa vakfındaki uluslararası öğrencilerin bulundukları ülkelere göre
yemeklerle ilgili görüşleri farklılık göstermektedir. Türkiye`de Kayseri Safa
Vakfına ikamet eden öğrencilerin eğitim düzeylerine göre de yemeklerle ilgili
düşüncelerinde farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Lisans öğrencilerine göre
Doktora öğrencileri alışma konusunda daha tecrübeli oldukları ortaya çıkan
sonuçlar arasındadır. Araştırmada yer alan öğrenciler içerisinde Türkiye`de
birinci senesi olmayan öğrencilerin bu konuda sıkıntı yaşamadıkları bu sürece
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çabuk uyum sağladıkları görülmüştür. Yemek tadının farklılıklarından
bahseden öğrenciler ürünlerin aynı olduğundan sadece çeşitli baharat ve acı
olarak farkların olduğundan söz etmektedirler. Genel olarak düşüncelere
bakıldığında öğrenciler Türk yemek kültürünün zengin olduğu bir çok farklı
yemek yönteminin olduğunu söylemektedirler. Yer alan örneklemde görüş-
lerin belirlenmesinde öğrencilerin kaldığı yurt yemekleri öğrenciler tarafından
Türk yemekleri ilgili genel algınını oluşmasına neden olmuştur.

Araştırmadan elde edilen verilere göre, uluslararası öğrencilerin Türk yemek-
leri ile düşüncelerinde kaldıkları yurt önemli etkenlerden birisidir. 

Öneriler

Farklı coğrafyaların birbirinden ayrı ve benzer kültürleri yemeklerine damak
tatlarına ve beslenme alışkanlıklarına etki ederek uluslararası öğrencilerin
yemeklerle ilgi görüşlerinin oluşmasında başlıca etkenlerdendir. Öğrenciler
bulundukları kültürler içerisinde zamanla alıştıkları için bu süreçte bazı sorun-
lar ortaya çıkmaktadır. Türk yemek kültürü ile ilgili çalışmalara bakıldığında
yemek kültürünün tarihsel gelişiminden, yabancı seyyahların gözünden veya
kişilere göre Türk yemekleri konuları daha fazla tercih edilmiştir. Araştırmada
yer alan örneklemdeki kişilerin yaş düzeylerine bakıldığında yaşları daha
büyük olanlar kültür farklılıklarına daha çabuk uyum sağlamışlardır. Öğren-
cilerin tavsiyelerine bakıldığında ise bulundukları yurt ortamını temel alarak
yeni gelen öğrencilere tavsiyede bulunmuşlardır. 

Kültürlerin kaynaşmasında tarihi sürecin büyük önem taşıdığı bir gerçektir.
Tarih boyunca yolları kesişen halklar arasında kültür ortaklığının da kayıp ol-
madığı görülmektedir. Türk coğrafyalarından gelen öğrenciler kendi öneri-
lerinde daha fazla olumlu nokta görmüşlerdir. Uzak coğrafyalar ise arada
bulunan kültürel uzaklıklardan dolayı fikir ayrılıkları olmuştur. 

Osmanlı zamanında bir devlet altında toplanan şimdi ise bağımsız olan ulus-
lardan gelen öğrenciler yaşadıkları tarihi süreçleri unutmadıklarını Türk
yemek kültüre ve damak tadı ile çoğunlukla ortak noktalarının olduğu
görüşüne varmışlardır.

Çalışmada ortaya çıkan verilere göre Uluslararası öğrencilerin Türkiye`de Türk
yemekleri ile ilgili çıkan sonuçlarda yemeklerle ilgili verdikleri önerilere göre
Öğrencilerin seçtikleri yurtlara göre yemek seçiminde alışma süresi tanınmalı.
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Çokuluslu mutfaklar dikkate alınmalı ve onlara uygun bazı yemekler yapıl-
malı. Araştırmada çıkan sonuçlara göre Türkiye`de ilk senesi olan öğrenciler
farklı yurtlara yerleştirildikleri zaman sorun ve problemlerini aktara bilecekleri
yer olmadığından zorluk çekmekteler. 
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Uluslararası Öğrencilerin İntibak Süreci

Bedia Nur Tuzcu

Özet: Yirminci asrın başlarından itibaren dünyadaki iktisadi gücün ve varlığın belli ülkelerin eline
geçmesiyle birlikte bilimsel merkezler de bu bölgelerde toplanmıştır. Buna binaen az gelişmiş,
gelişmemiş veya sömürülmüş ülke vatandaşları doğal olarak bu merkezlere yönlerini çevirmişlerdir.
Ayrıca gelişmiş ülkeler, maddi varlıklarını sömürdükleri ülkelerin zeki ve kabiliyetli beyinlerini de
kendi vatanlarından kopararak alıp götürmüşler ve bu da beyin göçünün başlangıcını oluşturmuştur.
İletişim ve haberleşmenin artmasıyla birlikte gelişmiş ülkelerin iktisadi ile ilmi durumu tamamen
gözler önüne çıkınca dünyanın her yerinden o bölgelere bir yönelme ortaya çıkmıştır. Bunların sonu-
cunda da uluslararası öğrenci hareketleri artmış ve bu defa da gönüllü beyin göçü başlamıştır.
Günümüzde 5 milyona yakın öğrenci uluslararası konumda öğrenimlerini sürdürmektedirler. Bu
öğrenciler ortalama beş altı yıl kalacakları bu ülkelere geldiklerinde elbette ki birçok meseleyle
karşılaşmaktadırlar. Çünkü dillerini hiç bilmedikleri yeni bir ülkeye gelmişler, bu yeni ülkede ayrı
bir din, kültür, medeniyet, felsefe, coğrafya, sosyal hayat, dünya görüşü, felsefi anlayış, barınma,
beslenme vb. tarzla karşılaşmaktadırlar. Dil ve medeniyet olarak yakın olanlar bu farklılıktan nis-
peten daha az etkilenseler de kalan kısmı için hayat zor geçmektedir. Özellikle İlk üç ay veya ilk
yılda intibak surecini rahat geçiren öğrenciler öğretimlerini bitirmekteler, diğerleri ise ülkelerine
veya başka bir ülkeye gitmektedirler. Bu yazımızda Kırgızistan’a Türkiye’den ve diğer ülkelerden
üniversite okumaya gelen uluslararası öğrencilerinin topluma ve okudukları kurumlara uyum süreci
ele alınacaktır.  Bu süreçte karşılaştıkları zorluklar, kendi ülkeleriyle olan farklılıklardan kaynaklanan
sıkıntılar ve bu uyum sürecinde yaşadıkları problemler ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Üniversite, İntibak, Kültür, Medeniyet, Türkiye, Kırgızis-
tan

Giriş

İnsan ve daha geniş anlamda insanlık, her zaman -fıtratındaki temizlik ve
nezafet sebebiyle- iyi, faydalı ve güzelin peşinde koşmuş, buna binaen de âde-
moğlu, var olduğu günden bu yana her daim bir merak, araştırma, keşfet-
menin peşinde olmuştur. Kargaşanın, savaşın, iniş çıkışların olduğu dönemler
hariç her zaman bu hüküm caridir. Bunu yaparken evvela kendi aklını ve
zekâsını, tecrübelerini kullanmış ve onlardan faydalanma yoluna gitmiştir.
Ama gün gelmiş birçok zaman kendi aklının, ilminin, beceri ve tecrübelerinin
yetmediğini anlamıştır. Bundan sonra ise diğer hemcinsleriyle iletişim ve etk-
ileşime girerek bu merakını gidermenin yollarını aramıştır. Hayat her ne kadar
bir mücadele gibi görülse, kabul edilse ve algılansa da hakikatte hayat mü-
cadele değil bir muavenettir. Zira âdemoğlu hayatını idame ve inkişaf ettirmek
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için kavga ve savaştan çok birbirine yardım ederek, ihtiyaçlarını, birbirleriyle
yardımlaşarak ve işbirliği yaparak tedarik etmiş ve böylece hayatını sürdür-
müştür. Savaş ve kavgalardan sonra, insanlığın birçok kazanımını kaybettiği
ve de birçok ilmi inkişafın barış ve huzur ortamında meydana çıktığı göz
önüne alınırsa bu fikrin doğruluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Zenginleşmek ve gelişmek, zenginleşirken medeni olarak ilerlemek, insanlığın
daima en önemli hedefi olmuştur. Bu maksada erişebilmek için var gücüyle
çalışmıştır. Ancak bu çalışmalarda bazen kendi kendine yetmemiş/yetememiş,
istediği neticelere ulaşamamıştır. O zaman bu neticeleri başka yerlerde
aramıştır. O ‘başka yerler’ çok yakınında olabildiği gibi dünyanın öbür ucunda
da olmuştur. İşte bütün bu saikler neticesinde insanoğlu, kâinatta var olduğu
günden beri sürekli bir hareket ve göç halinde olmuştur. Bazen de bu göç ve
hareketlilik istem dışı olarak yani harp, kıtlık, kuraklık vb. sebeplerle ortaya
çıkmıştır.

Dünyada müreffeh ve rahat bir hayat yaşamanın kaynağı olarak maddi güç
ön plana çıkmaktadır. Maddi güç ise faklı şekillerde elde edilebilir. Bazı ülkeler
yeraltı kaynaklarıyla, kimileri coğrafi konumlarıyla, bir kısmı tarıma ve hay-
vancılığa uygun toprak ve arazi yapısıyla bu refaha kavuşmuşlardır. Bu şık-
lardan hiçbirine sahip olmayanlar ise iki yola başvurdular: Birincisi
sömürgecilik, ikincisi ise ilmi çalışmalarla teknoloji üretimi.

Bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle maddi hiçbir zenginliği olmayan
birçok ülke canını dişine takarak bilimsel olarak çalıştılar ve refaha kavuştular.
Dünyanın nüfusunun artması, savaşlar, zorunlu göçler gibi sebeplerle
yeryüzünde birçok insan bu ülkelere gelmek için yola çıktı ve buralar cazibe
merkezi haline geldi. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde buralara göçenler bu-
ralarda belki tamamen kalabiliyorlardı fakat günbegün, asır be asır buralara
gelenler memleketlerine geri döndüler ve buradaki ilim ve teknolojiyi öz
ülkelerine aktardılar.

Maddi gücü ve refahı elinde tutan devletler ve halklar, bu zenginliklerini ilim
ve teknolojiyle bezeyemedikleri, süsleyemedikleri zaman refah ve variyetlerini
kaybettiler. Bu aşamadan sonra ilim ve teknoloji tabanlı zenginlik revaç buldu.
Zira tabansız ve temelsiz bir refah ve huzurun devamı olmayacaktır. Belki has-
belkader bu zenginliğini devam ettirenler olsa da medeni olarak bir inkişaftan
söz edemiyoruz. Yalnızca ellerindeki para ve zenginlikle geçici bir itibar kazan-
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mışlardır. Bütün bu sebeplerden dolayı her ülke ve her millet ilmi ve teknolo-
jiyi taban yaparak ilerlemenin ve gelişmenin yollarını aramıştır: Orta Doğu-
daki petrol zengini devletler buna misaldirler.

İlimle ve çalışmayla zamanın gerektirdiği her türlü yeniliği ve teknolojiyi elde
eden bazı halklar atalete ve tembelliğe meylettikleri andan itibaren tekrar inişe
geçmişler ve kendilerinden kat kat geriden gelen milletlerin arkasında kalarak
onların bilim ve teknolojisine muhtaç olmuşlardır: Endülüs Devleti ve Osmanlı
Devleti gibi.

Zenginlik ve gelişmişlik kavramları iç içe girmiş ve çoğu zaman birbirinden
ayrılmamışlar ve hatta aynı olduğu bile düşünülmüştür. Zenginlik sadece
parayla ve maddi güçle ölçülürse orada gelişmişlikten söz edilemez. Bilim ve
teknoloji sahasında ortaya koydukları bir yenilik, bir keşif, bir icatları yoksa
gelişmişlikten bahsedemeyiz. Kendilerine ne lazımsa parasını verip almak gibi
bir hoyrat bir hayat sürdürülebilir ama burada bir gelişmişlikten ve medeni-
likten bahsetmenize imkân yoktur (TDK Türkçe Sözlük, 2011).

Gelişmişlik ise bunun tersidir. Maddi olarak güç ve varlığı olmasa da topluma
hâkim olan bir medeni zihniyet ve düşünce yapısı varsa gün gelir maddi
zenginliği de bulacaklardır. Zira ilim ve fikir dünyası olan bir halkta geliş-
menin ve zenginliğin temel sermayesi ve mayası olan bilimsel düşünce hiçbir
zaman kaybolmayacaktır. Zaman ve zeminini bulan çiçekler gibi sümbül-
lenecektir.

Dünya tarihine baktığımız zaman çok büyük devletlerin ve imparatorlukların
kurulduğunu görüyoruz. Tarih kitapları, bu ülkeler için her ne kadar büyük
devletler diye bahsetse de bunların hangi tür zenginlik ve gelişmişliğe sahip
olduklarına bakarsak ne denli büyük olduklarını veya olmadıklarını anlarız.

Büyük İskender, nerdeyse tüm dünyayı fethetmiş ama onlardan geriye kalan
nedir diye baksak bir şey göremeyiz. Moğol hanı Cengiz Han, dünyanın
yarısını basıp almasına rağmen ilim ve teknoloji olarak yeryüzünde,
arkalarında hangi izleri bırakmıştır? Maalesef hiçbir şey bırakmadığı gibi özel-
likle İslam dünyasının bütün zenginliğini, imarını yerle bir etmiş; kendisi taş
üstüne bir taş koymadığı gibi taş üstünde taş da bırakmamıştır. Bu devletler
ellerindeki askeri gücü acımasızlık ve tahripkârlık hissiyle birleştirince kısa
zamanda birçok yerleri zapt etmişler ama bilimsel bir gelişme gösteremedikleri
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için kısa zamanda tarih sahnesinden silinmişler, arkalarında ise yalnızca hara-
beler bırakmışlardır.

Dünyadaki bilim ve sanat faaliyetlerine en büyük katkıyı kimler yapmıştır?
Bu sualin tek ve kolay bir cevabı yoktur elbette. Asırlara ve coğrafyalara göre
değişkenlik gösterir bunun cevabı. Dünyanın bilinen tarihi içinde ilk çağlara
bakıldığında Mezopotamya medeniyetini, eski Yunan ve Latin medeniyetlerini
görüyoruz (www.mku.edu.tr). Sonra Orta Asya’dan Batı Avrupa’ya, Orta
Avrupa’dan Güney Afrika’ya kadar uzanan bir coğrafyada hükmetmiş İslam
Medeniyetine şahit oluyoruz. İlk üniversitenin 11.asırda kurulan Nizamiye
Medreseleri olduğu kabul edilmektedir (Tutkun, 1998). 17.asırdan sonra ise
Kıta Avrupa’sındaki ilerleme ve gelişmeler göze çarpmaktadır. 19. yüzyıla
gelindiğinde ise Avrupa’nın yanında Amerika da bu kervana katılmıştır. Bu
gelişmelerin temeline bakıldığı zaman bilime ve bilimsel çalışmaya ehemmiyet
verenlerin hem refah seviyesi olarak hem de askeri ve iktisadi güç bakımından
her zaman ileride oldukları ortadadır (Özdemir, 2014).

İnsanoğlu, kendisinde olmayan bir maddeyi başkalarından almaya muhtaç
olduğu gibi yeryüzüne ilk adımını attığı günden beri bilgi ve öğrenmenin
peşinde olmuştur. Bu itme ve merakla ilk çağlardan başlayarak ulaşabildiği
yerlere kadar kendi ilmini ve tecrübelerini taşımış; aynı zamanda da oradan
kendine lazım olanları almıştır. İlk çağlardaki gezgin bilim adamları bunlara
örnek sayılabilir.  

Günümüze doğru geldikçe, dünya nüfusunun artması, harpler, iletişim kanal-
larının çoğalması, insanların coğrafi olarak yakınlaşmaları gibi sebeplerle bil-
ginin alışverişi daha da hızlanmıştır. Burada şu hususa ayrıca değinmek
gerekir ki İslam dininin ilme ve fenne verdiği ehemmiyete binaen, Hz.
Peygamber (SAV)’in ‘İlim Çin’de de olsa alınız.’ (Beyhakî, 1410, 2/253) hadisi
doğrultusunda İslam dünyasının âlimleri hem dini tebliğ hem de bilimsel
gelişmeleri yaymak maksadıyla bütün yeryüzüne dağılmışlar ve neredeyse on
beş asır evvelden beri ilim ve tecrübe değişimine öncü  olmuşlardır. Daha
sonra ise özellikle 16. asırla beraber coğrafi keşifler sayesinde İslam dünyasının
zenginlik ve bilimini tanıyan Avrupa, bu ilerlemeyi kendi omuzlarına almış
ve günümüze kadar da getirmişlerdir. 19. asırda sanayileşme ve gelişmenin
hızı baş döndürücü bir hal almıştır. Aynı zamanda Batı sömürgeciliği de zirv-
eye çıkmıştır. Bütün bunlar, dünya devletleri arasında gelir dağılımının çok
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adaletsiz ve hatta zalimane bir şekilde olmasını netice verdi. Nihayet, yoksul
ve gelişmemiş memleketlerin gözü, zengin ve sömürgeci ülkelere yöneldi.

Dünyada Uluslararası Öğrenci Hareketlerinin Sebepleri

Küreselleşen ve büyüyerek gitgide bir büyük köy halini alan dünyada, ilkeler
arası ilişkiler son derece hızla artmış ve birçok ülke, aralarında vizeleri ve hatta
hudutları kaldırmıştır. Eski çağlarda insanlar görmediklerinin ama haberi ol-
madıklarının merakıyla seyahat ederlerdi; şimdi ise iletişim kanallarından
görüp haberdar oluyorlar.

19.asra gelindiğinde, Osmanlı Devleti, Batı karşısında zayıfladığını kabul etmiş
ve bu yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa’ya ilk talebeleri yollamıştır (Erdoğan,
2010). Bu tarihten beri husussan da Batı ülkelerine halen talebe yollamaktadır.
20.asır sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yurt dışı imkânları
daha da çeşitlenmiştir. Yaklaşık on beş yeni ülkeye daha öğrenciler yönelmiştir.
Ancak bunların içinde bize medeniyet, dil ve tarih açısından en yakın olan
Türki Cumhuriyetler en önde gelmektedirler.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki alaka, husussan Kırgızistan’ın 1991 yılında
bağımsızlığını kazandığı tarihten başlayarak hızla gelişen ilişkileri, diğer ülkel-
erden farklılık arz etmekte ve husussan eğitim sahasında daha fazladır. Sadece
üniversite değil ilk ve ortaöğretim seviyesinde de ilişkimizin olduğu Kırgızis-
tan’la üniversite öğretimi seviyesindeki ilişkilerimiz yurt dışı eğitim faaliyeti
olarak en yüksek seviyede olduğumuz ülkedir. MEB’e bağlı orta öğretim ku-
rumlarının yanında Türkiye ve Kırgızistan yükseköğretim kurumlarına bağlı
ve ortak olarak açılan Manas Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na
bağlı Celalabat İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı’na
bağlı Oş İlahiyat Fakültesi ve yine Türkiye merkezli Aziz Mahmut Hüdai Vak-
fının himayesinde faaliyet yürüten Bişkek Araşan İlahiyat Fakültesi en başta
gelen yükseköğretim kurumlardır. Bunlar ve salt Kırgız Cumhuriyetine bağlı
yükseköğretim kurumlarında yaklaşık sekiz yüz Türk öğrenci okumaktadır
(biskek.meb.gov.tr).

Genel olarak uluslararası öğrenci hareketleri ile ve de özel olarak da Kırgızis-
tan’a yükseköğretim almaya giden Türk vatandaşı öğrencilerle ilgili birçok
araştırma yapılmıştır bugüne kadar. Mazzarol ve Soutar (2002), Uzak Doğu’-
daki öğrencilerin dışarıya gitmelerinin sebeplerini; Maringe ve Carter (2007),
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Afrikalı talebeleri; Yang (2007), Çinli üniversite öğrencilerinin Avustralya’yı
tercih nedenlerini, Ahmad ve Buchanan (2016), Malezya’ya gelen yabancı
öğrencileri, Shanka (2006),  Avustralya’ya gelen yabancı talebeleri; Özoğlu
(2010), Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri; Tayvan’a gelen yabancı öğrenci-
leri; Hasan ve Masri (2015); Malezya’da özel üniversitelerde okuyan yabancı
talebeleri; Cevher (2016); Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri; Douglas (2006),
İngiltere’ye gelen yabancı talebeleri ele alıp incelemişlerdir.

Kırgızistan’a Gelen Uluslararası Konumdaki Türk Öğrenciler 

Uluslararası öğrenci sahibi olmak artık üniversiteler için ilmi bir gelişmişlik
kıstası kabul ediliyor ve o ülkeler için de bir gelir kaynağıdır. Günümüz
itibariyle, dünya genelinde yükseköğretim gören öğrencilerin yaklaşık %10’u
uluslararası öğrencilerdir Bu pastadan en büyük payı sırasıyla ABD (%30), İn-
giltere (%18), Fransa (%12), Almanya (%10), Avustralya (%8) almaktadırlar
(http://www.oecd.org).

Yabancı öğrenci payından -az da olsa- Kırgızistan da nasibini almaktadır.
Ülkede halen yaklaşık on beş bin yabancı öğrenci bulunmaktadır
(http://www.unesco.org). Fakat diğer ülkelerden farklı olarak Kırgızistan’da
biraz faklıdır. Burada kuruluşunu Türkiye’nin bizzat yaptığı yükseköğretim
kurumları vardır. Bu kurumlarda eğitim dillerinden biri Türkçe ve aynı za-
manda akademik kadronun da yaklaşık %30’u Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşıdır. Bu da öğrencilerin kültür, medeniyet ve içtimai yönden intibakları için
bir artı değerdir. Kırgızistan’a okumaya gelen yabancı öğrencilerin ve de buna
paralel olarak Türk öğrencilerin yaklaşık %75’i erkek; %25’i kadındır (Mak-
südünov ve Asanbekova, 2018). Bunların karşılaştıkları sorunlar da az çok cin-
siyete göre farklılık göstermektedir. Çünkü Kırgızistan’da kadınlar toplumda
daha hâkim yani anaerkil bir durumdalar. Ayrıca, kadınlara karşı ciddi bir ka-
nuni koruma var. Bu sebeplerden dolayı da kadınların intibak süreci daha az
çalkantılı olmakta. Kırgızistan’a gelen Türk vatandaşı öğrenciler genellikle
kendi talepleriyle ve bilerek/isteyerek tercih etmektedirler. Bundaki en büyük
etken ise Türkiye eğitim sisteminde, kültür ve medeniyet hayatında, medyada
Orta Asya’nın daima anavatan olarak görülmesi, buraların Türk Dünyasının
bir parçası olduğu inancı ve kabulüdür. Bu kabullenmiştik de yine intibak
sürecine müspet tesir etmektedir. Fakat burada karşımıza şöyle bir mesele çık-
maktadır: Kırgızistan vatandaşları için bu duygular ve kabullenmiştik, Türk
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vatandaşlarına nispeten elbette daha azdır veya bazılarında hiç yoktur. Türk
öğrenciler ise bu karşılığı beklemiyor olacaklar ki, ister istemez, hayal kırık-
lığına uğrayabiliyorlar. 

Kırgızistan genelini düşündüğümüzde, başşehir Bişkek’te eğitim alanlar diğer
şehirlere göre ( Oş, Celalabat, Karakol vb.) daha rahat oldukları ortadadır.
Çünkü her türlü sosyal imkân açısından Bişkek çok ileridedir. Husussan Rusça
öğrenmek isteyenler Bişkek’i tercih etmektedirler. Yalnızca günlük hayat ve
geçim diğer şehirlerde Bişkek’e göre daha uygundur.

Uluslararası öğrencilerin intibaklarında şu başlıklar öncelikle karşımıza
çıkıyor:

1-Kültürel ve medeni uyum

2-Yeme içme uyumu

3-Çevre ile iletişim süreci

4-Kendi ferdi özelliklerini koruma

5-Barınma şartları

6-Akademik ortama uyum

7-İklim şartların uyum

İntibak kavramı, ferdin şahsıyla ve çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilmesi,
bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde devam ettirip geliştirebilmesi ve bu süreçte
karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesi sürecini kapsamaktadır (Tutkun, 2006).
Henüz hayatlarının başında ve yetişkinliğin baş safhalarında uzak bir diyara
giden bu talebeler burada birçok tecrübeyi deneme yanılmayla öğrenebilmek-
teler çünkü Kırgızistan’ın uluslararası öğrenci tecrübesi de yenidir. 

Tam bir kapitalizm olmasa da liberal de sayılabilecek bir sistemden gelen Türk
öğrenciler, yakın zamanda komünist ve sosyalist bir idareden çıkmış ve
yönünü bulmaya çalışan Kırgızistan’a geldiklerinde ticari anlayış, alışveriş,
pazar vb. konularda ilk başta bazı sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar çünkü
Kırgızistan’da hala eski Sovyet ve Rus medeniyeti etkisi kısmen de olsa devam
etmektedir.
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Türk öğrencilerin, Türkçeden başka neredeyse hiçbir dil bilmemeleri günlük
iletişimi ilk başlarda çok zorlaştırmaktadır. Çünkü Kırgızistan’da halen resmi
hayatta ve günlük hayatta iki dilli bir yapı olması, aynı zamanda Kırgızların
karşılarında bir yabancı gördüklerinde doğrudan Rusça konuşmaları gibi bir
gerçek var. Bu da doğal olarak iletişimi zorlaştırmaktadır.

Türkiye’deki genel bir algı olan Kırgızistan’ın da bir Türk Devleti olduğu an-
layışına sahip öğrenciler, gelip hakikati gördüklerinde ve gerçekle yüzleştik-
lerinde büyük bir şok yaşamaktadır. Türkiye’de gerek resmi anlayışta gerekse
kamuoyunda Orta Asya Türk Devletleri olarak bilindiği için bunu normal bir
durum olarak karşılamalıyız.

Öğrencilerin çoğu buraya geldiklerinde, Kırgız milletine mensup birçok in-
sanın Kırgızca konuşmadıklarını ve hatta bunların çoğunun da ana dillerini
bilmediklerini görünce kafalarındaki Kırgızistan algısı değişmekte ve çatış-
maya düşmekteler.

Türk halkında yerleşik olan çocuk terbiyesi ve yetiştirmesi tarzından kay-
naklanan bazı sıkıntıları, bu çocuklar yurt dışına çıktıklarında görmekteyiz.
Toplumun bütününde olmasa da her dedikleri yapılan, yemeyip yedirilen,
giymeyip girdirilen, içmeyip içirilen bu çocuklar kendi başlarına kaldıklarında
sudan çıkmış balık misali yemek yapmayı, umumi temizliği, sağlığını koru-
mayı becermemekteler. Bu anlayış –maalesef- kendilerini yukarıda ve üstün
görmelerine de sebep olmaktadır zaman zaman. Bu da tepkiyle karşılanmakta
ve hatta kavgaların sebebi olmaktadır.

Türk vatandaşı öğrencilerin çoğunluğu maddi olarak iyi durumda olmaları
sebebiyle, bu durumu kendileri için bir ayrıcalık ve üstünlük olarak görmek-
teler. Ancak asıl sıkıntı bu aşamadan sonra gelmektedir. Karşı cinsle iletişimi
ilk başta –maalesef- kolaylaştırmakta gibi görünmektedir. Sonra ise yerli erkek
öğrenciler ve toplumum bir kesimi ile Türk öğrenciler arasında bu yüzden çok
sıkıntılar yaşanmakta hatta toplu kavgalara sebebiyet vermektedir. Bu arada
emniyet güçlerinin içinden de bazılarının de bundan faydalanmaya çalıştıkları
herkesin malumudur. 

Kırgızistan’da yasal düzenin tam işlememesi, polislerin yabancılara karşı bazı
olumsuz tutum ve davranışları en büyük şikâyet konularından biridir. Öğren-
ciler, yabancı olmamız bile birçok haksız sayılmamıza yetiyor diye serzenişte
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bulunmaktalar. Şehirde, pasaport kontrollerinde, hiçbir eksikleri olmamasına
rağmen karakola götürülen, üstü aranan hatta- nadir de olsa-  tartaklanan
öğrenciler olmuştur. Ancak burada şunu da unutmamak gerekir ki, Türk
öğrencilerin dilden kaynaklanan iletişim sorunları da bunda etkilidir.

Türkiye’de biraz kapalı ve otoriter ailelerde yetişmiş bazı çocuklar ise buraya
geldiklerinde kabuklarının tamamen dışına çıkıp her yönden sıkıntı yaşamak-
talar. Kendilerini ispat havasına girmekteler ve olduklarından farklı görünme
isteğindedirler. Hal böyle olunca çevresiyle ve hatta kendisiyle iletişim bağları
kopmaktadır (Tutkun, 2006).

Bir dertleri olduğunda gerek üniversitelerinde gerekse dışarıda kendilerine
yardım edecek kimseyi bulamadıklarından yakınanların sayısı da az değildir.

Türkiye’den gelen öğrencilerin aldıkları lise eğitimi ve bunun niteliği pek
ezbere dayanmamaktadır. Kırgızistan’da ise ezberci eğitim –nispeten-öndedir.
Binaenaleyh aynı sınıfı paylaşan üniversite öğrencileri bile bu yüzden sı-
navlarda farklı notlar alabilmektedirler. Hocaları Kırgız vatandaşı olan der-
slerde –özellikle- Türk öğrencilerin akademik başarıları daha da düşmekte ve
bu da öğrencilerin şevkini kırmaktadır.

Türk öğrencilerdeki aşırı özgüven zaman zaman ilişkilerde sorunlara yol aç-
maktadır. Bulundukları ülkede bir misafir olarak değil de sanki ev sahibiymiş
gibi davranan öğrenciler var. Hatta Kırgız öğrencilere Kırgız tarihini, kültür
ve medeniyetini, dilini ve dinini öğretmeye kalkanlara rastlanmaktadır. Kırgız
örf ve adetlerinde ise misafir olan kişi her zaman başını önüne eğmeli ve sessiz
sakin oturmalıdır. Bu iki algı sonucunda ister istemez çatışma ve uyuşmazlık
çıkmaktadır.

Türkiye’de yabancı dil öğretimi yıllardır büyük bir sorun olmuş ve bir türlü
de sağlıklı bir çözüme kavuşamamıştır. Buna binaen, Kırgızistan’a gelen öğren-
ciler hazırlık sınıflarında ve akabinde akademik eğitim hayatları boyunca
eğitim dili bakımından yeterli olamamaktadırlar. Kırgız öğrenciler için böyle
bir sorun görülmemektedir. Rusçanın, Türkçenin mantığına çok ters bir dil ol-
ması, Rusçaya olan tutumu etkilemekte ve başarıyı da etkilemektedir. Kırgızca
yakın bir dil olmasına rağmen istenen düzeyde değildir. Bunun bir sebebi de
Kırgızca’ya karşı duyulan isteksizlik denilebilir. Kendilerinin bir işlerine yara-
mayacağını, Kırgızların da iletişim dili olarak zaten Rusçayı kullandıklarını ve
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Kırgızca kaynakların pek bulunmadığını öne sürmekteler (Arı, 2016).

Bazı öğrenciler, hiçbir sebep yoksa bile, sokakta yürürken, alışveriş yaparken,
toplu taşıma araçlarında seyahat ederken vb. zamanlarda kendilerinin Kırgız
gençler tarafından sözlü tacize maruz kaldıklarını ve karşılık vermeleri halinde
kavganın kaçınılmaz olduğunu belirtmektedirler (Arı, 2016).

Sonuç

En başta iletişim sorununun geldiği görülmekte ve bunun için de hazırlık aşa-
masının çok iyi geçirilmesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfındaki başarısızlık se-
beplerinden en birincisi derse devamsızlıktır. İkinci olarak öğrencilerin
ilgisizliği gelmektedir. Derslerin sunumu, ders araç gereçlerinin kifayetsizliği
ve hocaların yeterlik seviyeleri ise daha sonra gelmektedir.

Emniyet güçlerinin yaklaşımı yine intibak sürecini menfi tarzda etkiliyor
görünmektedir. Gerekli gereksiz durdurup pasaport kontrolü, üst araması
yapma vb. uygulamalar insanları rahatsız etmektedir. 

Kırgızistan’a gelmeden evvel buranın sosyal yapısı, medeniyet tarihi, kültürel
özellikleri, toplumsal yapısı hakkında ciddi manada ve doğru olarak bir bil-
gilendirme olmadığı anlaşılmaktadır. Birçok öğrenci, genel ağ (internet) üz-
erinden edindiği bilgilerle buraya gelmekte ve neticede hayal kırıklığı
yaşamaktadırlar.

Türkiye’de 2016 yılında vuku bulan darbe teşebbüsü sonrasında, Türkiye ile
Kırgızistan arasında yaşanan resmi düzeydeki gerginlikler sivil vatandaşlara
da yansımıştır. Zira Kırgızistan, söz konusu darbe teşebbüsünde Türkiye’nin
yanında yer almamış veya alamamıştır. Malum örgütün yapılanma olarak en
güçlü olduğu üç ülkeden biri Kırgızistan olması sebebiyle, buradaki etki sa-
halarının geniş olması ve matbuat yoluyla olsun, medya yoluyla olsun kendi
vatanlarına karşı bir karalama kampanyası yürüten Türk vatandaşlarına, yerli
taraftarlarının da inanması ve destek vermeleri yüzünden darbe teşebbüsü
evvelinde 2013 yılında başlayan olumsuz bir algı oluşturma çabaları-maale-
sef- meyvelerini vermiş ve birçok Kırgız vatandaşının Türkiye’ye ve tabiatıyla
Türk vatandaşlarına karşı olumsuz bir kanaate kapılmalarına sebep olmuştur.
Bu olumsuz kanaatin menfi neticeleri üniversite öğrencilerini de etkilemekte-
dir. Bu meselenin de gerek resmi gerek sivil toplum kuruluşları nezdinde ele
alınıp, olumsuz algı ve zanların izale edilmesi gerekmektedir. 
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Dışarıdan gelen tüm öğrencilerin yurtlarda kalabilme imkânına kavuşmaları
birtakım sorunları kendiliğinden çözecektir çünkü yerleşke çok daha rahat ve
her yerden güvenlidir. Hatta kalmak isteyen her öğrenciye yurt imkânı tanın-
abilirse, yerli öğrencilerle yabancı öğrencilerin kaynaşmaları daha kolay ve
rahat olacaktır.
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Edirne’de Uluslararası Öğrenci Olmak

Merve İstil

Özet: İnsanlığın ortaya çıkışından beri sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu coğrafyasının
kaderi göçlerle birlikte örülmüştür. Son yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sona ermesi ve yerine yepyeni
bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, yeni devleti oluşturma sürecinde pek çok alanda
yeni atılımlar yapılmış, yeni ve çağdaş politikalar geliştirilmiştir. Sınırlarımız dışında kalan toprak-
lardan gerek Balkanlardan gerek Kafkasya’dan gerekse de Suriye, Irak’tan sayısız insan göç etmiş,
yeni ülke bu göçlerle yeniden yoğurulmuştur. Türkiye, sahip olduğu stratejik noktasından dolayı,
göç konusunda güncelliğini ve önemini korumaktadır.

Bu çalışmada, günümüzde yaşanan göçler ve Türkiye’nin göç politikaları incelenecek olup, bugün
yaşanan göçlerle birlikte dünya üzerindeki yeri tespit edilecektir. Ayrıca, bu politikalar ile birlikte
Türkiye’de ve sınır şehri olması dolayısıyla Edirne’de uluslararası öğrenci olmak, kurumların ulus-
lararası öğrencilere yaklaşımları ve uluslararası öğrencilerin Edirne’deki deneyimleri açısından in-
celenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Göç, Göçmen, Göç Politikaları, Uluslararası Öğrenci,
Edirne

Giriş

Göç tarihine kısaca baktığımızda dünya tarihi kadar eski olduğunu görmemiz
mümkündür. Coğrafyadan tarihe, ekonomiden politikaya, siyasetten sosyolo-
jiye kadar pek çok alanı yakından ilgilendirmesi sebebiyle de güncelliğini ve
önemini korumaya devam etmektedir. 

Türk Dil Kurumu göç kavramını, “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle
bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim
yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret”
olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2019).

Uluslararası Göç Örgütü ise göç kavramını, “bir kişinin veya bir grup insanın
uluslararası bir sınırı geçerek veya Devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi, yapısı
ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir.
Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile bir-
leşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dahildir” tanımla-
maktadır (Uluslararası Göç Hukuku Terimleri Sözlüğü).

Göç, pek çok sebeple gerçekleştirilebilmektedir. Daha iyi yaşam koşulları,
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temiz su ve kaynaklara kolay ulaşım, çeşitli siyasal ve sosyal baskılar, savaş,
doğal afet gibi nedenlerle kitlesel ya da bireysel göçler yaşanmaktadır.

Göçleri kendi içinde gerçekleşme sebeplerine göre; iç göçler, dış göçler,
mevsimlik göçler, gönüllü göçler, zorunlu göçler ve iş gücü göçleri başlıkları
altında sıralayabiliriz.

Tarihsel gelişmeleri hızlıca göz önünde bulundurduğumuzda gözümüze
çarpan en önemli nokta, Anadolu coğrafyasının her daim göçün beşiğinde yer
aldığıdır. Gerek ilkel uygarlıkların gerek İlkçağ medeniyetlerinin gerekse de
yüzyıllar boyunca dünya tarihinde önemli bir yer edinen Osmanlı İmparator-
luğu ve ardından gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel belleğinde göç
önemli bir yer edinmektedir. Bilhassa Osmanlı Devleti ve içinde yaşadığımız
Türkiye Cumhuriyeti, zaman zaman ekonomik açıdan yeterli kaynaklara sahip
olmamasına rağmen, göç meseleleriyle uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır.

Bu çalışmanın ilk bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte
yaşanan göçler ve bu göçlerle ilintili olarak hazırlanan göç politikaları ince-
lenecek olup diğer bölümde ise, göçün diğer boyutu olan eğitim kaynaklı
öğrenci göçleri ve uluslararası öğrencilerin deneyimlerine yer verilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlk Göçler

İç Göçler

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan İstiklal Harbi neticesinde kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan iç göçler genel olarak kırsal bölgelerden
kentlere ve doğudan da batıya olarak yaşanmaktaydı. Yeni kurulan devlette
ilk nüfus sayımı 1927’de yapılmıştır. Bu sayıma göre nüfusun yaklaşık %24’ü
kentlerde yaşarken %75’inin köylerde yaşadığı tespit edilmiştir (Vikipedia,
2019).

Uzun yıllar süren savaşlarla nüfusu hayli az olan Türkiye’nin nüfusu günden
güne artmış, bu durum da göçleri tetiklemiştir. II. Dünya Savaşı’nın yaşan-
masıyla birlikte iç göçlerde hareketlilik meydana gelmiş, bunu ülkedeki ve
dünyadaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler izleyerek, nüfus artışı ve göçü
etkileyen önemli faktörler arasında yerini almıştır.
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Dış Göçler

Lozan’da, 30 Ağustos 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan
“Türk-Yunan Nüfus Mübalesine İlişkin Sözleşme ve Protokol”e göre İstanbul
dışındaki Rumlar ile Batı Trakya dışındaki Müslüman Türkler mübadeleye
tabi tutulmuştur. 1 Mayıs 1923’te başlamıştır.

Bu uygulama, yeni Türkiye Devletinin dış politikasında önemli bir değişikliğe
gitmesine olanak tanıyordu. Azınlıklar sorunu, eskisine göre etkisini yitire-
cekti. Ve mübadele ile ülke içindeki nüfus türdeşleşecekti. Bu yeni demografik
oluşum, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısında ortaya çıkan
boşluğun doldurulmasında etkili oldu. Ulusal nitelikli soyut ve somut öğeler
ortaya çıktı. Devletin yeni niteliğinin belirlenmesinde önemli role sahip oldu.
Bu etkiler en belirgin olarak ekonomide görüldü. Ticaret, sanayi ve hizmet sek-
töründe önemli yere sahip olan Rumların, ülkeden ayrılışı ile Türkiye’de
önemli bir boşluk oluştu. Bu boşluklar Türkler ile doldurulunca ekonomide
ulusal nitelik güçlenmiş oldu.

Mübadele ile ülke içindeki kurumların işlerliğinde aksama olmaması ve
mübadillerin işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla bu alandan sorumlu
bir birim oluşturma kararı alındı. Bu oluşturulacak birimin vekalet mi yoksa
müdüriyet mi olacağı tartışmaları hakimdi. Bunun da en temel sebebi tabi ki
de bütçe yetersizliği idi. Bu sorunu aşmak için de tek bir alanda uzmanlaşmak
yerine tüm bakanlıklardan birer yetkilinin görevlendirilerek işbirliği usulü ile
müdüriyet kurularak yapılabileceği öne sürülüyordu. Ancak vekalet kurul-
masını savunanlar ise işin ciddiyetinin farkındaydı ve köklü bir çözüme
bakanlıkla kavuşulabileceğini savunmaktaydılar.  

Tunalı Hilmi Beyin 132 arkadaşıyla verdiği vekalet önergesi, 13 Ekim 1923’te
kabul edildi. Vekalete tekabül de bir komisyon oluşturuldu. 20 Ekim 1923’te
ise İzmir mebusu Mustafa Necati, TBMM tarafından 165 oyun 158ini alarak
başkan seçilir. Mübadele, İmar ve İskan ve Vekaleti. Alınan kararla 10 Kasım
1923 tarihinde mübadele işlemi başlayacaktı. Bu sebeple mübadillerin işlem-
lerinin yapılması adına oluşturulan komisyonlar hızlandırıldı. Ancak yine de
bu çalışmalar dönem koşulları göz önüne alındığında sağlıklı bir şekilde
yürütülemediği görülmektedir.

Anadolu’ya mübadilleri götüren gemiler, tekrar Yunanistan’a giderken boş git-
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miyor, Türkiye’deki Rumları da Yunanistan’a taşıyordu. Ancak bu süreçte bazı
Rum ailelerin başka bir ülke tabiiyetine girmeyi kabul etmek istememeleri, da-
hası birbirinden farklı yollarla Türkiye’de kalmaya çalışmaları da oldukça il-
ginç bir noktadır (Arı, 1995).

Ayrıca göçmenler arasında Sırbistan ya da Arnavutluk’tan gelenler de vardı.
Tabi bunlar sözleşmeye tabi olmadığından dolayı mübadillerin yararlandığı
haklardan yararlanamamışlardır. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin göç meselesi iki olay üzerine şekillen-
mişti. Birincisi Türk-Yunan nüfus mübadelesi, ikincisi ise İskan Kanunu uygu-
lamaları ile Türk kültürüne mensup olmayan halkın Türk kültürü çatısı altında
birleştirilmesidir.

Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı olarak kurulan, daha sonra Yugoslavya adıyla
anılacak olan ülkede Bosnalı Müslümanlar, Arnavutlar ve Türkler üzerinde
çeşitli etnik baskılar bulunmaktaydı. Yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle Müslü-
manlar ve Türkler Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etme kararı alıyordu. Bu göçler,
bilhassa mübadele sırasında yayılan asılsız haberlerle daha da artmıştır.
Mübadele ile Yunanistan’dan gelen Müslümanlar, Türkiye’den giden Rum-
ların daha önce yaşamış oldukları, terk edilmiş yerlere yerleştiriliyordu.
Mübadeleye tabi olmayan Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı
da bundan faydalanabileceğini düşünmekteydi. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti
Balkanlardan gelen göçmenler için “serbest göçmen” olma, iskan hakkı talep
etmeme şartı koymuş ve bunu kabul edenler ülkeye kabul edilmiştir. Bilhassa
mübadele sırasında Boşnakların SHS Krallığı içinde yaşadıkları sıkıntılar,
Toprak Reformu ile fakirleşmeleri ve 1924 yılında yaşanan Şahoviçi katliamı
sebebiyle kitlesel göçler gerçekleştirdikleri bilinmektedir (Emgili, 2012).

1923-1938 yılları arasında Yugoslavya’dan 111.273 göçmenin Türkiye’ye göç
ettiği bilinmektedir. 1925-1935 arası dönemde nüfusu yaklaşık iki buçuk mi-
lyon artan Türkiye’nin %24,83’ü göçmenlerden oluşmaktaydı. Bu rakamın
yaklaşık %65’i mübadillerden, %17’si Bulgaristan ve kalan kısmı da Romanya
göçmenlerinden oluşmaktaydı (Emgili, 2012).

1934 yılında Türkiye’de çıkarılan 2510 sayılı İskan Kanunu ile Yugoslavya’dan
gelen Boşnak göçmenler, “iskanlı göçmen” adı altında Türkiye’ye kabul edil-
erek, yerleştirilmeleri yapıldı. Bu kanunu incelediğimizde, Atatürk dönemi
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milliyetçilik anlayışı net bir şekilde ortaya koyulmaktadır. Bu kanun ile yal-
nızca iskân etmek değil, Doğu Anadolu’daki ayaklanmalara karşı bir önlem
olarak nüfusu tek bir Türklük kimliği altında birleştirmek amaçlanmıştır (2510
Sayılı İskan Kanunu, 1934) (Emgili, 2012).

İki dünya savaşı arası dönemde ise, Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçler olmuş-
tur. 1925 yılında imzalanan Dostluk Anlaşmasının ardından bugünkü Niş,
Makedonya, Karadağ ve Sancak’ın da dahil olduğu bölgede yaşayan 200.000
göçmeni kapsayan, Balkan Harbi sebebiyle veya sonrasında Türkiye’ye göç
edenlerin mal varlıkları ve vatandaşlık işlemlerini düzenlemeyi amaçlayan
1938 Göç Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile daha önce Osmanlı De-
vleti’nde olan topraklarda yaşayan Türk ve Müslümanların, göç kararları
serbest bırakılmış, ancak elçilikten göç vizesi ve nüfus kaydı almaları zorunlu
tutularak, vatandaşlık işlemleri ve malvarlıkları ile ilgili düzenlemeler
yapılmıştır (Baklacıoğlu, 2010).

İki savaş arası dönemde, Kosova, Karadağ, Sancak ve Makedonya’dan
Türkiye’ye 240.000 Arnavut’un göç ettiği bilinmektedir (Baklacıoğlu, 2010).

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupalı devletler, savaşta kaybettikleri iş
gücünü karşılamak adına, özellikle İngiltere ve Fransa eski sömürgelerinden
yararlanıyordu. Ancak bölünen Almanya’da bu süreç farklı işledi. Önceleri
İtalya, İspanya ve Yunanistan’dan işgücü alarak bu açığı kapatmaya çalışırken,
sonraları Türkiye’den de işgücü almaya karar verdi. Ancak, Almanya’ya gide-
cek olan Türkler, diğer ülkelerden gidenlere göre farklı olarak stajyer sıfatıyla
görev alacaklardı. İşgücü bulma faaliyeti başta özel kurumlarca yürütülürken,
daha sonrasında Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen ikili anlaşma
neticesinde gerçekleştirildi. Bu tip ikili anlaşmalar ilerleyen yıllarda Avusturya,
Belçika, Hollanda, Fransa ve İsveç ile de yapılmıştır (Türk Dış Göçünün Aşa-
maları: 1950'li Yıllardan 2000'li Yıllara, 4-5).

93 Harbinden 1989 yılına değin Bulgaristan topraklarından Türk ve Müslüman
nüfus göç etmiş, göç edenlerin büyük çoğunluğu Türkiye’ye yerleşmişlerdir.
Bu göçlerin sebeplerini; 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı), Balkanlar-
dan geri çekilme ve Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Savaşı (1914-
1918), İkinci Dünya Savaşı (1939-1945), Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve
Bulgaristan’ın karşıt taraflarda yer alması, Bulgar hükümetlerinin Türk ve
Müslümanları birer güvenlik sorunu olarak görüp Türkçe konuşulmasını,
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Türkçe kitapların basılıp satılmasını yasaklaması, Türkçe eğitim veren okulları
kapatması, camileri kapatması, Türkçe isimleri yasaklaması gibi çeşitli
faaliyetler oluşturmaktadır. Tüm bu olanlarla birlikte 1950’li yıllarda Bulgar
hükümeti Türkiye’den 270 bin Türk’ü kendi topraklarına almalarını talep
etmiş ve böylelikle bu nüfus Türkiye’ye göç etmiştir. Yine 1989 yılında Bulgar-
istan’daki komünist rejimin baskılarıyla 1989-1990 yılları arası yaklaşık 345 bin
Türk ve Müslüman, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır
(Şimşir, 2012).

Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte Bosna’da (1992-1995) ve Kosova’da (1998-
1999) yaşanan savaşlar sebebiyle pek çok Bosnalı ve Kosovalı “geri gönder-
meme” ilkesi kapsamında Türkiye’ye yerleşmiştir.

1980-1988 yılları arasında Ortadoğu’da artan gerilim neticesinde Körfez Krizi
patlak vermiş, bunun neticesinde de Kuzey Irak’tan ülkemize kitlesel bir göç
yaşanmıştır (Özdemir, Türk Dış Politikası Açısından Bir Kriz Örneği: 1. Körfez
Savaşı ve Türkiye'ye Gelen Iraklı Kürt Sığınmacılar (1991)). Bu göç sırasında
Türkiye başta güvenlik sebebiyle sınırları açmamış, ancak iç baskılar ve ulus-
lararası baskılar sebebiyle sınıra yığılmış olan Kuzey Iraklı yaklaşık 460 bin
sığınmacıya kapılar açılmıştır (Kavak).

2010 yılında başlayan Arap Baharı sonucu pek çok Ortadoğu ülkesinde iç
karışıklık çıkmış, bundan Türkiye’nin komşusu olan Suriye de nasibini
almıştır. Başta taraf olmayan Türkiye, Suriye’de bulunan hükümetin sivil halka
yönelik saldırıları sonucu, iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmuştur. Bir yandan
hükümetin sivillere saldırısı, diğer yandan bölgede bulunan IŞİD’in yaptığı
katliamlar halkı göçe zorlamıştır. Türkiye, zulüm ve savaştan kaçanlara karşı
“açık kapı” politikasını uygulayacağını ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağına
dair açıklama yapmasının ardından ilk göç 252 kişi ile 29 Nisan 2011’de Hatay
Cilvegözü Sınır Kapısından gerçekleştirilmiştir (Özdemir, Suriye'li Mülteci
Krizinin Türkiye'ye Etkileri, 2017).

Türkiye’nin Göç Politikaları

Kamu politikaları oluşturulurken dört önemli noktaya dikkat etmek gerek-
mektedir: teknik, politik, ekonomik ve toplumsal boyutlar. Politikalar, uygu-
lama sürecinde bu noktalarda önemli etkiler yaratmaktadır. 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin göç politikalarını, ülkenin
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içinde bulunduğu döneme ve yaşadığı göç hareketliliğine göre dört ana
bölüme ayırabiliriz: 1923-1960 yılları arası Erken Cumhuriyet dönemi, 1960-
2000 yılları arası Göç, İltica ve Transit Göç dönemi, 2000-2010 yılları Net Göç-
menlik ve 2010’dan günümüze uygulanan göç yönetimi (İnliceliler, 2019). 

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu ilk yıllardan itibaren yaptığı çalışmalarla
ulus devlet inşa etmeye çalışmıştır. Bu amacın temel sebebi Birinci Dünya
Savaşı’na sebep olan milliyetçilik akımıdır. Bu sebeple ülkenin göç politikaları
da ilk yıllarda bu çerçevede düzenlenmiştir. Etnik ve dini olarak homojen bir
Türkiye oluşturulmak istenmiş, Yunanistan ile gerçekleştirilen mübadele de
bunun göstergesidir.

1934 yılında çıkarılan İskan Kanunu ile yapılan “Türk soyundan olan ve Türk
kültürüne bağlı olanlar” düzenlemesiyle kendini Türk olarak ifade edenlerin
ülkeye girişleri kolaylaştırılarak yerleşmeleri sağlanmıştır. Aynı zamanda 788
sayılı Memur Kanunu ile de devlet memuriyeti hakkı sadece Türklere tanı-
narak, bazı mesleklerin de yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafın-
dan yapılmasının kanunda belirtilmesiyle ticarette ve devlet idaresinde millilik
amaçlanmıştır (Aktar, 2010) (2510 Sayılı İskan Kanunu, 1934).

Bu sürecin ardından Avrupalı devletlerde oluşan iş gücü açığı ve 1960’lı yıl-
lardan itibaren Avrupa’ya gönderilen işçilerle başlayan dönem de Türkiye’deki
göçlere yeni bir ivme kazandırdı. Aynı zamanda ülke içinde de sanayinin
gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte kırdan kente ve küçük şehirlerden büyük
şehirlere doğru iç göç hareketliliği de yaşanmaya başladı. 1970’ler ve izleyen
dönemlerde ise önce Ortadoğu’dan göçler yaşanmış, bu göçleri gerçekleştiren
sığınmacıların bir kısmı Avrupa ülkelerine göç etmek için Türkiye’yi adeta
transit ülke olarak kullanmıştır. Bu süreci Soğuk Savaş süreciyle Yu-
goslavya’nın ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bu bölgelerden gelen göçler
izlemiştir. Türkiye, 1994 yılında Sığınma Yönetmeliği çıkararak sığınmacı ve
göçmenlerle ilgili olarak bir sistem oluşturmayı amaçlamıştır (İnliceliler, 2019).

Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilip müzakerelerin başla-
ması ile her alanda olduğu gibi göç ve göçmen konusunda da çeşitli düzen-
lemeler yapmaktadır. Türkiye, yaşanan göçlerin kavşağında bulunduğu için
süreci etkin yönetebilmek amacıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Bir-
leşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmakta ve bun-
ların haricinde İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), Göçmen
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Dayanışma Ağı (GDA), İnsan Hakları Derneği (İHD), Mülteciler Dayanışma

Derneği (MDD), Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD),

Hayata Destek Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH),

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (İHV), Mülteci Hakları Merkezi, Heinrich Böll

Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği gibi sivil toplum kuruluşları da aktif rol

almaktadır (İnliceliler, 2019).

Türkiye, uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, 2009 yılında kurulan Afet ve Acil

Durum Yönetimi Bakanlığı ve 2016 yılında kurulan Göç İdaresi Genel Müdür-

lüğü ile göç yönetimini etkin bir şekilde yönetmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNCHR) Eylül 2019

tarihinde açıklanan resmi rakamlarına göre yaklaşık 5,6 milyon Suriyeli mül-

teci bulunmakta olup bunları yaklaşık 3,6 milyonu ülkemizde yer almaktadır

(Birleşmiş Millet Mülteci Örgütü, 2019).

1990’larda Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, bugün Arap Baharı olarak

tabir edilen 2010 yılında başlayan ve bugün hala devam eden Arap halklarının

demokrasi, özgürlük, adalet için gerçekleştirilen halk hareket ile dünyada yeni

bir göç dalgası başladı. Bu halk hareketi sebebiyle pek çok kişi yurdunu terk

etmek zorunda kaldı. Türkiye, her daim mazlumun yanında olması, coğrafi

açıdan da yakın olması ve tarihsel kökenden dolayı daha önce yaşanan farklı

göçlerde de bir yer edinmiş olması sebebiyle de ülkelerini terk eden mülteci-

sığınmacı-göçmenlerin akınlarına uğramıştır ve uğramaya da devam edecektir. 

Aşağıda bulunan tablo incelendiğinde, Türkiye’de Eylül 2019 raporlarına göre

ikamet izni ile ülkede bulunan yabancılar ile bu yabancıların illere göre

dağılımı ve genel itibarıyla hangi ülkelerden hangi amaçla geldikleri net bir

şekilde görülecektir. 2007-2009 yılları arası ikamet izni ile ülkede bulunan ya-

bancıların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, 2009’dan sonra Arap

Baharının da etkisiyle bu rakamlar hızla artmıştır. Son rakamlara göre,

1.059.916 yabancı ikamet izni ile ülkede bulunmaktadır. 
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Şekil 1 Yıllara Göre İkamet İzni İle Ülkemizde Bulunan Yabancılar (Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, 2019).

Bu rakamın 539.402’si İstanbul’da, 106.492’si ise Antalya’da bulunmaktadır. Diğer
yabancılar daha çok büyükşehirleri tercih ederken, en kalabalık grubun İstanbul’u iş
olanaklarından dolayı ve Antalya’yı da turizme dayalı iş olanaklarının fazlalığından
dolayı tercih etmesi önemli bir etkendir.
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İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların ülkelere göre dağılımları şu
şekildedir: Irak, Suriye, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Afganistan, Rusya,
Özbekistan, Mısır, Kırgızistan.

Şekil 2 İkamet İzni İle Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı (Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).
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Şekil 3 2018 Yılında İkamet İzni İle Türkiye’de Bulunan Yabancılar (İlk 10 Ülke)

(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).

Türkiye’de Göçmenlerin Karşılaştıkları Genel Sorunlar

Göç hareketliliği o anlık bir eylem gibi görünse de etkileri, yüzyıla yayılacak

şekilde çok uzun sürebilmektedir. Göçlerin yaşandığı toplumların siyasi,

sosyal, ekonomik, kültürel pek çok açıdan değişimleri gözler önünde yaşan-

maktadır. Bu noktada göçlerin olumlu yanları bulunduğu gibi, olumsuz yan-

ları da bulunmaktadır. Göç edilen yerde yaşanan nüfus hareketliliği ile

zamanla, eğer işgücü açığı varsa bu açık göçler sayesinde kapanır, yeni alan-

ların ve yeni fikirlerin doğmasına imkan sağlar, üretim artışını ve aynı za-

manda finans kaynağı artışını sağlar. 

Göçler aynı zamanda işsizlik ve istihdam sorunlarına, göçmenlerin düşük

ücretler ve kötü şartlarda çalıştırılmasına yol açabilmektedir. Göçler, konut fiy-

atlarında artışa sebep olmasından ötürü, çoğunlukla kentlerde gecekondulaş-

maya sebep olmaktadır. Bu da çevre kirliliğinden, alt yapı sorunlarına kadar
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pek çok sorunu beraberinde getirmektedir (Arslan, Bozgeyik, & Alancıoğlu). 

Sağlık açısından bakıldığında az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere ya da
bölgelere yapılan göçlerde, göçmenlerin sağlık durumlarında iyileşmeler
görülürken, savaş, terör, doğal afet gibi zorunlu yapılan göçlerden, göçmen-
lerin sağlık durumları olumsuz etkilenmektedir. Yetersiz beslenme, kronik ve
bulaşıcı hastalıklar, ruhsal hastalıklar, sinir ve stresten kaynaklanan hastalıklar
bu olumsuz durumların başında gelmektedir (Tuzcu & Bademli, 2014).

Göçmenlerin yaşadığı bir diğer önemli sorun da dil sorunudur. Göç ettikleri
ülkenin diline yabancı oldukları için günlük yaşamda sorunlar yaşamalarına
sebep olmaktadır. Bu dil sorunu eğitimi de tetiklemektedir. Özellikle küçük
çocukların temel eğitimlerinin aksamasına sebep olmaktadır. Dil sorunu, göç-
menlerin bulundukları topluma kaynaşmayı zorlaştırdığından, kültüre uyum
sağlamayı da zorlaştırmaktadır.

Göçmenler İçin Yapılan Çalışmalar

Türkiye’de resmî kurumlar tarafından göçmenler için yapılan çalışmaları in-
celediğimizde ilk olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulması bu nok-
tada yapılan en önemli çalışmadır.

Göç İdaresi İl Müdürlüklerinde bulunan geçici barınma noktalarının devamlı
olarak iyileştirilmesi, düzensiz göçmenlere yönelik olarak sağlanan olanaklar
bu noktada çok önemlidir. Ayrıca ikametli göçmenlere yönelik olarak da çeşitli
faaliyetler yürütülmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim
Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin
ortak çalışması ile hazırlanan “Uyum Biz Bize Sohbetler” isimli çalışma ile
Türkiye’de 18 ilde uluslararası koruma, geçici koruma kapsamındaki kişiler
ve göçmenlerle bir araya gelerek sosyal uyumda yaşanan sorunları, birlikte
yaşam kültürü ile çözüm üretmek amacıyla yapılmaktadır. Etkinlik Mersin,
Burdur, Kilis, Kayseri, Hatay, Bursa, Tekirdağ/Trakya, Konya, Osmaniye,
Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Manisa, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Di-
yarbakır ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilecek (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,
2019).

Bu projenin ilki 26-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştir-
ilmiştir (Mersin Haber, 2019).
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bir diğer proje de
“Uyum Buluşmaları”dır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim
Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje ile ev sahibi toplum ile çeşitli
statülerde bulunan yabancıların sosyal uyumunu arttırmak, Türk tarihi ve
kültürü hakkında bilgilendirmek, ev sahibi toplumun göçler hakkında farkın-
dalığını arttırmak, olumsuz algıyı azaltmak amaçlanmıştır. İlk olarak 2018 yılı
Kasım ayında başlayan proje 18 ilde düzenlenerek 2019 Haziran ayında sona
ermiştir. Projenin ikinci etabı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim
Daire Başkanlığı ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu – GİZ ortaklığında
Temmuz 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında Denizli, Nevşehir, Trabzon,
Kahramanmaraş, Eskişehir, Malatya ve Edirne şehirlerinde gerçekleştirilecektir
(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).

Uyum Buluşmalarının ikinci etabının ilk toplantısı 19 Temmuz 2019 tarihinde
Denizli’de gerçekleştirilerek katılımcılara hak ve hizmetlere erişimleri
konusunda bilgilendirme yapıldı (Denizli Göç İdaresi Müdürlüğü, 2019).

Uyum Buluşmaları 20 Eylül 2019 tarihinde ise Trakya illerinin katılımıyla
Tekirdağ’da gerçekleştirildi. Katılımcılara birlikte yaşam ve sosyal uyum konu-
larında bilgilendirmeler ve buna uygun etkinlikler yapıldı (Edirne Göç İdaresi
Müdürlüğü, 2019).

21. Yüzyılda Uluslararası Öğrenci Olmak

Türkiye’de uluslararası öğrenci hareketliliği 1960’lı yıllara kadar dayansa da
1985 yılında “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin
Yönetmelik” hazırlanarak yabancı öğrenci tanımı yapılmıştır. 1992 yılında
yapılan çalışmalar ve MEB bünyesinde Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdür-
lüğü kuruldu. 2010 yılında Büyük Öğrenci Projesi “Türkiye Bursları” adı ile
yeniden yapılandırılarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
bu görevi üstlenmiştir (Karymbaeva).

Türkiye’de uluslararası öğrenciler için pek çok kelime kullanılmış olmakta
olup, en yaygınlarından biri de “yabancı öğrenci” kavramıdır. Son yıllarda
yükseköğretimin uluslararası bir hal almış olması, dünyada yoğun olarak
yaşanan uluslararası öğrenci hareketliliğinden pay alma çabası ve yabancı
öğrencilere yönelik olarak başlatmış olduğu faaliyetler neticesinde Türkiye
sınırları içindeki üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı hayli
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artmıştır. 2018 Yılı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre öğrenci
ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların sayısı 79.225 iken, ülkelerine
göre dağılımı şu şekilde: Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, İran, Irak,
Suriye, Ürdün, Yemen, Pakistan.

Şekil 4 2018 Yılında Öğrenci İkamet İzni ile Türkiye’de Bulunan Yabancılar (İlk 10
Ülke) (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019).

İnceleme alanımız olan Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi’nde de YÖK’e
ait olan 2013-2014 yılı verilerine göre 1329 yabancı uyruklu öğrenci varken,
2017-2018 yılında ise bu rakam 2276’ya ulaşmıştır (YÖK, 2019). Öğrenci
sayısının kısa sürede bu kadar artması nicelik bakımından istenen başarıyı
sağladığını göstermektedir.

Uluslararası Öğrenciler ve Edirne

Türkiye’nin sınır şehirlerinden biri olan Edirne, Osmanlı Devleti’ne 92 yıl
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başkentlik yapmıştır. Bu süreçte ve sonrasında daima sanatın ve kültürün
başkentlerinden biri olmuştur. 21. Yüzyılın gerekliliklerine ayak uydurmaya
çalışan Edirne, küçük, sakin bir sınır şehri olması dolayısıyla da öğrencilerin
tercihi olmuştur. Son rakamlara göre yaklaşık 3.300 yabancı öğrencinin de
Trakya Üniversitesi’nde öğretim hayatına devam ettiği göz önünde bulun-
durulursa (TRT Haber, 2019), bu rakam oldukça önemlidir. 2023 yılına kadar
10.000 uluslararası öğrenci hedefleyen Trakya Üniversitesi uluslararası öğren-
cilere yönelik altyapısını güçlendirmektedir. Bu noktada Trakya Üniversitesi
Rektörlüğü, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve diğer
birimlerle koordineli olarak çalışmalar yürütmektedir. Dış İlişkiler Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, uluslararası üniversitelerle işbirliği kurarak
Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarıyla hareketlilik sağlayarak
üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine
katkı sağlamayı ve üniversitenin uluslararasılaşmasını sağlamayı amaçlamak-
tadır (Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2019) (Yabancı
Öğrenci Ofisi, 2019). Uluslararası Öğrenci Ofisi de Edirne İl Göç İdaresi
Müdürlüğü ile işbirliği içinde hareket ederek, yabancı öğrencilerin ikamet ve
diğer alanlarda yapacakları işlemlerde yardımcı olmaktadır. Üniversite ayrıca,
bilhassa Tıp Fakültesi Hastanesi ve farklı birimlerde Türkçe bilmediği için
işlemlerini gerçekleştiremeyenler için uluslararası öğrencilere Kısmi Zamanlı
Öğrenci olarak çalışma imkânı sağlamış, Edirne’de bulunan şirketlerle çeşitli
işbirlikleri yapma yoluna gitmiştir (Trakya Üniversitesi, 2019).

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü, öğrencilerin işlemlerini kolaylıkla yapa-
bilmeleri için gerekli iş birliklerini kurmaktadır. Ayrıca, Trakya Üniversite-
si’nde de zaman zaman uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirmektedirler (İstil, 2019).

Edirne’de uluslararası öğrenciler için, birbirinden farklı çalışmalar hazırlayan
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği bulunuyor. UDEF (Uluslararası Öğrenci
Dernekleri Federasyonu)’e üye olan dernek, yabancı öğrencilerin yaşadıkları
sorunları en aza indirmeyi ve öğrencilere rehberlik yaparak, halk ile yabancı
öğrencilerin kaynaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Trakya Uluslararası
Öğrenci Derneği, üniversite kayıtları sırasında öğrencilerle irtibata geçerek
gerek konaklama gerek burs gerekse de sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda
destek vermektedir. Yerel firmalarla işbirliği yaparak, derneğe üye öğrenciler
için avantajlar sağlayan dernek, faaliyetlerini resmî kurumların ve zaman
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zaman halkın ayni ve nakdi yardımlarıyla gerçekleştirmektedir (Yenigün
Gazetesi, 2019). Dernek, Şehit Ressam Hasan Rıza Kitap ve Kahve’yi kurarak,
öğrencilerin kitap ekseninde bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, ülke
tanıtım etkinlikleri, piknikler, kişisel gelişim kursları sayesinde hem yabancı
öğrencilerin birbirleriyle hem de yerli öğrencilerin yabancı öğrencilerle kay-
naşmalarında önemli rol oynamaktadır (Hakan Çalışkan İle Görüşme, 2019).

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, yeni eğitim öğretim döneminin açılması
ile birlikte yeni faaliyetler oluşturmuş, öğrencilerin farklı dilleri
öğrenebilmeleri sağlamak için dil kursları açmışlardır. Akran eğitiminin
yapıldığı bu kurslarla birlikte öğrenciler arasında kaynaşmaları için geleneksel
Türk oyunları başta olmak üzere çeşitli oyun turnuvaları ve eğlenceler düzen-
lenecektir (Hakan Çalışkan İle Görüşme, 2019).

Ayrıca 2010 yılında Edirne’de kurulan Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği ise, Kosovalı öğrencileri bir çatı altında toplayarak,
dayanışmayı amaçlamıştır. Dernek bugüne kadar, Kosovalı öğrencilerin istek
ve ihtiyaçlarını kendi imkanları dahilinde sağlamaya çalışmış ve Kosovalı mil-
letvekillerinin de katılım sağladığı büyük toplantılar ve konferanslar gerçek-
leştirmiştir (Doğan Çabrati ile Görüşme, 2019).

Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden Balkan
kökenli olanların pek çoğunun öncelikli tercih sebebi memleketlerine yakın
olmasıdır. Trakya Üniversitesi’nin Balkan üniversitesi olma yolundaki önemli
çalışmaları da bölgedeki tanınırlığını ve öğrencilerin tercih sebebi olmalarını
artırmaktadır. Ayrıca bölgenin de Balkan kültürüne önemli oranda sahip ol-
ması bunu desteklemektedir. Bunun haricinde Türkiye Bursları ile gelen öğren-
ciler ise YTB’nin yerleştirmesi ile ülke genelindeki akademik eğitimlerine
devam etmektedirler (Sejfi Kodra ile Görüşme, 2019), (Nikolina Kunic, 2019),
(Sara Cuka, 2019), (Doğan Çabrati ile Görüşme, 2019), (Sindi Bilibashi, 2019).

Sonuç

Göç tarihi, insanlık tarihi ile birlikte yazılmıştır. İnsanoğlunun olduğu her
yerde mutlaka çeşitli göçler yaşanmıştır. Ülkemiz, bulunduğu jeopolitik ve jeo-
stratejik noktadan dolayı yoğun olarak göç alan ve de göç veren bir ülkedir.
Ayrıca Ortadoğu ve Asya ülkelerini Avrupa’ya bağlaması noktasında adeta
bağlayıcı bir kavşak görevi görmektedir. Bu hususta, Türkiye Cumhuriyeti’nin
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uluslararası alanda oluşturmuş olduğu göç politikaları önemli bir yere sahiptir.
Teknoloji çağı ile birlikte inovatif ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde
çağa uygun yeni politikalar belirlenmektedir. Uluslararası öğrenciler de göçün
bir parçasıdır. Bugün dünya üzerinde 8 milyon öğrencinin, bu hareketliliğe
katıldığı bilinmektedir. Son yıllarda YÖK’ün planlamalarıyla ülkedeki ulus-
lararası öğrenci sayısı nicelik bakımından giderek artmaktadır. Ancak bu nok-
tada niteliği arttırıcı faaliyetler genel olarak yerel kurum, kuruluş ve sivil
toplum kuruluşlarına kalmıştır. Bu noktada yerel kuruluşların ortak paydada
hareket etmeleri çok önemlidir. Göçlere önyargı ile yaklaşan halkın, yabancı
öğrencilere de aynı gözle yaklaşması mümkündür. Ancak bu konuda ön-
yargıları kıracak en büyük pay yerel kuruluşlara aittir. Uluslararası öğrenci-
lerin kendilerini evlerindeymişçesine hissetmeleri ve toplumla kaynaşmaları
noktasında sivil toplum kuruluşlarına çok fazla görev düşmektedir. Bu nok-
tada çalışma alanımız olan Edirne şehri incelendiğinde üniversite ile diğer
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ettiği görülmek-
tedir. Bu da uluslararası öğrencilerin Edirne’yi birbirlerine tercih etmesinde
önemlidir. Halkın çoğunluğunu 20. Yüzyılda Balkanlardan gelen göçmenler
oluşturmaktadır. Bu da halkın göçmenler ve uluslararası öğrencilere sempati
ile yaklaşmasını sağlamış, öğrencilerin yabancılık çekmemelerinde önemli bir
etken olmuştur.
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Uluslararası Öğrencilerin Perspektifinden  Hemşirelik Lisans Eğitimi;

Türkiye’nin Kuzeybatısından Bir Fotoğraf

Gülden Aynacı

Özet: Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de sağlık alanında üniversite eğitimine ilgisi gün geçtikçe
artmaktadır. Amacımız hemşirelik lisans programlarında, uluslararası öğrencilerin penceresinden
bakabilmekti. Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulundan 18-25 yaş 120 hemşirelik lisans öğren-
cisi çalışmaya katıldı. Araştırma kapsamında öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerini, yaşam tar-
zlarını değerlendirmek üzere “Kişisel Bilgi Formu” kullanıldı. Katılımcılara demografik özelliklerin
yanında, uyku saatleri, sigara ve alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri, uygu-
lama alanlarında yaşadıkları sorunlar ile ilgili sorular yöneltildi. Çalışmamızdaki kız öğrencilerin
oranı  %58,33, erkeklerin  %41,67 idi. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasa da erkeklerin
rahatsızlığa dayanma ölçeği (RDÖ) puanları daha iyiydi. Uluslararası öğrencilerin sosyal medya
kullanım düzeyinin, Türk öğrencilere göre daha yüksek olduğu görüldü. Okul süresince, Yurtlarda
veya evlerde kalma ile değişime bakıldığında; uluslararası öğrencilerden evlerde kalan öğrencilerin,
yurtta kalan öğrencilerden hem uyku kalitesinin hem de RDÖ daha yüksek olduğu görüldü. Hem
Türk hem de uluslararası öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi yükseldikçe; uyku kalitesi arttığı
izlenirken, RDÖ puanı azalmaktaydı. Hemşirelik uygulamaları için kullandığı ifade sorgulandığında;
genel yaşantısında kendini kötü hissedenlerin, hemşirelik uygulamalarına katılma isteklerinin daha
düşük olduğu izlendi, diğerlerinden RDÖ puanları da düşüktü. Çalışmamızda, uluslararası öğrenci-
lerin en çok cerrahi ve kadın hastalıkları uygulamalarında güçlük yaşadıklarını ifade ettikleri görüldü.
Uluslararası erkek öğrencilerin kadın sağlığı hastalıkları hemşireliği uygulamalarına katılma istek-
lerinin, Türk erkek hemşirelik öğrencilerinden daha iyi olduğu gözlendi. Uluslararası öğrencilerin,
çok daha zor olan eğitim ortamını kolaylaştırmada ve işlevselliğin temellerini öğrenme aracı olarak
ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli programlarla desteklenmesi gerekliliği izlendi. Sosyal medya ve
internet kullanımı yaygındı. Online iletişim ve eğitim imkanları arttırılırsa hem sosyal gelişimlerine
katkıda bulunulacağı hem de öğrencilerin eğitime ilgisinin artacağı yargısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Hemşirelik Lisans eğitimi, Üniversite Öğrencileri,
Lisans Eğitimi, Sosyal Medya, Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği, Sosyal Medya Tutum Ölçeği

Giriş

Uluslararası öğrenciler, farklı geçmişlere ve kültürlere sahip çeşitli ülkelerden
gelmektedir. Bu nedenle, bilgi arama, uluslararası öğrencilerin yeni bir or-
tamda çok miktarda bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca, uluslararası öğren-
cilerin bilgi ihtiyaçları ve bilgi arama davranışı, ev sahibi ülkeye mensup
öğrencilerinkinden farklıdır. Dahası, uluslararası öğrencilerin akademik, bil-
giyle karşılaştırıldığında yasal, finansal, kişisel, kültürel ve ulaşım bilgilerini
bulmasının daha zordur (Hamid, Bukhari, Ravana, Norman, & Ijab, 2016).
Geçmişte, kütüphaneler uluslararası öğrenciler için önemli bilgi kaynaklarıydı,
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ancak yeni bir ortamda bilgi ihtiyaçlarını kapsayan araştırmalar sınırlıdır. 

Uluslararası öğrenciler, farklı, kültürel, sosyal, dini ve politik geçmişlerinden
bağımsız olarak bazı özellikleri paylaşırlar. Örneğin, diğer etnik azınlıkların,
mültecilerin ya da göçmenlerin aksine, uluslararası öğrencilerin çoğu sonunda
kendi ülkelerine dönmeyi planlamaktadır ve geçici olarak eğitim aldıkları
ülkelerde bulunmaktadır (Mori, 2000). Bu nedenle, eğitim hedeflerini gerçek-
leştirmek için yabancı bir akademik ortamda yaşamayı seçen insanlardır. Ulus-
lararası öğrenciler; ailelerinden, akrabalarından ve arkadaşlarından uzak
oldukları için, ülkedeki ulusal öğrencilerinkinden çok farklı temel sosyal
destek ağlarına sahip olmaları gerekir. Farklı temel değerler ve inançlarla
karşılaşan uluslararası öğrenciler, çeşitli kültürel farklılıklara uyum sağlamaya
sürekli olarak meydan okurlar (Mori, 2000). Her öğrencinin sahip olabileceği
normal gelişimsel endişelerin yanı sıra, uluslararası öğrenciler kültürel düzen-
lemelere yönelik etkileşimler nedeniyle ek stres faktörleriyle karşılaşırlar. Dil-
bilimsel, akademik, kişilerarası, finansal ve kişilerarası problemlerle ilgili
zorluklar, uluslararası öğrenciler için benzersiz stres kaynakları oluşturmak-
tadır. Dil engeli muhtemelen çoğu uluslararası öğrenci için en önemli, yaygın
problemdir. Bilgi arama davranışını en çok zorlayan unsurlardan biridir.

Ancak, teknolojideki ilerlemeyle, akademik alanda özellikle sağlık alanında
bilgi arama eğilimi değişmiştir. Dolayısıyla, günümüzde sosyal medya, ulus-
lararası öğrenciler için hayatı kolaylaştırmaktadır (Cerretani, Iturrioz, & Garay,
2016). Ancak, uluslararası öğrencilerin sağlık alanında bilgi arama davranışını
desteklemede sosyal medyanın rolünü özellikle araştıran araştırma sayısı sınır-
lıdır (Hamid et al., 2016). Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki sağlık
alanında üniversite eğitimine ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, ulus-
lararası öğrencilerin sosyal medya kullanarak sağlıkta bilgi arama davranışları
üzerine çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Amacımız; Uluslararası öğrencilerin sağlık alanında bilgi arama davranışlarını,
bilgi ihtiyaçları açısından incelemek ve sosyal medyanın rolünü vurgulamak-
tır. Aynı zamanda hemşirelik lisans programlarında, uluslararası öğrencilerin
penceresinden bilgiye ulaşım ve sağlık alanında kliniklerde memnuniyet
düzeylerini değerlendirmeyi hedefledik.
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Materyal Metot

Çalışmamız Mayıs 2019- Kasım 2019 tarihleri arasında, Trakya Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik lisans öğrencilerinden gönüllüler ile yapıldı.

Araştırmanın evrenini Edirne il sınırları içerisindeki uluslararası ve Türk
üniversite öğrencileri, örneklemini Trakya Üniversitesine Sağlık Yük-
sekokulu’ndan 120 üniversite öğrencisi oluşturdu. Çalışmamızdaki hemşirelik
öğrencilerinin 57’si uluslararası öğrenci iken; 63’ü Türk öğrencilerdi.
Araştırma kapsamında öğrencilerin demografik bilgilerini ve yaşam tarzlarını
değerlendirmek üzere “Kişisel Bilgi Formu” kullanıldı. Kişisel bilgi formunda
katılımcılara sosyo-demografik özelliklerin yanında, uyku saatleri, sigara ve
alkol kullanımı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri, hemşirelik uygu-
lamalarından memnuniyet düzeyleri ile ilgili sorular yöneltildi. Sosyal medya
kullanımı için, sosyal medya tutum ölçeği (SMTÖ) kullanıldı. Katılımcılar, ra-
hatsızlığa dayanma ölçeği (RDÖ) ile değerlendirilerek; objektif verilerin
kalitesinin artması hedeflendi. 

Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği

Rahatsızlığa dayanma ölçeği (RDÖ); bedensel rahatsızlığa dayanabilme ve ağrı
eşiğinin derecesini değerlendiren, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir
ölçektir. RDÖ; 7’li likert tipi ve kendini değerlendirme ölçeğidir. Cevap
seçenekleri 0 (bana hiç uygun değil) ve 6 (tümüyle bana uygun), arasında
değişmektedir (Schmidt, Richey, & Fitzpatrick, 2006). 7 sorudan oluşmaktadır.
Sorular içerisinde; “Çok şiddetli bedensel rahatsızlığa dayanabilirim”, “Be-
densel olarak rahatsız hissetmeye başlayınca, huzursuzluğu gidermek için
hemen bir şeyler yapmaya başlarım”, “Çoğu insana göre, bedensel huzursu-
zluk hissine karşı daha hassasım”, “Yüksek bir ağrı eşiğim vardır”, “Ağrım
yada acım olduğunda asla aspirin almayan insanlardanım”, “Egzersiz ya-
parken bedensel sınırlarımı zorlarım” sorular arasındadır. Toplam puan 0-42
arasında alınmaktadır. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır
(ÖZDEL et al., 2012). RDÖ, katılımcıların kendi kendini bildirime dayalı bir
ölçektir. Maddeler, fiziksel olarak rahatsız edici durumlara dayanmayı inceler.
Bunun yanında, rahatsız edici durumlardan ne kadar kaçındıklarını irdeler.
Rahatsızlığa dayanma gücü, anksiyete bozuklukları başta olmak üzere pek çok
klinik olan ve klinik olmayan durumu incelemek için kullanılmaktadır
(ÖZDEL et al., 2012; Schmidt et al., 2006). Çalışmamızda, katılımcıların rahatsız
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edici bedensel duyumlara dayanabilme yetenekleri ve rahatsız edici durum-
lardan kaçınma eğilimleri değerlendirildi.

Sosyal Medya Tutum Ölçeği

Otrar ve Argın (2015) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Tutum Ölçeği
(SMTÖ): Beşli Likert tipinde 6’sı olumsuz 17’si olumlu olmak üzere toplam 23
maddeden oluşan ölçek, 4 faktörden (paylaşım ihtiyacı, sosyal yetkinlik, sosyal
izolasyon ve öğretim görevlileri ile ilişki) oluşmaktadır (Otrar & Argın, 2015).
Ölçekten hesaplanmasından sonra en çok115 en az 23 puan alınmaktadır.
Ölçekte 6 adet ters madde bulunmaktadır. Bu nedenle ölçek toplam puanı
hesaplanırken, ters maddelerin yer aldığı “sosyal izolasyon” alt boyutuna ait
maddelerden alınan puanlar ters hesaplanır. Paylaşım ihtiyacı boyutu 8
maddeden oluşur. Örnek sorulardan biri “Sosyal medya sitelerinde yazı,
video, müzik gibi paylaşımlarda bulunmaktan hoşlanıyor musunuz?”dur. 2.
alt boyutu “sosyal yetkinlik” 6 maddeden oluşur. “Sosyal medya siteleri
sayesinde daha fazla arkadaşım olacağını düşünürüm.” bu alt boyuttaki soru-
lardan bir tanesidir. “Sosyal izolasyon” alt boyutu 3. alt boyutudur. İçerisindeki
sorulardan biri, “Sosyal medya siteleri yüzünden diğer sosyal aktivitelere
yeterince vakit ayıramıyorum”dur. Öğretim görevlileri ile ilişki alt boyutu 3
maddeden oluşur. “Öğretim görevlilerinin yazdıklarımı takip etmesi hoşuma
gidiyor” yargılardan bir tanesidir (Otrar & Argın, 2015).

5’li likert tipi ölçektir (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum).
Ölçeğin değerlendirilmesi sırasında; ölçek toplamında ve tüm faktörlerde
puanların artması ilgili özelliğin artması şeklinde değerlendirilmektedir.
Ölçeğin geçerliliği: Eigen değeri ölçütüne göre önemli dört faktörün açıkladığı
toplam varyans %52.650’dir. Varimax rotasyon sonucunda maddelerin faktör
yükleri 0.476 - 0.892 arasında değişmektedir. Madde toplam katsayıları 0.30 -
0.65, madde kalan katsayıları 0.25 - 0,61 arasında değişmektedir. Ölçeğin
güvenirliği kanıtlanmıştır (Otrar & Argın, 2015). Ölçeğin tümü için Cronbach
α (0.852) katsayıları hesaplanmıştır. Öte yandan Pearson analizi ile hesaplanan
madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları anlamlı (p<.001); t testi kul-
lanılarak yapılan (alt-üst %27) analizler sonucu maddelerin ve faktörlerin ayırt
edici olduğu saptanmıştır. Ayrıca Pearson analizi ile faktörler arasındaki ko-
relasyonların anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.001). Devamlılık katsayısı için
ölçek üç hafta arayla aynı gruba uygulanmış ve korelasyon katsayısı anlamlı
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bulunmuştur (r=.831; p<.001) (Otrar & Argın, 2015).

İki ölçekten alınan veriler ve kişisel bilgi formu birlikte değerlendirildi, iki
ölçek arasında ilişki olup olmadığı; rahatsızlığa dayanma ölçeği ile sosyal
medya kullanım arasındaki ilişki incelendi. Rahatsızlığa dayanma düzeyine
etki eden faktörler varlığı değerlendirildi.

Üniversitenin bilimsel araştırmalar etik kurulundan, etik onay alındı ve tüm
katılımcılardan alınan bilgilendirilmiş onay formu ile gönüllü oldukları
kaydedilmiş oldu. 

Toplanan verileri değerlendiren tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 Paket Pro-
gramı kullanılarak gerçekleştirildi. Veriler uygun tanımlayıcı istatistikler ile
özetlendi. Sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma; kategorik
değişkenler için ise sıklık ve yüzde olarak değerlendirildi. İkili grup karşılaştır-
maları Student t testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler için
Ki-kare testi kullanıldı. Sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler, orta-
lama ve standart sapma olarak verildi. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık
düzeyi %5 olarak belirlendi.  

Sonuç 

Çalışma 18-25 yaş üniversite öğrencilerinde yapıldı. Çalışmamızdaki kız
öğrenciler 70 (%58,33), erkekler 50 (%41,67) kişi idi. 

Çalışmamızdaki  öğrencilerin 57’si (%47,5) uluslararası hemşirelik öğrencisi
iken; 63’ü (%52,5) Türk öğrencilerdi. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptan-
masa da erkeklerin rahatsızlığa dayanma ölçeği (RDÖ) puanları daha iyiydi.
Erkek öğrencilerin sosyal medya kullanım sıklığı, kız öğrencilerden daha fa-
zlaydı. Uluslararası öğrencilerin; sosyal medya kullanım düzeyinin, Türk
öğrencilere göre daha yüksek olduğu görüldü. Uluslararası öğrencilerin
SMTÖ puanları daha yüksek idi (Tablo 1). 

Okul süresince, yurtlarda veya evlerde kalma ile değişime bakıldığında; ulus-
lararası öğrencilerden evlerde kalan öğrencilerin, yurtta kalan öğrencilerden
hem uyku kalitesinin hem de rahatsızlığa dayanma ölçeği puanları daha yük-
sek olduğu görüldü. Hem Türk hem de uluslararası öğrencilerin ailelerinin
gelir düzeyi yükseldikçe; uyku kalitesi arttığı izlenirken, RDÖ puanı azalmak-
taydı (Tablo 1). 
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Hemşirelik uygulamaları için kullandığı ifade sorgulandığında; genel yaşan-
tısında kendini kötü hissedenlerin, hemşirelik uygulamalarına katılma istek-
lerinin daha düşük olduğu izlendi, diğerlerinden RDÖ puanları da düşüktü.
Uluslararası öğrencilerin, sağlık uygulama alanlarındaki memnuniyet düzeyi,
Türk öğrencilerden daha yüksekti (Tablo 2).

Çalışmamızda, uluslararası öğrencilerin en çok cerrahi hastalıkları hemşireliği
ile kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamalarında güçlük yaşadık-
larını ifade ettikleri görüldü. Uluslararası erkek öğrencilerin kadın sağlığı
hastalıkları hemşireliği uygulamalarına katılma isteklerinin, Türk erkek
hemşirelik öğrencilerinden daha iyi olduğu gözlendi. 

Ayrıca, uluslararası öğrenciler genel olarak ülkelerinde, en iyi eğitimli kesim-
lerini temsil ettikleri için, aileleri, akrabaları, arkadaşları ve üniversitelerinin,
öğrencilerin yüksek başarılara ulaşmalarını beklediklerini ifade ettiler. Sonuç
olarak, akademik başarısızlık veya okuldan ayrılma öğrenciler için düşünüle-
mez gibi görünmekteydi. Ulusal öğrencilerin haftada ortalama ders çalışma
saati 4 saat altı iken; uluslararası öğrenciler ise günde en az 2 saat ders çalıştık-
larını ifade etti.

Tartışma

Tüm dünyada uluslararası öğrenci nüfusunun sürekli genişlemesine rağmen,
bu öğrenciler her zaman üniversiteler de en sessiz, görünmez, az hizmet alan
gruplardan biri olarak kalmaktadır. Ayrıca, eğitimin uluslararası statüyü
değiştirmek için en verimli stratejilerden biri olduğunu bildirilmektedir (Mori,
2000; Uba, 2003). Birçoğu çeşitli sosyal, psikolojik ve akademik uyum sorunları
yaşamakla birlikte, danışmanlık hizmetlerini de önemli ölçüde yetersiz kul-
lanmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda, ekonomik refah düzeyi iyi ülkelerde artan
kültürel olarak hassas danışmanlık hizmetlerinin potansiyel rolleri çok çeşitli
ve çok önemlidir (Mori, 2000). Uluslararası öğrencilerin çoğu tarafından sahip
olunan kültürel değerler ve inançlar genellikle eğitim aldıkları ülkelerdeki ge-
leneksel zihinsel sağlık kavramı ile doğrudan çelişmektedir (Brinson & Kottler,
1995). Ne yazık ki, ülkemizde de halihazırda mevcut hizmetlerin çoğunluğu
yeterli kültürel alaka düzeyine sahip değildir. Hem mevcut danışmanlık
olanaklarını hem de danışmanlık yaklaşımlarını değiştirmek için aktif ve
uyumlu bir çaba bu savunmasız sessiz azınlığa ulaşmak için vazgeçilmezdir.
Üniversitelerde, danışmanların uluslararası öğrencilerle çalışmanın zorluk-
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larını kabul etmesi ve bunlara bağlılığı, sadece bu öğrenciler için değil aynı za-
manda danışmanlar için de daha tatmin edici deneyimlere yol açacaktır (Mori,
2000). Çünkü ulusal kültürel zenginliklerinden ve kişisel değerlerinden hab-
erdar olacaklardır.

Geçmişte, kütüphaneler uluslararası öğrenciler için önemli bilgi kaynaklarıydı,
ancak yeni bir ortamda bilgi ihtiyaçlarını kapsayan araştırmalar için online
kaynak kullanımı artmıştır (Hamid et al., 2016). Ayrıca, yeni bir ülkedeki
sorunlar uluslararası öğrenciler için zihinsel sorunlara ve psikolojik sıkıntılara
neden olabilir. Teknolojide her geçen gün hız kazanan değişim, özellikle
akademik alanlarda bilgiye erişimi değiştirmektedir. Günümüzde sosyal
medya, uluslararası öğrenciler için tüm dünyada hayatı kolaylaştırmaktadır
(Ishimura & Bartlett, 2014). İlk olarak; çalışmalar sırasında sosyal medya
bağlamını, sağlıkta bilgi arama kaynağı olarak ilişkilendirmeye yardımcı ol-
unmalıdır. İkincisi, bu anlayış, uluslararası öğrencilerin bilgi gereksinimlerine
ilişkin bilgi alma davranışlarını değiştirmek için sosyal medyaya uyarlamalar
yapılmasını sağlayacaktır.

Bulgular, sosyal medyanın günlük olarak kullanılan bir bilgi kaynağı
olduğunu ve sağlık, eğitim, kültür gibi farklı türde bilgilere ulaşılmasında
önemli bir kaynak olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Sosyal medya genellikle uluslararası öğrencilere günlük olarak pasif bir şekilde
bilgi sağlar. Ayrıca, uluslararası öğrenciler sosyal medyayı ev sahibi ülke
öğrencileriyle iletişimde kullanabilir. Diğer uluslararası öğrenciler ve üniver-
sitelerindeki öğretim üyeleriyle bağlantı kurabilir. Bu bağlantılar, yeni kültürler
hakkında bilgi edinmelerine, sorunları çözmelerine, stres atmalarına ve duy-
gusal gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olur. Bu sayede sosyal medya
uluslararası öğrencilerin bilgi aramasında aktif bir rol oynamaktadır. Ancak,
daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.  Bu nedenle, Literatürde uluslararası
öğrencilerin sağlık alanında bilgi arama davranışının bulunmasına ilişkin bir
boşluk bulunmaktadır. Birincisi, sosyal medya, bilgi arama davranışı üzerine
çalışmalar var, ancak uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözmek için bu iki
alanın sağlık ile birleştirilmesi konusunda araştırma eksikliği olduğu izlendi.
Bu nedenle, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözmek için bu
tür araştırmaların yapılması ve sağlık mesleki eğitiminde bilgi arama
davranışları hakkında bilgi edinilmesi gerekmektedir. 
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Uluslararası öğrencilerin, çok daha zor olan eğitim ortamını kolaylaştırmada
ve işlevselliğin temellerini öğrenme aracı olarak ihtiyaç duyulan alanlarda
çeşitli programlarla desteklenmesi gerekliliği izlendi. Sosyal medya kullanımı
yaygın olduğu görüldü. Online iletişim ve eğitim imkanları arttırılırsa hem
sosyal gelişimlerine katkıda bulunulacağı hem de öğrencilerin eğitime ilgisinin
artacağı  yargısına varıldı.

Sosyal ilişkiler alanında  da geniş kültürel boşluklar dikkat çekmekteydi.
Zaman içinde, uluslararası öğrencilerin ırksal / etnik önyargı ve ayrımcılık
deneyimleriyle yavaş yavaş gelişen hayal kırıklığı, diğer öğrencilerle ilişki-
lerinin derinleşme çalışmalarını engelleyebilir. Sonuç olarak, uluslararası
öğrencilerin sıcak, samimi, işbirlikçi ilişkileri neredeyse sadece kendi ulus gru-
plarıyla sınırlı kalabilmektedir (Mori, 2000; Pedersen, 1991). Bununla birlikte,
aynı üniversitelerdeki kendi ülke vatandaşlarının az sayıda olması ve bunun
sonucunda ortaya çıkan “zorunlu” etkileşimler, “sadece biz birbirimize
yeteriz” diye oldukça yapay bir ortam yaratma eğilimindedir (Wright, 1987).
Bunu önleyebilmek, öğrencilerin bulundukları ülke öğrencileriyle iletişiminin
arttırılması için sosyal medya kullanım platformları çeşitlendirilebilir.

Çoğu uluslararası öğrencinin varlıklı olduğu varsayımı aslında yanlıştır;
yeterli fonların bulunmaması, en sık dile getirilen endişelerinden biridir (Mori,
2000). Çalışmamızda uluslararası öğrencilerin, ailelerinin gelir düzeyi orta
düzeyde idi. Yalnızca 2 uluslararası öğrenci, aile gelir düzeyinin oldukça iyi
olduğunu belirtti.

Bir grup olarak uluslararası öğrencilerin önemli ortaklıkları olmasına rağmen,
kültürel baskı stresi, kültürel uyum sorunları ve yardım arama davranışı etnik
köken, cinsiyet, yaş, dini ve dilsel geçmişler, cinsiyet dağılımı, evlilik gibi fak-
törlere bağlı olarak değişebilir. Uluslararası öğrencilerin durumu ve etkileyen
faktörlere odaklanan çalışmalar literatürde azdır.

Kültürel stres, özellikle ev sahibi ülkelerin kültürel olarak uzak olduğu zaman,
uluslararası öğrencilerin refahı için bariz bir zorluktur (Mori, 2000; Thomson,
Rosenthal, & Russell, 2006). Uluslararası öğrenciler rahatsızlık, ülkesine geri
dönmek isteme ve sıkıntı hissi ile ilgili bulgular ortaya koyar. Ancak ulus-
lararası öğrencilerin, strese cevapları çoğunlukla aşırı düzeyde değildir. Öğren-
cilerin doğasında olan yönleri ve başa çıkabilme eşiklerini değerlendirmek de
önemlidir. Yabancı bir ülkede, kültürel stresin, danışmanlık hizmetleriyle
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makul ölçüde iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Ailesinden, arkadaşların-
dan uzakta olmak bir yana, başka bir ülkede misafir olarak kültürel olarak
adapte olabilmek çabası içindedirler. Bu, öğrencilerin yaşadığı kültürel stresin
önemli bir yönünü belirler.

Kültürel stres, toplumdaki diğer insanlarla ilişki kurma deneyiminin temelini
oluşturan ve muhtemelen bir dizi alanda öğrencilerin refahı ile ilişkili olabile-
cek bir refah boyutudur. Aslında durum öğrencinin lehine çevrilebilir. Kültürel
stres ile zihinsel sağlık problemleri (depresyon, kaygı ve stres) ile çalışma ve
sosyal yaşam tarzı dengesi arasındaki ilişkiler hassas bir yaklaşım gerektirir.
Uluslararası öğrenciler için olumsuz psiko-sosyal sonuçların bir takımyıldızı
olduğunu ve başlayacak psiko-sosyal sorunların, başka sorunlara öncülük ede-
bileceğini göstermektedir. Uluslararası öğrencilerin; ev sahibi ülkeye uyum-
larını ve üniversite ortamından en iyi şekilde yararlanabilme kapasitelerini
ciddi şekilde etkileyebilir. Beklenmedik bir şekilde, kültürel stres ile akademik
başarı arasında güçlü bir negatif korelasyon ortaya çıkmaktadır (Thomson et
al., 2006). Öğrenciler ev sahibi ülke ile ne kadar bağlantılı hissederse, o kadar
az kültürel stres yaşarlar.

Üniversitelerde, danışmanlık hizmetlerini uluslararası öğrencilerin bireysel
ihtiyaçlarına göre uyarlamak için, danışmanların bu değişkenlerin potansiyel
işlevlerini derinlemesine anlamaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin
sosyo-demografik özellikleri, karşılaştıkları zorluklar hakkında daha fazla
araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bununla birlikte, çok az sayıda araştırmacı uluslararası öğrencilerin benzersiz
yaşam deneyimlerine, sorunlarına veya ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Üniver-
sitelerde danışma merkezi hizmetlerini bu geleneksel “görünmez” nüfusa yay-
manın olası yolları mutlaka incelenmelidir.

Öğrencilerin rahatsızlığa dayanma düzeyinin belirlenmesi ve danışmanlık
hizmetlerinin ihtiyaca göre şekillendirilmesi açısından önemlidir. Üniversite
öğrencilerinin danışmanlık hizmetlerini yetersiz kullanımı, danışmanlık mü-
dahaleleri ile öğrenciler arasında genel bir uyumsuzluk olduğu anlamına
gelmez. Bununla birlikte, kültürel olarak daha uygun hale getirebilmek için
mevcut danışmanlık uygulamalarını geliştirme ihtiyacı doğar. Uluslararası
öğrencilerin, rahatsızlığa dayanma gücünü değerlendirmek ve her öğrenci için
özel destek programları sunmak önemlidir. Gerçek danışmanlık süreçlerinin

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

136



yanı sıra hizmet organizasyonu ve dağıtımında kültürel duyarlılığı artırmak
için yönergeler oluşturulmalıdır. Uluslararası öğrencilerin başarılı uyumları
ve kaliteli eğitim alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin türleri de tanım-
lanmalıdır. 

Hizmet organizasyonu ve sunumu; danışmanlık hizmetlerinin fiziksel kon-
umu, uluslararası öğrencilerin kullanım oranı ile çok yakından ilişkili görün-
mektedir. Üniversiteler de öğrenciler arasında “rezil olma’’ korkusu o kadar
güçlüdür ki, genellikle danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu yerlere giderken
tanıdıklarıyla karşılaşma riskinden dolayı danışmanlık almaktan vazgeçe-
bilmektedir (Uba, 2003). Bu nedenle utançlarını azaltmak için, danışmanlık
hizmetlerinin; sağlık tesislerinin yasal, finansal, dilsel, eğitsel, sosyal ve tıbbi
gibi psikolojik hizmetlerin içinde veya yakınında bulunması tavsiye edilir
(Mori, 2000; Uba, 2003). Bu hizmet merkezleri, uluslararası öğrencilere ruhsal
ve fiziksel sağlık gündemlerinde “sosyal olarak kabul edilebilir nedenler” vere-
ceğinden, kaygı düzeylerini önemli ölçüde düşürecek ve danışmanlık
merkezine gitmeleri kolaylaşacaktır. Ayrıca, özellikle danışmanlık ilişkilerinin
başlangıcında, bu tür “somut yardım” sağlanması, danışmanlık merkezlerine
olan güvenlerini artıracak ve nihayetinde danışmanlık hizmetlerine karşı güçlü
önyargılarının üstesinden gelebilecektir. Uluslararası öğrenciler kendi
başlarına hizmet aramakta tereddüt ettikleri için, danışmanlarından destek
yaklaşımları almaları çok önemlidir. Uluslararası öğrencilerin danışmanlık
tesislerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak çok önemlidir. Ulus-
lararası öğrenci ve fakülte ofisleriyle işbirliği çabaları, etnik öğrenci ve fakülte
organizasyonları ile işbirliğine dayalı çabalar, uygun referanslar almak için
gereklidir. Uluslararası öğrencilerin duygusal güçlüklerini somutlaştırma eğil-
imi göz önüne alındığında, kampüste ve toplumdaki tıbbi profesyonellerle
iletişim kurmak da çok önemlidir. 

Temel danışmanlık kavramının uluslararası öğrencilerin perspektiflerinden
açıklandığı broşürlerin dağıtılması ve danışmanlık merkezlerinin tanıtım vide-
olarının sunulması, hizmetlerden memnuniyet duymalarına yardımcı olabilir.
Oryantasyon programlarını sosyal medya ile zenginleştirmek mümkündür.
Uluslararası öğrencilerin derslerinde ve sosyal toplantılarında kısa sunumlar
yoluyla, öğrencilerle ilk elden iletişim kurmak da tanıtımın artırılmasında etk-
ili olabilir. Uluslararası öğrencilerin ihtiyaç değerlendirmelerini yürütmek
sadece bir danışma merkezi ile ilgili önemli bilgiler vermekle kalmayacak, aynı
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zamanda öğrencilere merkezin yaşam kalitelerine olan ilgisini ve onların refahı
ile ilgili endişelerini de iletecektir. 

Kısıtlılıklar:

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları vardı. Bu kesitsel çalışmadan nedensel yolları
belirleyemesek de bulgularımızın uluslararası öğrenciler için çeşitli fayda nok-
taları olacağını  belirtmek isteriz. Çalışmamızı yaptığımız Sağlık Yük-
sekokulu’nda  uluslararası öğrenci sayısı daha  fazla olmadığı  için örneklem
sayımız kısıtlıydı. Kültürel stresi önemli ölçüde irdeleyen az sayıda de-
mografik ve durumsal değişken vardı. Beklenenden daha zayıf akademik per-
formans veya uluslararası öğrencinin bir Asya ya da Afrika ülkesinden gelmiş
olması incelenemedi. Daha yüksek kültürel stres seviyeleriyle ilişkilendirilmesi
için farklı kıtalardan gelen öğrencilerin değerlendirilmesi de önerilir. Çalış-
mamızdaki öğrencilerin hepsi Balkan Ülkelerinden gelmişti. Kültürel fark-
lılığın göstergeleri farklı kıtalardan gelen öğrencilerde daha fazla olabilir, bu
da kültürel stresle bağlantılı olması beklenen bir durumdur. Kültürel stresin
algılananla stresle ilgili olması şaşırtıcı değildir. Öğrencilerin akademik iler-
lemesi ile bu kesitsel çalışmada nedensel bir ilişki kuramıyoruz. Önerimiz son-
raki çalışmalar da daha yüksek katılımcı sayısı ile farklı bakış açılarının
değerlendirilmesidir. 

Uluslararası öğrencilere yeni kültürel ortamlarına uyum sağlamalarında
yardımcı olmak için tasarlanmış programlar çeşitlendirilmelidir. Kültürel stresi
azaltmak ve ülkeye olan bağlılığı arttırmak iyi bir başlangıç noktası oluştur-
mak için üniversiteler de danışmanlık hizmetlerinin kalitesi arttırılmalıdır. 

Teşekkür

Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine, çalışmaya katılımları
için teşekkür ederiz.
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Tablolar

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-demografik  Özellikleri, Sosyal Medya Tutum Ölçeği ve
Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği Arasındaki İlişki
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Tablo 2. Uluslararası ve Türk hemşirelik lisans öğrencilerinin, eğitimleri sırasında sağlık
uygulama alanlarındaki yaklaşımları

*RDÖ; Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği

*n= Öğrenci Sayısı

*%. Yüzde
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İşsizliğin Uluslararası Beyin Göçü Üzerine Etkisi

Hatice Çiper

Özet: Bu çalışmada beyin göçüne neden olan işsizlik faktörü uluslararası bağlamda incelenmiş ve
etkileri araştırılmıştır. İyi eğitim almış, nitelikli, çalışkan ve üretken bireylerin gelişmiş ülkelerin icat
ve teknolojilerinden, gelişmiş eğitim olanaklarından yararlanmak, tecrübe kazanmak, gibi neden-
lerden  öz vatanlarından ayrılmaları ve geri dönmemeleri durumu beyin göçü olarak adlandırılmak-
tadır. Beyin göçünün temel nedenleri arasında ihtiyaç dışında uzman yetiştirilmesi ile sektörde
ortaya çıkan işsizlik sorunu, AR-GE çalışmaları için yeteri kaynak ve bütçenin sağlanmaması, siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık, özgür düşünce ortamından yoksunluk yer almaktadır. Çoğunlukla az
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yada gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeler
doğru olan beyin göçü beşeri sermeye kaybı olarak nitelendirilmektedir. Bedava gerçekleşen beşeri
sermaye kaybı gelişmekte olan ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Zira gelişmenin sağlan-
abilmesi amacıyla gerekli olan teknoloji ilerlemesi, çıktı miktarında artış gibi etkenler nitelikli bireyler
tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda beyin göçü alan ülkeler eğitim masraflarına
katlanmak zorunda kalmadan gelişim sürecini hızlandırabilmektedirler. Bu doğrultuda Amerika
Birleşik Devletiler, İngiltere gibi gelişmiş ülkeler ise nitelikli insan sermeyesini arttırmak amaçlı
beyin göçünü destekleyici nitelikli insan gücünü çekebilmek amaçlı politikalar izlemektedirler.
Ancak bu durum göç veren ülke için tam tersi etkiye sebep olmaktadır. Bu kapsamda beyin göçüne
neden olan faktörlerin incelenmesi önemli olmaktadır. Çalışmanın amacı beyin göçüne neden olan
faktörler arasında yer alan işsizlik ve beyin göçü arasındaki ilişkiyi sayısal veriler kullanarak in-
celemektir. Çalışmada Panel Data yöntemi kullanılarak 264 ülkenin 1990-1995-2000-2005-2010
yılları arası nüfus sayım verileri ile bu ülkelerin işsizlik verileri karşılaştırılarak işsizliğin beyin göçü
üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin Göç, Göç, İşsizlik, Ekonomik Kalkınma, Beyin İhracı, İstihdam

Giriş

İşsizlik olgusu, küresel anlamda makro iktisadi alanda var olmuş önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Genel olarak işsizlik, söz konusu ekonomide
iş arayan ve verilen ücretlere razı olarak çalışmak isteyen ancak iş bulamayan
iş gücü olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile işsizlik ise bahsi geçen
ekonomide işgücünü oluşturanlar ile istihdam edilenler arasındaki farkı ifade
etmektedir (www.mahfiegilmez.com). Ortaya çıkan işsizlik sorunsalı
dolayısıyla bireyler bu duruma farklı çözümler aramaktadırlar. Bu çözümler-
den birini ise farklı bir ülkede çalışmakta, yabancı bir ülkenin iş gücüne katıl-
makta bulmaktadırlar. Bu bağlamda, işsizliğin nedenlerinden birisi arasında
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yer alan ihtiyaç fazlası beyinlerin yetiştirilmesiyle ortaya çıkan işsizlik sorunu,
nitelikli beyinlerin yurt dışında iş arayışlarına itmekte bunu sonucu olarak
nitelikli beyinlerin yurt dışına yerleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Söz
konusu bu durum literatürde beyin göçü olarak nitelendirilmektedir. Beyin
göçü, yüksek seviyede eğitim almış bilim adamlarının çalışmak amacıyla bir
başka ülkeye yerleşmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Atılgan, çalışmasında şöyle ifade etmektedir: “Ülkeler arasında yüksek nite-
likte ki insan gücü akımı yıllardan beri olagelmektedir. Bu akımın olup ol-
madığı tartışması değil, akımın doğurduğu sosyo ekonomik etkenleri ve bu
akımı önleme tanışmaları yapılmaktadır. Yüksek nitelikli insan gücü akımı
genelde az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkelerden de çok
gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır. Yüksek nitelikteki bilim ve meslek
adamlarının göçü az gelişmiş ülkelerin kalkınmasını geciktirmekte, gelişmiş
ülkelerle arasındaki uçurumun daha da artmasına etken olmaktadır. Az
gelişmiş ülkeler beyin göçünü hiç olmazsa yavaşlatmak için tedbirler ararken,
gelişmiş ülkeler; hiç yatırım yapmadan elde ettikleri bu potansiyeli destekle-
mekte, daha cazip hale getirme çabasındadırlar.” (Atılgan, 1986).

Pazarcık, araştırmasında şu şekilde ifade etmiştir: “Niteliksiz insan gücü üz-
erinde gerçekleştirilen göç hareketlerinde ortaya çıkan durumun aksine nite-
likli insan gücünde gelişmiş ülkelerin herhangi bir sınırlaması söz konusu
değildir. Zira gelişmiş ülkeler başta bilgi ve bilgisayar teknolojisi olmak üzere
çeşitli alanlarda yüksek vasıflı kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmiş ülkeler
tarihte olduğu gibi günümüzde de söz konusu ihtiyaçlarını göçü kolaylaştırıcı
ve teşvik edici politikalarla az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden sağla-
maktadırlar. Özellikle de eğitim konusu be nitelikli insan gücünü elde etmenin
en temel sağlayıcısı olarak ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin, iyi öğrenci-
leri çekme politikaları sonucu gelişmiş ülkelerde eğitim alan öğrenciler, daha
sonra geri dönmek konusunda tereddütler yaşamakta ve çoğunlukla gidilen
ülkede iş gücüne dahil olmaktadırlar. Böylece günümüzde oldukça kolaylaşan
uluslararası eğitim alma konusu beyin göçünün en önemli sebebi ve yolunu
oluşturmaktadır.” (Pazarcık, 2010 ).

Çelikay, şu şekilde açıklamaktadır: Özellikle bölgesel dengesizliklerin gider-
ilmesi ve kalkınma ivmesinin yakalanabilmesi bağlamında kamu harca-
malarının rolünü ön plana çıkartmaktadır. Dolayısıyla istihdam imkanları
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sağlayacak fiziki sermeye yatırımlarına verilen teşvikler ya da kamu yatırım
harcamaları ile bölgesel dengesizlikler minimize edilecek, cazibe merkezleri
oluşturularak işsizlik –iç göç sarmalının önüne geçilebilecektir. Burada göz
ardı edilmemesi gereken bir diğer olgu da işsizliğin nihai olarak kamu harca-
malarının etkiliyor olmasıdır. Nitekim işsizlikle selektif ve katma değer oluş-
turacak politikalar ile mücadele edilmemesi durumunda sosyal devlet anlayışı
çerçevesinde bireylere asgari ölçüde yaşam standardı sunma arayışı transfer
harcamalarının şişmesine ve mali disiplinin zedelenmesine neden olabilmek-
tedir.” (Çelikay, 2017 ).

Beyin göçü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında hız kazanmıştır. Bunun önemli se-
beplerinden birisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ekonomik
kalkınma dönemi ve bunun sonucunda nitelikli beyinlere duyulan talebin art-
ması ülkeler arası beyin göçünü hızlandırmıştır. 1960’lar sonrasında en büyük
beyin göçünü Amerika Birleşik Devletleri’nin aldığı görülmüştür. (Pazarcık,
2010).

Kurtuluş, beyin göçünün 2. Dünya Savaşı sonrasında hız kazanmış olduğu
dönemi şöyle açıklamaktadır: “Bu dönemin önemli bir özelliği, eskiden göç-
men kabul eden ülkelerin, bu konuda serbesti politikalarını terk etmeleridir.
Esasen daha 1920’lerden itibaren, başlıca göçmen kabul eden denizaşırı ülkeler
işgücü taleplerini durdurmaları anlamına gelen içe göçü önleyici düzen-
lemelere gitmeye başlamışlardı. Nitekim Amerika’nın 1921’den itibaren başlat-
tığı uygulama ve 1924’de getirdiği İçe Göçü Sınırlama Kanunu burada örnek
olarak zikredilebilir. Amerika Birleşik Devletleri, 1. Dünya Savaşı ertesinde,
1920 öncesine dönerek, o vakitler sürdürdüğü açık kapı politikasını yeniden
yürürlüğe koymamıştır. Buna karşılık bazı vasıflı işgücü kategorilerindekilere
bu yönlü serbesti devam ettirmiştir. Dolayısıyla, 1947 -1965 döneminde,
Amerika Birleşik Devletleri’ne giren 2.208.405 göçmen işçiden 372.204’ü
mesleki ve teknik elemanlar olup; 1965 yılında toplam göçmen işçiler içinde,
mesleki ve teknik işgücünün oranı %22’ye kadar yükselmişti (1907–1923 ‘de
bu oran sadece %2,6 idi) (Kurtuluş, 2011).

Kurtuluş, çalışmasında şöyle açıklamaktadır: “Uluslararası beyin göçü konusu
incelenirken 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, bu konuda ki asıl hızlan-
manın 1960’lı yılların ortalarından itibaren kendini gösterdiği anlaşılmaktadır.
1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da, meslek sahibi olanların
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toplam göçmenlerin içindeki %22’lik nispeti 1967’de %30’a çıkmıştır. Amerika
Birleşik Devletleri bakımından, 1965’de yürürlüğe giren İçe Göç Kanunu ile,
o tarihten itibaren gelenlerin doğum yeri veya milliyetinin önemli olmadığı,
ancak vasıf düzeylerin göz önünde tutacağı prensibinin benimsenmesi de rol
oynamıştır.” (Kurtuluş, 2011).

Kurtuluş, çalışmasında şöyle açıklamaktadır: “1970‘li yıllardan itibaren ulus-
lararası vasıflı işgücü hareketleri bakımından önemli bir husus; yerleşmek
niyetiyle gidenlerin azalmasına karşın geçici olarak göç edenlerin artışıdır.
Esasen Batı Avrupa ülkeleri bakımından izlenen politika, vasıflı elemanların
sürekli yerleşmeleri yerine geçici hareketlerine izin verici bir mahiyet kazan-
mıştır. A. Findlay’in de belirttiği gibi, vasıflılar bu transit hareketleri, İngiltere
örneğinde olduğu gibi, bazı ülkelerin göç sistemlerini belirtmektedir. ‘Burada
göç tahsisleri genellikle bir ila üç yıllık periyotlar için verilmektedir.’ Bu
dönemde yerleşik göçlerin teşvik edilmesi yönünde istisna teşkil eden ülke ise
Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri, bu
ülkede yerleşecek göçmenler bakımından İçe Göç Kanunu ile daha 1965’de ten
rengi yerine vasıf prensibini getirerek öncülük yapmıştır. Daha sonra 1990 tar-
ihli İçe Göç Kanunu’nda da  bu ülkede istihdam edilecek göçmenler için ihdas
edilen beş yeni kategori ile yüksek vasıflı elemanlar bakımından önemli ayrı-
calıklar getirilmiştir. Bunlar arasında, göçte ilk tercih edile “öncelikli işçiler”
olup, bunlardan çalışma izni zorunluluğu aranmaktadır. Bu gruba girenle: A.
Bilim, sanat, eğitim, iş idaresi ve ya atletizmde olağanüstü (extraordinary) ka-
biliyet göstermiş kişiler; B. Mümtaz (outstanding) profesör ve araştırmacılar;
C. Çokuluslu şirket üst düzey yöneticileri ve idarecileridir (Kurtuluş, 2010).

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

145



Tablo 1 Ülkelerin Yıllar Bazında Almış Oldukları Beyin Göçü Sayıları

Tablo 1’de en çok beyin göçü alan 6 ülkenin (Avusturalya, Kanada, Almanya,

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere) 1990-2010 yılları arasındaki ver-

ileri yer almaktadır. Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devlet-

leri 1990 -2010 yılları arasında en fazla beyin göçü alan ülke konumunda yer

almaktadır. Aynı zamanda beyin göçü alma oranında ilerleyen dönemlerle be-

raber ciddi bir artış yaşandığında yine tablo 1’de gözlemlenmektedir.

Barış ve Çetinbaş, çalışmalarında şu şekilde açıklamışlardır: “Beyin göçünün

oluşumunda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu itici

koşulların yanı sıra gelişmiş ülkelerin sahip olduğu çekici koşulları etkin ol-

maktadır. Beyin göçünü etkileyen faktörler oldukça geniş içeriğe sahip ol-

masına karşın yükseköğretim, Ar-Ge faaliyetleri, çokuluslu şirketler ekonomik

anlamda hemen göze çarpan önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde beyin göçü almada Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada,

Fransa gibi gelişmiş ülkelerin yükseköğretim, Ar-Ge faaliyeti olanakları ve

sahip olduğu çokuluslu şirketler belirleyici bir rol oynamaktadır. Yurtdışı eğiti-

minde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin
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tercih edilmesi ve öğrencilerin çalışma hayatı için bu ülkeleri seçmesi, öğrenim
maliyetleri ülkeleri tarafından ödenen elemanları istihdam etmesi en çok
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine güç katmaktadır. Gelişmiş ülkelerin
Ar–Ge faaliyetlerine büyük kaynaklar ayırması ve yüksek düzeyde Ar-Ge per-
soneli istihdam etmesi yabancı araştırmacıları cezbederken, bu ülkelerde ileri
teknoloji üretimini hızlandırmaktadır. Gelişmiş ülkelerin küresel rekabette
avantajlarını daha da arttıran çokuluslu şirketlerin vasıflı eleman talebi her
geçen yıl artarken özellikle Amerika Birleşik Devleti şirketleri hem ciro hem
de en gözde hem de en çok çalışmak istenen şirketler olma vasfıyla şirketler
yoluyla sağlanan eleman transferinin %90’nını elde etmektedir.” (Barış ve Çet-
inbaş, 2004).

Kurtuluş, çalışmasında şöyle açıklamaktadır: “ Beyin göçünün seyrini dönem-
ler itibariyle incelendiği bir makalede; Amerika Birleşik Devletleri’nin yüksek
vasıflı elemanları kendine çekici yönde izlediği politika ile genelde konu
karşısında nötr kalan diğer gelişmiş ülkelerden ayrıldığı sonucuna varılabilir.
Böylece Amerika Birleşik Devletleri, dünyada en çok beyin göçü istihdam
eden, Nobel ödülü sahiplerini ya da Nobel ödülünü paylaşan bilginlerin ek-
seriyetini çeken ve yabancı öğrencilerin eğitim görmek üzere gitmek istediği
ve fiilen de toplandığı ülkelerin başında gelmektedir. Beyin ihraç eden
ülkelerin ise esas itibariyle, gidenlerin alıkonulması ya da geriye çağrılması
yönünde ulusal bir politikaları olduğunu söyleyebilmek zordur.” (Kurtuluş,
2011).

Bakırtaş ve Kandemir, çalışmalarında şöyle açıklamaktadırlar: “1973 krizi son-
rası dönemde her ne kadar dış göç süreci kesintiye uğrasa da Türkiye
günümüzde önemli sayıda araştırmacı ve öğrenci gönderen bir ülkendir.
Amerika Birleşik Devletleri’ne en çok öğrenci gönderen 8. Ülke olan Türkiye
bu öğrenci ve araştırmacıların ülkeye dönmemesi nedeniyle irdelemek gerek-
lidir. Bu nedenlerin başında Türkiye’de yüksek öğretim mezunları için önemli
düzeyde işsizlik baskısı olmasına karşın gelişmiş ülkelerde eğitimli insanlar
kolaylıkla iş bulmalarıdır. Diğer taraftan Ar-Ge’ye yeterli kaynak ayrılmadığı
için ülkede bilim adamları uygun çalışma şartlarından yoksundur.
Günümüzde refahın en önemli göstergesi olan insani gelişme yönünden ger-
ilerde kalınması eğitimli insanları daha yüksek hayat standardını yakalaya-
cakları ülkelere göçe teşvik etmektedir. Ekonomik ve siyasal istikrarsızlıkların
yarattığı belirsizlik ortamı da üstün beyinlerin ülkeden kaçışını  tetikleyen
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diğer önemli bir unsurdur. Bu alanlarda tedbirler alınması, yetenekli insanları
yurt dışında kazandıkları deneyimlerle ülkeye dönmeye teşvik edecektir.”
(Bakırtaşve Kandemir, 2010).

Beyin göçüne sebep olan çeşitli itici ve çekici faktöreler yer almaktadır. İtici
faktörler göç veren ülke için olumsuz koşulları (ekonomik ve siyasal istikrarsı-
zlık, Ar-Ge’ye yeterli ücret ayırmama, eğitimde yetersizlik, özgür düşünce or-
tamının olmayışı, işsizlik vb.) ifade ederken; çekici faktörler ise göç alan ülke
için olumlu koşulları (ücret ve maaşların yüksek olması, Ar-Ge faaliyetlerine
yeterli önemin verilmesi, özgür düşünce ortamının var olması, daha kaliteli
eğitim olanaklarının mevcut olması vb.) ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı
itici faktörlerden birisi olan işsizlik kavramının beyin göçü üzerindeki etki-
lerinin araştırmaktır. Bu doğrultuda dünya ülkelerinin yüksek eğitim almış
bireylerinin göç oranları Barro ve Lee (2013) verilerinden, ülkelerin işsizlik
oranları ise World Bank’da yayınlanan işsizlik oranları verilerinden elde
edilmiştir. Verilerin analizi için Panel Data ‘dan yararlanılmıştır. Temel olarak
beyin göçü ve işsizlik verileri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Eğer varsa
bu ilişki nasıl oluşmaktadır, ne derecede etkili olmaktadır? Sorularına cevap
aranmıştır.

Çalışmanın ilk kısmında literatür çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci
kısmında elde edilen verilerin analizi ve incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın
son kısmında ise sonuç bölümüne yer verilmiştir.

Literatür

Pazarcık (2010) çalışmasında beyin göçü olgusunu Amerika Birleşik Devleti
üniversitelerinde çalışan 145 Türk asıllı öğretim üyesi sosyal bilimci üzerinden
araştırmıştır. Araştırmasını gerçekleştirirken anket verilerinden yararlanmıştır.
Çalışmasının sonucunda beyin göçüne sebep olan özgür çalışma ortamı,
araştırma olanakları ve araştırmaya ayrılan bütçe gibi unsurları tespit etmiştir. 

Ünsal (2019) yapmış olduğu çalışmada uluslar arası göç kavramını ve ulus-
lararası göç kavramının ülke ekonomileri üzerine etkilerini incelemiştir. Çalış-
masının sonucunda ise mülteciler kısa dönemde ülke ekonomisi için negatif
etki yaratsa da uzun vade de ülkelerin yürütecekleri akıllı ve stratejik poli-
tikalar yardımıyla göçün ülke ekonomisine pozitif katkılar sağladığı sonucuna
ulaşmıştır.
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Atılgan (1986) çalışmasında beyin göçünün tarihçesini, sosyo-ekonomik etki-
lerini Türkiye çerçevesinde incelemiştir.  Çalışmasının sonucunda ise
Türkiye’den dışarıya beyin göçünün azaltılabilmesi için ithal teknoloji yerine
teknoloji üretmenin ve bunu destekleyici eğitim sistemi geliştirmenin gerekli
olduğunun savunmuştur.

Kurtuluş (2011) yapmış olduğu çalışmasında beyin göçünü tarihi bir bakış açısı
içerisinde ele alarak incelemiştir. Beyin göçünün başlangıcından yola çıkarak
günümüze kadar olan süreci beyin göçüne neden olan tüm faktörler
çerçevesinde günümüze kadar incelemiş ve beyin göçü hakkın gelecekteki
beklentilerini dile getirmiştir. Çalışmasının sonucunda ise beyin göçünün ilk
ortaya çıkışının bilim tarihi kadar eski olduğunu vurgulayarak, ilk çıktığı
dönemlerde bunu önleyici politikaların izlenmiş olduğunu belirtmiştir.
Teknolojinin ilerlemesi ile nitelikli beyinlere duyulan talebin artması, ülkeler
arası iletişimin kolaylaşması gibi faktörler neticesinde beyin göçünün hız
kazandığını belirtmiştir.

Arslan ve Çelik (2018) yapmış oldukları çalışmada göç ve işsizlik arasındaki
ilişkiyi Türkiye için incelemişlerdir. Çalışmalarında 2014-2016 dönemlerini
kapsayan verilerden yararlanmışlardır. Çalışmada kullandıkları verileri veri
kümesi tanımlayıcı istatistikler yardımıyla analiz ederek normallik dağılımına
uygunluk sınaması sonrası korelasyon analizi yapmışlardır. Araştırmalarının
sonucunda alınana ve verilerin beyin göçü ile genel işsizlik ve genç işsizlik
arasında istatistiki anlamda pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir.

Bakırtaş ve Kandemir (2010) yapmış oldukları bu çalışmada beyin göçü
kavramını gelişmekte olan ülkeler açısından Türkiye örneği ile ele almıştır.
Çalışmalarının sonucunda başlangıçta ülkelerine geri dönmek amacıyla yurt
dışına çalışmaya giden işçilerin ülkelerine geri dönmedikleri ortaya çıkmıştır.
Beşeri sermeye kaybı olarak nitelendirilmiş olan bu durumda en çok göç alan
ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’ne en çok göç veren 8. Ülke konumunda
olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de beyin göçüne neden olan etkenler
arasında önemli ölçüde yüksek lisans mezunlarının yaşamış oldukları işsizlik
baskısı olduğun saptanmıştır. Diğer sebepler arasında ise AR-GE ye yeterli
kaynakların ayrılmaması, hayat standartlarının eğitim düzeylerine göre düşük
olması, ekonomik ve siyasal istikrarsızlığın yer aldığını belirtilmiştir.

Uğur vd. (2016) yapmış oldukları çalışmalarında küreselleşme ve beyin göçü
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kavramlarını  inceleyerek beyin göçünün az gelişmiş, gelişmekte olan ve
gelişmiş ülkelere olan ekonomik etkileri üzerinde durmayı amaçlamışlardır.
Araştırmayı OECD ülkeleri çerçevesinde ele almışlardır.  Araştırmanın bulgu-
larına göre, küreselleşmenin yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz etkileri
dağılımı çoğunlukla olumlu etkileri gelişmekte olan ülkelerin daha hızlı iler-
lemesine katkıda bulunurken az gelişmiş olan ülkeleri ise yavaşlatmış yada
gerilemeye sürükler şeklinde olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler ise küre-
selleşmeyle beraber süreci yakalayarak kalkınmalarını ilerletmişlerdir. Beyin
göçü açısından bakıldığında ise üretim ve araştırma merkezlerinin küre-
selleşmeyle birlikte dünyanın farklı yerlerine kaymasından dolayı gelişmiş
ülkeler belli bir azalma olmak suretiyle yine göç almaya devam etmiştirler.
2000’li yıllardan sonra ise tersine beyin göçünün arttığı anlaşılmıştır. Az
gelişmiş ülkeler ise beyin göçü konusunda en dezavantajlı konumda noktada
kalmaktadırlar.

Güngör ve Tansel (2004) yaptıkları çalışma ile Türkiye’den yurt dışına doğru
gerçekleşmekte olan beyin göçüne sebep olan unsurları ve bu unsurların ne
derece önemli olduğunu belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada kullandıkları
verileri internet üzerinden yapmış oldukları bir anket çalışmasıyla elde et-
mişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre son dönemde yaşanan krizlerin ve
siyasi istikrarsızlığın yurt dışına çalışmak amaçlı gidenlerin ülkelerine geri
dönmelerinde negatif bir rol oynadığı anlaşılmıştır. Yurt dışında kazanılan
yüksek ücretli maaşların ise göçe sebep olan temel unsurlar içerisinde en çok
öne çıkan unsur olduğu, yurt dışında kalmaya iten önemli unsurların ise sis-
temli ve düzenli yaşam tarzı olduğu belirtilmiştir.

Elveren ve Toksöz (2018) yapmış oldukları çalışmada iki konu üzerine yoğun-
laşmışlardır. Türkiye’den beyin göçüne yönelik yapılmış olan alan çalışmaları
yanını incelemek buna bağlı olarak da itici ve çekici faktörlerin zaman
içerisinde nasıl değiştiğini ele almayı amaçlamışlardır. Bununla birlikte yakın
bir zamanda yapılmış anket çalışmalarını tartışarak beyin göçünün son duru-
munu incelemeyi hedeflemişlerdir. Çalışmanın sonucunda ise göç etme veya
dönmemenin en temel nedeni olarak Türkiye’deki düşük ücretler olduğu
tespit edilmiştir. Bunanla birlikte yurt dışında uzmanlaşma olanaklarının bol-
luğu ve Türkiye’deki hiyerarşik otoriteye dayalı yöneyimle birlikte siyasi baskı
göç nedeni olarak öne çıkan unsurlar arasında yer almıştır.
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Barışık ve Çetinbaş (2004) çalışmalarında beyin göçünde Ar-Ge faaliyetleri,
yükseköğretim ve çokuluslu şirketlerin önemini araştırmayı amaçlamışlardır.
Araştırmanın sonucunda  Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa,
Kanada gibi gelişmiş ülkelerin sahip olduğu nitelikli yükseköğretim program-
ların, Ar-Ge faaliyetleri olanakların ve sahip olduğu çokuluslu şirketlerin beyin
göçü konusunda belirleyici bir role sahip olduğuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin
beyin göçü veren ülkeler arasında önemli bir paya sahip olduğu ve bunun
önüne geçilebilmesi için Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların ve üniversite sayılarının
arttırılmasının olumlu bir sonuç doğuracağı, buna ek olarak Türk şirketlerinin
küresel rekabette avantaj elde edebilmesi için nitelikli işgücünün istihdam
edilmesi konusunda teşvik edici politikaların izlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Çelikay (2017) yapmış olduğu bu çalışmada işsizlik, kamu harcamaları ve iç
göçler arasındaki kısa ve uzun dönemli nedensellik ilişkisini Türkiye
bağlamında araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmasında 2008-2015 yıllarını kap-
sayan 81 ile ilişkin veri setini değerlendirmiştir. Çalışmasında kullanmış
olduğu değişkenler panel vektör hata düzeltme modelleri ile analiz edilmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre illerin aldığı göç ve işsizlik oranı değişkenlerinden
kamu harcamalarına doğru kısa ve uzun dönemde tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu ek olarak kısa dönmede alınan göç ve
kamu harcamaları arasında çift yönlü bir ilişki olduğu kamu harcamalarından
verilen göçe doğru ise tek yönlü bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Veriler ve Yöntem

Bu çalışmada Barro ve Lee (2013) makalesinde kullanmış oldukları verilerden
yararlanılmıştır. Veriler Barro Ve Lee‘nin internete koymuş oldukları verilerdir.
Veriler 1980-2010 dönemini kapsamakta ve 25 yaş üzeri nüfusu ele almaktadır.
Çalışmada kullanılan işsizlik ve milli gelir verileri World Data Indicators’dan
alınmıştır (Worldbank, 2020). 
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Tablo 2 Verilerin Açıklanması

Datada 264 ülkenin verileri yer almaktadır. Bu ülkelerin hangileri olduğu tablo
3’de belirtilmiştir. Bu ülkelerin dataları kullanılarak tahminler elde edilmiştir.
Bu çalışmada kullanılan datalarda çok değişkenlik olduğundan dolayı yatay
kesit ve zaman serisi değişkenlerini bir arada analiz etmemizi sağlayan panel
data sabit etkiler yöntemi kullanılarak  verilerin analizi yapılmıştır. Çalışmada
bu ülkelerin 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 olmak üzere toplam 5 yıla ait gözlem-
leri kullanılmıştır.

Çetin ve Ecevit (2010) “Ekonometrik çalışmalarda, genelde yatay kesit ya da
zaman serisi verilerinin kullanıldığı görülmektedir. Zaman serileri ile ilgili
çalışmalarda zaman boyutu üzerinde durulmakta, yatay kesit çalışmalarda ise
kesit boyutu dikkate alınmaktadır. Ancak, 2000’li yıllardan itibaren panel veri
çalışmalarının popülaritesi artmaya başlamıştır. Panel veri çalışmalarında ise
hem zaman boyutu hem de kesit boyutu birlikte dikkate alınmaktadır.” (s.171).

Tablo 3 Çalışmada İşsizlik ve Beyin göçü Dataları Kullanılan 264 ülke
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Panel Veri Tahmin Modelimizde bağımlı değişken ülkeden dışarıya göçenlerin
oranı iken, açıklayıcı değişkenler ise kişinin anayurdundaki işsizlik oranı ve
anayurdundaki dolar cinsinden milli gelirinin logaritmasıdır. 

Emigrit = β0 + β1 Unempit + β2 Loggdpit

Tablo 4 Değişkenlerin Tanımı

Tablo 4’de de ifade edildiği gibi emigration, i.ülkenin t dönemdeki göç oranları
ve büyüme hızını; Unemployment,  i. ülkenin t dönemdeki işsizlik oranları
büyüme hızını; loggdp ise i. ülkenin t dönemindeki gayrisafi yurtiçi hasıla
oranları büyüme hızını yüzde cinsinden vermektedir.

Tahmin Sonuçları

Yüksek Eğitim Almış Bireylerin Tahmin Sonuçları

Yüksek eğitimliler ile üniversite eğitimi almış bireyler ifade edilmektedir.

Verilerin analiz sonucunda, yüksek eğitimliler için işsizliğin önemli olmadığı
bulgusuna ulaşılmıştır. İşsizliğin kat sayısı tablo 5’te görüldüğü gibi yüksek
eğitimliler için anlamsız çıkmıştır. Yani anayurttaki işsizlik yüksek eğitimlilerin
dışarıya göçünü etkilememektedir. Tablo 5’te R2 değerinin 0.9441 çıkması,
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişmelerin %94’ünü açıklaya-
bildiğini gösterir.
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Tablo 5 Yüksek Eğitimlilerin Dışarıya olan Göçünün Panel Veri Tahmini

Orta Eğitim Almış Bireylerin Tahmin Sonuçları

Orta eğitimliler ile lise eğitimi almış bireyler ifade edilmektedir.

Orta eğitimli bireylerin verilerinin analiz sonuçları Tablo 6’da ifade edilmiştir.
Tablo 6’da işsizliğin katsayısının orta eğitimliler için pozitif ve %1 oranında
anlamlı çıktığı görülmektedir. Yani anayurttaki işsizlik arttıkça orta
eğitimlilerin dışarıya göçü artmaktadır. Bununla birlikte Tablo 6’da yer alan
R2 değerinin 0.9381 çıkması bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki
değişmelerin %93’ünü açıklayabildiğinin ifade etmektedir.

Tablo 6 Orta Eğitimlilerin Dışarıya olan Göçünün Panel Veri Tahmini

Düşük Eğitim Almış Bireylerin Tahmin Sonuçları

Düşük eğitim almış bireyler ile ortaokul düzeyinde eğitim almış bireyler ifade
edilmektedir.

Düşük eğitim almış bireylerin verilerinin analizi sonucunda ise işsizlik kat-
sayısının orta eğitimli bireylerin işsizlik kat sayısında olduğu gibi %1 oranında
pozitif anlamlı çıktığı tablo 7’de görülmektedir. Tablo 7’de yer alan R2
değerinin 0.8460 çıkması, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki
değişmelerin %84’ünü açıklayabildiğini ifade eder.
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Tablo 7 Düşük Eğitimlilerin Dışarıya olan Göçünün Panel Veri Tahmini

Orta ve düşük eğitimliler için işsizlik arttıkça tablo 3’de yer alan ülkelere göç
de artmaktadır. Başka bir değişle orta ve düşük eğitimlilerin işsizliği ile tablo
3’deki ülkelere göç arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Milli gelir
ise yüksek eğitimliler de dahil olmak üzere bütün tahminlerde göçü arttırıcı
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma işsizliğin beyin göçü üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla
yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde yüksek eğitimlilerin göçünde iş-
sizliğin belirleyici bir rol oynamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek eğitimli
bireylerin yabancı ülkelere yerleşmesi beyin göçü olarak adlandırılmaktadır.
Bunun doğrultusunda yüksek eğitimli bireyleri göçe zorlayan temel nedenin
işsizlik dışında farklı faktörlerden kaynaklanabileceğini ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu olan farklı faktörler arasında teknolojinin yetersizliği, AR-GE çalış-
malarına yeterli bütçenin ayrılmaması, özgür düşünce ortamının olmayışı,
siyasi istikrarsızlık gibi faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışma, işsizlik dışında beyin göçüne neden olabilecek diğer faktörlerin
de detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. İleride
beyin göçünün nedenleri üzerine yapılabilecek çalışmalarda genel işsizlik
oranı yerine eğitim gruplarına göre farklı işsizlik oranlarının beyin göçüne etk-
ileri araştırılabilir. Teknolojinin yetersizliği, AR-GE çalışmalarına yeterli
bütçenin ayrılmaması, özgür düşünce ortamının olmayışı, siyasi istikrarsızlık,
düşük ücret politikası gibi faktörler modele dahil edilebilir.
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The Inclination of Yemeni Students After Graduation From 

Turkish Universities- Izmir City As Case Study

Ahmed Al-Qershi

Abstract: These days, studying outside or abroad had been increasing in a lot of countries with
around three million students prefer to study overseas instead of their countries. Especially in de-
veloping countries, studying abroad give many opportunities to brain drain. The aim of study is to
know the inclination of Yemeni students after graduation from Turkish universities, Izmir. It used
the interview with 30 questionnaires during one day and used SPSS version 24 for data entry and
frequency analyse for data analysis. The results showed that 50% incline to stay in turkey due to
the security issues in Yemen and to pursuing further studies. The ratio of the students that inclined
to return to Yemen was (33.3%), they indicated that the reasons to go back due to their association
jobs in Yemen and their families still in Yemen. and should. The students who incline to go to an-
other country were (16.7%), and indicated that they want to complete postgraduate and try to get
new experiences and skills.

Keywords: Yemeni Students, Inclination, Graduation, Return, Turkey

Introduction 

These days, studying outside or abroad had been increasing in a lot of coun-
tries with around 3 million students prefer to study overseas instead of their
own countries. Especially in developing countries, studying abroad give many
opportunities to brain drain (Mckenzie, 2011).

‘Brain drain’ is a phenomenon that indicate to people who have high skills,
qualifications, and proficiency, leave their own countries to another countries.
One reason for brain drain happens when students from developing countries
studying in the developed countries decide not to return home after their stud-
ies (Baruch, 2007). In particularly, there are many factors can lead students to
study abroad. Firstly, the gap between developing countries and developed
countries in living is big and the quality standard is high. Secondly, quality of
teaching is a factor student to abroad. Thirdly, the societies and culture factors
like family ties have strong influences. Finally, the civil war, crises, conflicts
are the main reasons that push students to study abroad an do not return to
their own country again (Baruch, 2007). 

There is a renewed interest in various aspects of international migration for
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skilled individuals, whether by policymakers or academicians. Several theories
have been put forward in modern literature to explain the phenomenon of
non-returning students.

Wong (1995), associates brain drain with the learning process in which learning
is the product of experience. The host country has a larger “cumulative base
of knowledge” or experience than its own country; this means that gaining
work experience abroad will allow immigrants to touch this base and thus be
more productive and earn more than they would otherwise within the home
country (Wong, 1995).

Dustmann (2001), combines several different drivers of the decision to migrate
back to the migration life cycle model. All decisions to accumulate human cap-
ital, savings and consumption are based on expectations of the return of mi-
grants and vary depending on whether migration is believed to be temporary
or permanent. According to Dostmann (2001) “immigrants who have the in-
tention to remain for shorter periods in the host countries could be expected
to accumulate less human capital which is specific to the host country than mi-
grants with more permanent intentions.” Intentions are expected to play an
important role in the decisions of the return of the migrants (Dustmann, 2001).

Turkey, in higher education in recent years, is witnessing enormous expansion.
Access to higher education site and hence the rate of enrolment in higher ed-
ucation and this increase will continue. In parallel with these important devel-
opments, it is important for the healthy growth that the internationalization
dimension of the higher education system is not neglected. For the interna-
tional students who are considered as one of the most important indicators of
internationalization in higher education, the determination of where the Turk-
ish higher education system is located will also provide a determination of the
extent to which the above-mentioned benefits can be utilized (Özer, 2012).

According to a lot of international students are prefer to study in turkey be-
cause it's one of most appealing country in the world. The “Yükseköğretim”
(Council of Higher Education) statistics until 2016-2017, showed that the num-
ber of afghan students is 108076, German 5256, Syrians 15042, Greek 2285, Kyr-
gyzstanis 2032, Iranian 6099, Azerbaijanis 14878, and Yemeni students are 1380
(YÖK, 2017).
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Turkey had around 31,000 international students in 2002, after 12 years it
reached to 54,000. The Turkish government is targeting to reach 200,000 inter-
national students by 2020. Turkey is very keen on to be in the top 15 countries
by 2020, when the international student’s mobility reach over 8 million by 2020
according to (UNESCO, 2017). There are 184 universities in Turkey, around 110
of them belong to state and the rest of 74 are private foundation universities.
Only 10 years ago Turkey had 25 private foundation, and less than 70 state
universities. There are 184 universities in Turkey, around 110 of them belong
to state and the rest of 74 are private foundation universities. Only 10 years
ago Turkey had 25 private foundation, and less than 70 state universities. Turk-
ish universities have a total of 5,439,300 students, 54,000 of them are interna-
tional students which is only 1% of total. While this percentage reaches almost
10% in many OECD countries such as USA, UK, Australia, Canada, Germany
and France (Anatolian News Agency, 2014).  The research problem is " Yemeni
students in Izmir will return or stay in turkey after graduation?"

Literature Review

There are few studies about Yemeni students even in turkey or other countries
in this field. According to (Staff writer, 2016), indicated to that 94% of Arab
students who study abroad do not inclination to return to their own country
after graduation due to the rare of resources and instability in their countries.
(Brown, 2017), showed that due to the civil war in Yemen the students who
got exchange scholarships in America do not want to return to their country
after graduation.

According to (Baruch, 2007). discussed the factors and hypothesis that lead in-
ternational students to stay outside after complete their studies. He found that
the perceptions of ethnic and labour markets, adjustment process to the host
country, and their family ties in host and home countries all affect their inten-
tion to stay. According to (Kim, 2011) studied the trends of international stu-
dents how study doctorates in USA and their decision to stay, indicated to the
foreign students who studied doctorate in USA for different subject between
1990-2000, had been decreased from return to stay after finish their studies due
to the opportunities. (Soon, 2010), measured the intentions return of students,
and showed that foreign students who studying in tertiary-level course in New
Zealand universities their intention had been probably not return and probably
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return. (Parey, 2008), they investigated the effect of studying abroad on inter-
national labour market mobility later in life for university graduates and they
found that studying abroad increases an individual’s probability of working
in a foreign country by about 15 to 20 percentage points, suggesting that study
abroad spells are an important channel to later migration. According to (Oost-
erbeek, 2009), were investigated whether studying abroad increases the ten-
dency to live abroad later on. They showed that Studying abroad and the
number of months spent studying abroad increase the probability of presently
living abroad. Stocking, (2015), showed the new opportunities have shaped
students’ choices as they select graduate programs and plot their post-graduate
career.

Soon (2012), used multinomial logit model on a sample of 623 international
students studying in New Zealand universities to examine the factors deter-
mining which country the students plan to go to after finishing their studies.
The factors were the initial return intention, family support, length of stay in
New Zealand, work experience, level and discipline of study students’ per-
ceptions of their home country, including those of the work environment, the
opportunities to use their acquired skills, the lifestyle and their family ties. The
result fills two gaps in the paper, first by shifting the focus to New Zealand as
the host country, and second, by checking the destination countries rather than
the more typical issue of whether or not students go back to their own country
on completion of their studies (Soon, 2012).

Methods

This study is based on measurement of Yemeni students’ inclinations after
graduation. In general, most of the literature review showed that the interna-
tional students who studying abroad prefer to stay rather than return. More-
over, the only one study about Yemeni students who studying outside that we
reached indicated to the students incline to stay abroad. There were many fac-
tors effected on students to stay abroad instead of return to their own country,
one of the main reasons is the security issues in their country. The study used
qualitative design, convenient sample of Yemeni Students who live in Izmir
City.  
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The Aims of Study

In this study we measure inclination of Yemeni students after graduation, will
they stay in Turkey, go back to home or find their way to other countries. 

To know the reasons about their inclination.

Design Questionnaire and Collecting Data

The questionnaire made of 12 questions divided to closed and open questions.
In the questionnaire, it used many scales such as (Age, Gender, University, and
Level of study…etc.). We interviewed 30 of Yemeni Students in Izmir.

Data Analysis

the study used Statistical Package for Social Science (SPSS) to analyse the data
and present the interpreted data in form of frequency tabulation.

Results

The distribution of age of students as show in the (Table 1), the highest ratio
(16%) was between the students who have 21 and 27 years, While the lowest
ratio (3%) was in the age of 30-27. The gender showed that the male was (80%),
while the female made (20%), (Table 2). According to marital status (Table 3),
(70%) were never married, (20%) married, and (10%) engaged.

As the result of the inclination of the Yemeni students in Izmir after graduation,
the results indicate that (50%) of them incline to stay in Turkey because of the
security issues in Yemen, also to pursuing further studies. The ratio of the stu-
dents that inclined to return to Yemen was (33.3%), they indicated that the rea-
sons to go back due to their association jobs in Yemen. Moreover, their families
still in Yemen and should to return to support them. Also, because of the pa-
triotism most of them incline to return to home. The students who incline to
go to another country were (16.7%), and indicated that they want to complete
postgraduate and try to get new experiences and skills.
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Table  1 The ratio of inclination of students after graduation.

Table  2 The ratio of the reasons to inclination.

Conclusion and Recommendations

These days, studying outside or abroad had been increasing in a lot of coun-
tries with around 3 million students prefer to study overseas instead of their
own countries. The factors that can lead students to study abroad and do not
return to their own country are the gap between developing countries and de-
veloped countries in living, the societies and culture factors like family ties,
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the civil war, crises, conflicts. Turkey had around 31,000 international students
in 2002, after 12 years it reached to 54,000, and there are 184 universities in
Turkey, around 110 of them belong to state and the rest of 74 are private foun-
dation universities. (50%) from Yemeni students prefer to stay in turkey,
(33.3%) indicated to return to Yemen while (16.7) incline to go to another coun-
try. The results in this study were similar to the previous studies that indicated
to incline of international students to stay abroad after graduation, and the
mine reason was in the security issues and conflicts in their own country.  We
recommend to do further studies covering Yemeni students and international
students in Turkey and measure the relations between their incline with dif-
ferent variables after graduations.
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Table 3 Age
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Table 4 Gender

Table 5 Marital Status
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Table 6 Place of family

Table 7 Place of stay
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Table 8 Education level 

Table 9 Year
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Tablo 24 Department

Universities

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Dokuz Eylül University 4 13,3 13,3 13,3

Ege University 12 40,0 40,0 53,3

Katip Çelebi University 12 40,0 40,0 93,3

İzmir Yüksek Teknoloji Institute 2 6,7 6,7 100,0

Total 30 100,0 100,0

Tablo 25 Universities

Financial Support

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid National Scholarship 13 43,3 43,3 43,3

Table 10 24 Department
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Tablo 11 Universities

Table 12 Financial Support
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QUESTIONER

The aim of study is to measure the Yemeni student’s inclination after complete
their studying in Izmir. 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklardan Kayseri İlinde İkamet Eden
Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi

Charity Nani Joseph Samuel

Özet: Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye
Bursları Programı 2012 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu program Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından uluslararası öğrencilere yüksek öğrenim fırsatı sunmak-
tadır. 2018 yılı verilerine göre, 160 ülkeden 17.500 öğrenci Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki üniver-
sitelerde öğrenim görmektedirler. Çalışma, Kayseri’de öğrenim gören YTB’li öğrencilerin
memnuniyet düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bunun için Kayseri’de öğrenim gören tüm öğren-
cilerden tesadüfi olarak seçilenlere araştırmacı tarafından geliştirilen anket soruları sorulacaktır.
Burada yıl kısıtlaması yapılmamıştır.  Elde edilen veriler Excel’de analize tabi tutulmuştur. Analiz
sonuçları tablolar halinde açıklanmıştır.  Çalışmada, Kayseri ilinde öğrenim gören YTB’li öğrencilerin
memnuniyet düzeylerinin ölçümünde; günlük yaşam aktiviteleri, barınma, beslenme, gelir düzeyi
ve öğrenim başlıklarına yer verilmiştir. Anket soruları tesadüfi örneklem yoluyla 100 öğrenciye
yüz yüze yöntemle sorulmuştur. Elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre; öğrenciler kendi
bölümlerinde verilen eğitimden oldukça memnunlar ancak dersleri anlama konusunda zorlanmak-
tadır, çoğunluğu devlet yurdu ve özel yurtta kalmakta ve kaldıkları yerin fiziki koşullarından mem-
nun, Kayseri’de yaşamaktan memnunlar ancak uzun süreli yaşamak istememektedirler, Kayseri’nin
ulaşımından ve Kayseri halkıyla olan münasebetlerden memnun olduklarını belirtmişlerdir, öğren-
ciler özellikle yalnızlık duygusu içinde olduklarını ifade ederken yaşadıkları problemlerinde ilk
başvuracakları yer olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nı adres olarak göster-
mektedirler. 

Bu kapsamda çalışma Kayseri İli için ilk defa yapılmıştır. Bu çalışmanın diğer illerde öğrenim gören
YTB’li öğrenciler için de yapılmasıyla iller arası karşılaştırma imkânı doğabilir.

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet Anketi, Yaşam Aktiviteleri, Eğitim ve Öğretim, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kayseri

Giriş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 5978 sayılı kanunla
6 Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacına göre, Başkanlığın görev-
leri arasında; soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel
bağlar geliştirmek, bu vesileyle ilgili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte çalışmalara yön vermek ve destek olmak sayılabilir. YTB Başkanlığı;
yakın, orta ve uzun vadeli dış politika hedeflerine katkı sunacak ve 6 milyon-
luk diaspora gücünü kardeş ve akraba topluluk diasporalarıyla güçlendirecek
şekilde, eğitimden kültüre, akademiden sanata, medyadan sivil topluma kadar
bir dizi programlarla bu çalışmaları yürütmektedir (YTB, 2019).
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Türkiye hükümeti son yıllarda uluslararası ve özellikle Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklarından olan öğrencilerin yükseköğretimlerini burada yap-
malarına büyük önem vermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin bulundukları
ülkelerdeki yaşam koşullarını inceleyen çok sayıda çalışma vardır. Bu çalış-
malar genellikle öğrencilerin eğitim sistemine uyumlarını, beslenme ve
barınma durumlarını, o ülkenin hava koşullarına olan uyumlarını, sağlık sis-
teminden yararlanma düzeylerini ve o ülkenin dilini öğrenmede yaşadıkları
zorlukları ele almaktadır. Öğrencilerin geldikleri ülkenin sosyo-kültürel yapısı
kadar öğrencinin karakteri de bulunduğu geldiği ülkeye olan adaptasyonunda
oldukça etkilidir. Ülkemizi yükseköğretim için tercih eden Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TÜBİTAK tarafından verilen bursla
ya da özel başta akraba topluluklardan olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerden çok sayıda öğrenci tercih etmektedir. 

Türkiye’de yükseköğretim için bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim
hayatları boyunca birtakım sorunlarla karşılaştıklarını, uyum problemi
yaşadıklarını ve bu nedenle memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olduğunu
ortaya koyan ulusal çalışmalar vardır (Erdoğan ve Bulut, 2015; Özçetin, 2013;
Usta, Sayın ve Güzelipek, 2017; Yağcı, Ekinci, Burgaz, Kelecioğlu ve Ergene,
2007; Yontar, 2019). Elbette ülkemizde misafir olan öğrencilerin memnuniyet-
lerinin artırılması yaşadıkları sorunların doğru tespit edilmesine ve tespit
edilen sorunlara çözüm üretmek gerekmektedir.

Bu bildiri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın koordinatör-
lüğünde gelerek Kayseri’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin başta
öğrenim ve akademik personelle iletişimi olmak üzere beslenme, barınma,
ulaşım ve kent halkıyla ilişkilerinde memnuniyet düzeylerini ölçmeyi konu
edinmiştir. Ayrıca çalışma, Kayseri İl merkezinde öğrenim gören YTB’li öğren-
cilerin bulundukları il, öğrenim gördükleri fakülte veya yüksekokul, yurt,
yemekhane başta olmak üzere memnuniyet düzeylerini tespit etmeyi de
amaçlamaktadır. 

Bildiri, YTB’li öğrencilerin halihazırda içinde bulundukları ekonomik ve sosyal
durumlarını, yaşam koşullarını ortaya koymayı da önemsemektedir. Ayrıca
yüz yüze anket yapılarak durum tespiti yapılarak varsa memnuniyetsizlikleri
belirlemek ve çözüm bulma konusunda ilgili birimlere sunmak önemsenmek-
tedir. Ayrıca elde edilen verilerin hem üniversite yetkilileri hem de YTB
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Başkanlığı ile paylaşılması da planlanmaktadır. Çalışmada yıl, sınıf ve fakülte
sınırlaması yapılmamıştır.

Bildiri, öncelikle konunun önemini, amacını ve kısıtlarını ortaya koyan giriş
bölümüyle başlamaktadır. Sonrasında memnuniyet ve memnuniyet düzeyinin
ölçülmesiyle ilgili literatüre yer verilmiştir. Devamında ise anket sorularının
Excel’de analizi ile devam edilmiş elde edilen veriler tablolaştırılmış, çalışma
sonuç ve önerilerle tamamlanmıştır.  

Literatür Taraması

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri üniversitelerden aldıkları
hizmetlerden memnun olup olmadıkları öğrencilerin tüketici olmaları (mikro
iktisadın fayda teorisi ile de açıklanabilir) yönüyle ele alınabilir. Tüketici sı-
fatıyla öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi ve karşılanması, mem-
nun olmalarının sağlaması üniversitelerin hedefleri arasında yer almaktadır.
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesinde literatürde
öne çıkan başlıklar genellikle şöyledir: beslenme, barınma, öğrenim,
akademisyenler ve yöneticilerle olan ilişkiler, yaşadığı toplumun kültürüne
olan yatkınlığı. Üniversitelerin, tüketicileri konumunda olan öğrencilerin
memnuniyetlerini ölçmeleri ve elde edilen sonuçlara göre stratejiler
geliştirmeleri önemli olabilir. Böylece öğrencilerin genel durumları hakkında
yeterli bilgi sahibi olunabilir ve onların ihtiyaçlarını karşılamada, sürekli bir
kontrol sistemi geliştirilebilir (Erdoğan ve Bulut 2015; Elliott ve Shin, 2002). 

Üniversitelerin günümüz rekabetçi piyasa ortamında öğrencilerinin mem-
nuniyet düzeylerini artırmak durumunda olduklarından mevcut durumu
bilmek adına anket sorularıyla memnuniyet düzeylerini ölçmek istemekte-
dirler.  Öğrencilerine sundukları hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen üniver-
siteler, bu tür çalışmalarla durum tespiti yapabilirler. Çünkü müşterileri
konumunda olan öğrencilerin memnuniyetleri her şeyden önde gelmektedir.
Öğrencilerin üniversite ve fakülte tercihlerinde elbette mevcut öğrencilerin
memnuniyet düzeyleri etkili olmaktadır. Esasen hizmet sektöründeki
gelişmelere paralel olarak; hizmet pazarlamasında uygulanan pazarlama
teknikleri eğitim hizmetlerinde de uygulanmaktadır. Öğrenci memnuniyetine
dönük çalışmalarla daha fazla öne çıkan üniversiteler, öğrencilerin daha çok
tercih ettikleri üniversiteler olmaktadır (Göver ve Yavuzer 2015; Torlak, 2001).
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Son yıllarda eğitim sektöründe görülen uluslararası öğrenci hareketliliği
önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun nedeni olarak, bilgi toplumu adı
verilen yeni bir toplumun ortaya çıkması gösterilmektedir. Bilgi toplumunu
var eden en temel özellik olarak insan zihni ve insan sermayesi gösterilebilir.
Günümüzde ulusların zenginliği ve refah düzeyleri artık doğal kaynaklar ve
sermayeye sahip olmakla değil beyin gücü ve yeni teknolojilerle açıklanmak-
tadır. Ülkelerin insan sermayelerini iyi kullanmaları, memnuniyet düzeylerini
artırarak beyin göçünün önüne geçmeleri gerekmektedir (Bayar 2010).

Dünyada eğitim sektöründe hızla artan rekabetçi ortamda Türkiye’nin de sek-
tör içinde kalabilmesi için hem özel sektör hem de devlet olarak birtakım çalış-
malarda bulunduğu bilinmektedir. Bayar’a göre Türkiye içinde bulunduğu
coğrafya ve stratejik önemi itibariyle birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği
yapmış ve bundan dolayı küreselleşmenin etkilerine doğal olarak maruz
kalmıştır (Bayar, 2010). Bu açıdan bakılınca, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler
için cazip bir ülke konumunda olduğu söylenebilir. Çünkü durumu lehine çe-
virecek başta YTB olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlarla yoğun iş birliği
halinde çalışmaktadır. 

Kıroğlu vd. (2010), Türkiye’de Yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sorun-
larının tespiti amacıyla yaptıkları çalışmalarında ekonomik olarak sorun
yaşayıp yaşamadıklarını araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen verilere göre,
burssuz olan öğrenciler yaşadıkları şehirde ekonomik olarak zorlanmaktadır-
lar ve ailelerine yük olmaktadırlar. Uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik
problemleri üzerinde durulan diğer bir çalışmada özellikle kültürel sorunlar
üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin büyük bir kısmının Türk yemeklerine
alışamadığı ayrıca Türk örf ve adetlerini anlamlandıramadığı vurgulanmıştır
(Yardımcıoğlu vd., 2017). 

Ercan (2012) çalışmasında uluslararası öğrencilerin yaşadığı akademik sorun-
ları ele almıştır. Buna göre çalıştığı halde başarılı olamayan, öğretim eleman-
larıyla ikili ilişkilerinde sorun yaşayan ve öğrenci işlerini yetersiz gören öğrenci
sayısının fazlalığı göze çarpmaktadır. 

Akraba topluluklar vatandaşı olup Türkiye sınırları içerisinde eğitim gören
öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit etmeyi amaçlayan diğer bir çalışma
ise Sivas ilindeki Cumhuriyet, Ankara ilindeki Hacettepe ve ODTÜ, Erzurum
ilindeki Atatürk Üniversitelerinde 210 öğrenciyle yapılan anket görüşmesini
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içermektedir. Anket görüşmesine göre Kredi Yurtlar Kurumu’nda yatılı olarak
kalan öğrencilerin bir kısmı yurt yönetiminin ilgisizliğine vurgu yapmak-
tayken bazı öğrenciler ise ulaşım araçlarının kapasitesinin yetersizliğinden
dolayı çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bazı öğrenciler ise burs miktarının
ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etmektedir (Çağlar, 1999, aktaran Yontar
2019; Şimşek ve Bakır, 2016). 

Bu bildiri, Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan YTB koordinatör-
lüğünde Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Kayseri ilinde öğrenim görmek
üzere yerleştirilen Yükseköğretim öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini
ölçerek analiz sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmayı ve varsa aksaklıklara
dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmayla İlgili Genel Bulgular 

Bu çalışmanın bulguları, 2013 yılında Seçkin Özçetin’in Bursa ilinde öğrenim
gören yabancı uyruklu 225 öğrenci üzerine yaptığı anket çalışma sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulgular bölümünün ilk aşamasında araştır-
maya katılan YTB’li öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgu-
lar verilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet ve yaş dağılımı, medeni durumu, mesleği,
ikamet ettiği yer, hangi ülke vatandaşı, kaç yıldır Türkiye’de ikamet etmekte
olduklarına yönelik bulgular yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin
cinsiyetleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1 YTB’li Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Araştırmaya katılan toplam 100 öğrencinin %54’ü kadınlardan; %46’sı ise
erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler Kayseri ili merkezde
öğrenim gören YTB’li öğrencilerden cinsiyet oranlarına göre dağılımlı olarak
alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşa göre dağılımı Tablo 2’de yer
almaktadır. 

Tablo 2 Yaşa Göre Dağılımı

Araştırmaya katılan öğrencilerin %72’ı 18-22 yaş arası kalan kısım ise (%22)
23-27 yaş arasında yer almaktadır. 28-32 yaş aralığında ise oran %6’dır. Tablo
3’te YTB’li öğrencilerin medeni durumları yer almaktadır. 

Tablo 3 Öğrencilerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı
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Araştırmaya katılanların tamamının bekâr olduğu gözlemlenmiştir. Tablo 4’te
öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca kaldıkları yere göre dağılımı yer ver-
ilmektedir. 

Tablo 4 Öğrencilerin Öğrenim Süresince Kaldıkları Yer

Araştırmaya katılan öğrencilerin %41’inin özel yurtta, %27’sinin devlet yur-
dunda ve %25’inin daire veya evde kaldıkları kalan %7’sinin ise apart da
kaldığı görülmektedir. Özçetin’in çalışmasına göre devlet yurdunda kalma
oranı %74,6’dır. Bu çalışmada özel yurtta kalma oranlarının yüksek çıkmasının
nedeni Kayseri’ye özgü olabilir. Çünkü, özel yurt imkânı oldukça fazladır.
Tablo 5’te, öğrencilerin geldiği devletin bulunduğu bölgeye göre dağılımına
yer verilmiştir.

Tablo 5 Öğrencilerin Geldiği Devletin Bulunduğu Bölgeye Göre Dağılımı
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %30’u Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu böl-
gesinden toplamda %44, Güney Asya’dan %12 ve Balkanlar ve Avrupa’dan
toplamda 14 öğrencinin ankete katıldığı görülmektedir. Tablo 6, YTB’li öğren-
cilerin kaç yıldır Kayseri’de ikamet ettiklerini göstermektedir. 

Tablo 6 Kayseri’deki İkamet Süreleri

Araştırmaya katılan öğrencilerin %49’u bir yıldan fazla süredir ülkemizde
(Kayseri’de) bulunmaktadır. Öğrencilerin %20’si üç yıldan, %16’sı dört yıldan
fazla süredir Kayseri’de ikamet ederken %15’i yeni gelen öğrencilerden oluş-
maktadır. Tablo 7’de eğitimden memnun olup olmadıkları sorusuna verilen
cevap yer almaktadır.

Tablo 7 Öğrencilerin Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Durumları ve Göre Dağılımı
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %95’inin Türkiye’de aldığı eğitimden mem-
nun olduğu %4’ünün ise memnun olmadıkları görülmektedir. Tablo 8’de,
öğrencilerin bölümleri itibariyle başarılı olup olmadıkları belirlenmiştir.  

Tablo 8 Ders Başarı Durumunuz

Tablo 8 incelendiğinde derslerindeki başarı düzeyleri itibariyle öğrencilerin
%52’sinin başarılı ve %40’nın orta düzeyde başarılı oldukları görülmektedir.
Bu soruya yanıt vermeyenlerin oranı %8 iken başarısız olduğunu belirten çık-
mamıştır. Tablo 9’da eğitim ve öğretim sürecinde öğrencileri en çok zorlayan
konuların neler olduğuna yer verilmiştir. 

Tablo 9 En Çok Zorlandığınız Konular
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Tablo 9’a göre, öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecinde en çok zorlandığı
konuların başında %53 ile ders konularını anlamak gelirken ikinci sırada %27
ile Türkçe öğrenmek gelmektedir. Öğrencilerin en az zorlandığı konu ise %5
ile öğretim üyeleriyle olan iletişim gelmektedir. Tablo 10, öğrencilerin kaldık-
ları yerden memnun olup olmadığını ortaya koymaktadır.

Tablo 10 Kaldığınız Yerin Fiziki Koşullarından Memnun Musunuz?

Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%55+%16) kaldıkları yerin fiziki
koşullarından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Memnun olmayan öğren-
cilerin oranı %14 iken ilginç bir şekilde yanıt vermeyen öğrenciler %15 gibi
yüksek bir düzeyde yer almaktadır. Tablo 11, öğrencilerin YTB bursuyla, Kay-
seri’de temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olup olmadığı araştırılmıştır.

Tablo 11 Aylık Geliriniz İhtiyaçlarınızı Karşılamada Yeterli mi?
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Öğrencilerin %70’i (yeterli + kısmen) aylık gelirlerinin yeterli olduğunu ifade
etmiştir. Yetersiz olarak görenlerin oranı ise %20’de kalmıştır. %10’u ise yanıt
vermemiştir. Tablo 12, YTB’li öğrencilerin Kayseri ilinde yaşamaktan memnun
olup olmadıklarını göstermektedir. 

Tablo 12 Kayseri’de Yaşamaktan Memnun musunuz?

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%65) Kayseri’de yaşamaktan memnun
oldukları görülmektedir. Memnun olmayanların oranı %4 iken idare eder
diyenlerin oranı %23 olmuştur. Tablo 13, Kayserinin ulaşımından ve Kayseri
halkı ile olan ilişkilerinizden memnun musunuz sorusuna verdikleri yanıtlar
yer almaktadır. 

Tablo 13 Kayseri’nin Ulaşımından ve Halkla Olan İlişkilerden Memnuniyet Düzeyi
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %75’inin Kayseri’deki ulaşımdan memnun
olduğu, %25’inin ise menün olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin Kay-
seri halkı ile olan ilişkilerinden %78 oranında menün oldukları %22 oranında
ise menün olmadıkları görülmektedir. Ankete katılan öğrencilere Kayseri’de
sosyal ve kültürel imkânların yeterli olup olmadıkları Tablo 14’te yer almak-
tadır.  

Tablo 14 Kayseri’de Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yeterli mi?

Öğrencilerin Kayseri’deki mevcut sosyal ve kültürel etkinlikleri yeterli bulan-
ların oranı %52 iken yeterli bulmayanların oranı %28’dir. Bu iki seçenek dışın-
daki hususları dikkate alanların oranı ise %20 olarak belirlenmiştir. Tablo 15,
YTB’li öğrencilerin Türk medyasına olan ilgilerini belirlemeye dönük verileri
ortaya koymaktadır.  

Tablo 15 Türk Medyasını Takip Ediyor musunuz?
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Ankete katılan öğrencilerin %70’inin (çoğunlukla ve nadiren diyenlerin sayısı)
Türk medyasını yakinen takip ettiği söylenebilir. %24’ünün ise ilgilenmediği
görülmektedir. Tablo 16, Kayseri halkının ve/veya akademik camianın YTB’li
öğrencilere karşı önyargılı olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 16 İnsanların Önyargılı Davrandığını Düşünüyor musunuz?

Araştırmaya katılan öğrencilerin Kayseri halkıyla ve/veya akademik camiayla
olan ilişkilerinde kendilerine karşı önyargılı davrandıklarını düşünenlerin
oranı %13 iken önyargılı olduklarını düşünmeyenlerin ve zaman zaman ön-
yargılı davranıldığını düşünenlerin oranları sırasıyla %45 ve %32’dir. Bu
konuda fikir belirtmeyenlerin oranı ise %10’dur. Tablo 17, YTB’li öğrencilerin
ülkeleriyle Türkiye arasında sosyal ve kültürel yönden ne tür farklılıklar
olduğunu oraya koymaktadır. 
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Tablo 17 Kendi Ülkenizle Türkiye Arasındaki En Önemli Farklılıklar Nelerdir?

Ülkeler arsındaki farklılıkların sorgulanmasında öne çıkan en önemli iki fark-
lılık sırasıyla kültürel ve iklim farklılıklarıdır (%42 ve %35). Eğitim, temizlik
anlayışı ve yemek kültürü bakımından çok fazla farklılık olmadığı görülmek-
tedir. Tablo 18’de, öğrencilerin Kayseri’de bulundukları süreçte en fazla neler-
den zorlandıkları belirlenmeye çalışılmıştır.

Tablo 18 Kayseri’de Bulunduğunuz Süreçte En Çok Nelerden Zorlandınız?
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Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu (%49) yalnızlık duygusu içinde
olduklarını ifade ederken, Türkçe konuşmakta zorlananların oranı %25 iken
yurt yaşamıyla ilgili zorluklardan bahsedenlerin oranı %19’dir. Tablo19’da
Kayseri’de bulundukları süreçte kültürel farklılıklardan kaynaklı yaşadıkları
en önemli sorunların neler olduğu ele alınmıştır. 

Tablo 19 Kültürel Farklılıktan Kaynaklanan En Önemli Sorunlar

Araştırmaya katılan öğrencilerin %12’si kültürel farklılıktan kaynaklanan en
önemli sorun olarak giyim alışkanlıklarını ifade ederken sırasıyla dinin inanış,
gelenek ve görenekler ve eğlence anlayışını en önemli sorun olarak görenlerin
oranı; %11, %49 ve %15’tir. Yanıt vermeyenlerin oranının %13 gibi oldukça
yüksek olması dikkat çekicidir. Tablo 20’de, YTB’li öğrencilerin yaşadıkları
sorunlarının çözümünde daha çok nerelere başvurdukları öğrenilmeye
çalışılmıştır. 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

188



Tablo 20 Yaşadığınız Herhangi Bir Sorunun Çözümünde Başvurduğunuz Yerler

Tablo 20’ye göre, öğrencilerin yaşadıkları sorunlarının çözümünde en çok %57
ile YTB’ye ikinci sırada ise %22 ile kendi ülke vatandaşları ya da temsilcilik-
lerine başvurduklarını söylemişlerdir. Fakültelerinin ve/veya üniversitenin
öğrenci temsilciliğine başvuranların oranı ise %15’tir. Tablo 21’de, YTB’li öğren-
cilerin Türkiye’de yaşama isteklerini belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 21 Türkiye’de Uzun Süre Yaşama İstek Durumları
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Tablo 21 incelendiğinde YTB’li öğrencilerden uzun süreli olarak Türkiye’de
yaşamak isteyenlerin oranının %55 olduğu ancak bunlardan %27’si Kayseri’de
yaşamak istemediklerini belirtmişlerdir. Kesinlikle Türkiye’de uzun süre
kalmayı düşünmeyenlerin oranı ise katılımcıların dörtte biri (%24) gibi yüksek
orandadır.   

Sonuç ve Öneriler

Kayseri ili için yapılmış olan bu çalışma, YTB’li öğrencilerin tüm sorunlarında
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığına başvurdukları ve sorunlarının çözümünde
öncelikli yer olarak burasını gördükleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin
eğitim ve öğretimde başarılı oldukları, bölümlerini sevdikleri ve akademisyen-
lerle ilişkilerinde sorun yaşamadıkları belirlenmiştir. Daha çok devlet yurdu
ve özel yurt tercih edildiği ve kalınan yerin temizliği konusunda şikâyetlerinin
olmadığı söylenebilir. Mezuniyet sonrası Türkiye’de yaşamaya devam etme
konusunda istekli oldukları ancak Kayseri’de kalma konusunda o kadar istekli
olmadıkları görülmektedir. YTB’nin kendilerine sağladığı bursla yaşamlarını
sürdüren ilave ek gelirleri olmayan öğrencilerin Kayseri şartlarında zorlan-
madıkları gözlemlenmiştir. Türkiye’de olup biten konulara olan ilgileri hem
Özçetin’in Yüksek lisans çalışmasında hem de bu çalışmada yüksek olduğu
görülmektedir. Çalışmada belki de en dikkat çekici durum öğrencilerin genel
olarak yalnızlık duygusu içinde olduklarını belirtmeleri olmuştur. Elbette bu
durumun temel nedenleri nelerdir incelenmeye değer bir konu olabilir. Öğren-
cilerin temel başvuru yeri olarak YTB’yi ifade etmeleri önemli bir durum, bu-
radan hareketle Başkanlık YTB’li öğrencilerin yoğun olduğu illerdeki
üniversitelerde gönüllü görev alacak öğretim elemanları aracılığı ile öğrenci-
lerin sorunlarına yerinde çözüm üretmek yararlı olabilir, belki öğrencilerin yal-
nızlık düşüncesinin nedenleri böylelikle belirlenebilir. Böylelikle bu
öğrencilerin ülkemizin gönüllü temsilcileri olmaları ve ülkelerinde Türkiye
lehine faaliyetlerde bulunmaları hususunda yararlı olabilir.  Böyle bir çalış-
manın tüm üniversitelerdeki YTB’li öğrencilere Başkanlık nezdinde yapılması,
her çalışma sonunda sorulacak soruların niteliğinin zenginleştirilmesi, ortak
havuzda toplanacak veri setiyle gerçeğe yakın sonuçlarla stratejiler geliştir-
ilmesi iyi olur kanaatindeyim.     
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Kamu Diplomasisi Bağlamında Kosova -Türkiye 

İlişkilerinde Türkiye Mezunlarının Rolü

Festim Rizanaj

Özet: Kamu diplomasisi; diplomasi faaliyetlerinin, kamuyu ilgilendiren her alanı kapsamına al-
masıdır. Uluslararası öğrenci hareketliliği, kamu diplomasisinin günümüzde kullandığı çok çeşitli
araçlardan biridir. Söz konusu hareketlilik, insanların kişisel kariyer planlarının bir parçası olması
itibariyle iradi ve sivil bir ‘sınır-aşan’ tercih meselesi niteliği göstermektedir. Uluslararası sistemdeki
değişimlerin etkisini nispeten gecikmeksizin hisseden bir ülke olarak Türkiye’nin, son yıllarda kamu
diplomasisine daha fazla önem verdiği gözlenmektedir. Eğitim kapasitesinin de elverdiği oranda,
Türkiye, kamu diplomasisi faaliyetlerinde uluslararası öğrenci hareketliliğini daha etkin kullanma
ve bu alanda dünya çapındaki payını artırma çabasındadır. Eğitimin uluslararasılaşması, çok daha
eski tarihlerden itibaren izini sürebileceğimiz bir olgu olmakla birlikte, modern çağda bu olgunun
aldığı şekil, kimi sonuçları da beraberinde getirmektedir. Öğrenciler, kendi ülkelerinden çok uzak
ülkelerde burslu ya da burssuz eğitim imkânlarına rahatça ulaşabilmektedirler. Uluslararası öğrenci
hareketliliğin beraberinde getirdiği faydalar, eğitim olanakları nispeten daha zayıf ülkelerin dahi
ekonomik ve siyasi menfaat sağlamaya çalıştığı bir alan olmaktadır. Ayrıca, karşılıklı fayda sağlanan
bu alan, kamu diplomasisinin günümüzde vazgeçilmez unsularından biri haline gelmiştir.

Bu çalışmada, Türkiye’de okuyan Kosovalı öğrencilerin Kosova-Türkiye ilişkilerindeki rolünü in-
celemektedir. Türkiye’de mezun olan Kosovalı öğrencilerinin kültür, eğitim, siyaset vb. alanlarda
iki ülkeler arasındaki etkileşimini geliştirmek adına faaliyetlere de yer örneklem olarak incelen-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Öğrencilik Hareketleri, Kosova, Türkiye Mezunları, İlişk-
iler

Giriş

Devletler artık sadece diğer devletleriyle veya uluslararası örgütleriyle ilişkiler
yürütmüyor aynı anda yabancı halkları, kamuoylarını da hedefleyen poli-
tikalar geliştirmektedirler. Bilgi ve iletişimin gelişmesiyle ve kamuoyunun
özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası hem iç politika hem de dış politika karşı
ilgilerin artmasıyla birlikte kamu diplomasisi dış politikanın vazgeçilmez un-
surlarından biri olmuştur. Eğitim alanındaki burs programları, değişim pro-
gramları çoğu ülkede kamu diplomasisinin kilit unsurlarından birisidir ve dış
politika alanında da büyük öneme sahiptir. ABD, Almanya ve diğer birçok
ülkenin dış politika araçlarının önemli unsurları olmaya devam etmektedir.

Türkiye’de uluslararası kamuoyunun gözünde olumlu imaj yaratmak
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amacıyla aktif kamu diplomasisi çalışmaları yürütmektedir. Eğitim de Türkiye
kamu diplomasisinin en önemli araçlarının biridir. Bu çalışmada Türkiye’nin
burs eğitim programın dış politika etkisini ve Türkiye’de mezun olan Kosovalı
öğrencilerinin Türkiye-Kosova ilişkilerinin yürütülmesinde, pekiştirilmesinde
ve Türkiye imajını temsil etmesindeki rolü incelenmektedir.

Kamu Diplomasisi 

Uluslararası sistemde bir şeyi yapabilme kapasitesi ve diğerlerinin
davranışlarını etkileme yeteneği “güç” olgusuyla açıklanmaktadır (Nye, 2004:
2). Ancak soğuk savaş dönemindeki sert güç kavramı, yeni uluslararası sis-
temde yerini ülkelerin “yumuşak güçlerine” bırakmıştır. Ülkeler artık sahip
oldukları yumuşak güç potansiyeli ile (bilim, sanat, kültür, spor, eğitim vb.)
başka ülkeleri etkilemekte, onlar için cazip bir ülke konumuna gelmekte ve bu
süreçte kendi politikalarını başka ülkelere kabul ettirmektedir.

Yeni yüzyılda zorbalıkla, dayatmayla, askeri güç kullanarak elde edilebilecek
bir başarı mevcut değildir. Bu şekilde elde edilebilecek üstünlükler mutlaka
kısa sürelidir, gelip geçicidir, geleceğe yönelik bir vizyonu yoktur. Yumuşak
güç ise kültür, bilim, eğitim, sanat, spor vb. değerlere dayanmakta, dolaylı etki
oluşturmakta ve son derece başarılı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmak-
tadır (Snow, 2009: 3). Yumuşak güç olgusu, kamu diplomasisi politikalarında
stratejik iletişim yönetimiyle buluşunca ortaya kalıcı başarılar çıkmaktadır.

Kamu diplomasisi kavram olarak üzerinde henüz fikir birliğine varılmamış,
teorik halen gelişme kaydeden kökleri farklı disiplinlere dayanan yeni bir
alandır (Cull, 2010). Aslında kamu diplomasisi eski çağlardan beri uygulanan
bir siyasi iletişim yöntemidir (Cull, 2010). Kamu diplomasisi, devletlerin başka
devletlerle diplomatik ilişkilerinin haricinde yabancı halklarla da iletişime
geçme ve onları etkileme politikaları olarak tanımlanabilir. Bunu yaparken de
geleneksel medya (radyo, gazete, televizyon vb.) ve kültürel tanıtım/alışveriş
gibi araçlar kullanılmaktadır (Cull, 2010). Kamu diplomasisinin dış politikayla
ilgilenmesi onun hedef kitlesinin de yabancı halklar olduğunu açıklamaktadır.

Kamu diplomasisini bir üst başlık olarak ele alacak olursak basit tanım de-
vletler ve devlet dışı gruplar arasındaki iletişim süreçleridir ki devletler sınır-
ları dışındaki sivil toplum örgütleri, şirketler, toplumlar ve bireyler ile iletişime
geçerek dış ilişkilerinde kendilerine avantaj yaratmaya çalışırlar (Szondi, 2008).
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Dolayısıyla, geleneksel olarak kamu diplomasisinden kasıt, devletlerin küresel
kamuoyuyla iletişim kurması ve ulusal amaç ve dış politikayla ilgili destek
sağlamak için yurt dışındaki hedef kitlesinin duygu ve düşüncelerinde
değişime odaklanmasıdır (Szondi, 2008).

Cull (Cull, 2008) kamu diplomasisinin tanımlarken beş aşamanın altını çizmek-
tedir: tespit etmek, aktif destek, kültürel diplomasi, değişim diplomasisi ve
uluslararası yayıncılık. Buna göre, öncelikle yabancı ülke halklarının belirli bir
devlet hakkındaki düşüncelerinin tespiti için anket vb. Yöntemlere başvurul-
malıdır. Akabinde, elde edilen sonuçlar çerçevesinde elçilik ve konsolosluklar
ülke dış politikasının meşrulaştırılması için aktif destek vermelidir. Kültürel
diplomasi ile ülke kültürünün ön plana çıkarılması (sanat turları, sergiler, ede-
biyat etkinlikler vb.) ve değişim diplomasisi ile ülkeler arasında akademik
değişimin sağlanması bunu takip etmelidir. Son olarak tüm bu faaliyetlerin ve
diğer dış politika çalışmalarının farklı dillerde uluslararası çapta yayın yapan
kanallar vasıtasıyla (radyo, TV, internet) küresel olarak yayılması sağlan-
malıdır. Söz konusu stratejiler yumuşak güç yaklaşımı çerçevesinde dış poli-
tika hedeflerinin uluslararası kabul ve tanınırlık kazanması yolunda atılması
gereken adımlardır.

Szondi’ye göre, kamu diplomasisinin merkezi kavramı ve temel hedefinin il-
işki inşa etme olduğu kabul edilmektedir (Szondi, 2008). Zaharna da Soğuk
Savaş ve 11 Eylül sonrası kamu diplomasisindeki temel yaklaşımın ilişki inşası
olması gerektiği vurgu yapmaktadır (Zaharna, 2010). Mark Leonard de kamu
diplomasisinin ilişki inşa etme boyutunu ele alırken iletişim sürecinin zaman
aralığı belirleyici faktördür ve de kamu diplomasisinin ilişki inşa edebilmesi
için yıllar boyunca sürmesi gerekmektedir çünkü anahtar bireylerle değişim
programları, eğitimler, seminerler, konferanslar aracılığıyla gerçek ve sanal
ağlar inşa etmeyi amaçlamaktadır (Leonard, 2002). Aynı doğrultuda Fitz-
patrick ilişkisel kamu diplomasisini karşılıklı anlamaya ve ülkeler ile halklar
arasında ortak çıkarlar geliştirmeye dayalı bir iletişim model olarak açıklar
(Fitzpatrick, 2013).

Kamu Diplomasisinin Uygulama Alanı: Eğitim ve Türkiye

Eğitim, değişim programları, staj imkanları vb. araçlar kalıcı ve uzun vadeli
ilişkiler kurabilmek için önemli imkân ve fırsatlar sunmaktadır. Bu ilişkiler
toplumların ve ülkelerin birbirini daha yakından tanımasına yardımcı olmakta,
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tanıma arttıkça, anlama ve ikna olma olanakları da çoğalmaktadır. Uluslararası
öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve
dayanışmayı artırdığından ve küresel barışa katkı sağladığından önemli bir
kamu diplomasisi aracı olarak değerlendirilmektedir. 

Devletler eğitim uygulaması ile sahip oldukları kültürlerini, tarihlerini, ede-
biyatını kullanarak genç kuşakların bunları öğrenmeleri amaçlamaktadır.
Dolayısıyla, ülkeler, kültürel değişim programlarını kamu diplomasisi faaliyet-
leri çerçevesinde uygulayarak diğer ülkelerin halklarını etkilemek şeklinde
yürütmektedir. Bunu gerçekleşmek için, her yıl binlerce akademisyen ve
öğrenci, devlet imkânlarından yararlanarak birbirinden farklı ülkelere zi-
yaretler gerçekleştirebilmekte, ülkelerin farklı burs programları ile eğitimde
farklı tecrübeler kazanabilmektedir. Çünkü eğitim, bir ülkenin kültürünün
sunulması, sivil diyaloğun daha ilerilere taşınması ve ortak değerlerin oluştu-
rulması hususlarında kamu diplomasisinin uygulanmasını sağlamaktadır
(“Fulbright Programı Hakkında”, 2019). Uluslararası öğrencilerin aynı za-
manda kültür taşıyıcılığı yönü de bulunmaktadır. Yerel kültürü ile eğitim
aldığı ülkeye giden uluslararası öğrenci bu ülkeye kendi kültürünü de taşımış
olur. Eğitimi süresince bulunduğu ülkenin kültürünü öğrenerek daha sonra
kendi ülkesine geri döndüğünde bunu kendi ülkesine taşır. Eğitim aracılığıyla
verilen kültürel değerler kalıcı olmaktadır.

Bir anlayış oluşturmak açısında ve olumlu imajları ortaya çıkarmak için güçlü
araç olan uluslararası eğitim değişimleri kaçınılmaz bir şekilde, kültürler arası
etkileşimi gerektirmektedir. Bu bağlamda uluslararası eğitim değişimlerinin
hedeflere ulaşmak için diplomatik amaçlarının yerine getirmek için yönete-
bileceğini ve şekillendirilebileceğini göstermektedir (de Lima Jr, 2007: 239).
Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde birbirimizi daha bağımlı hale getiren
ve kamu diplomasisi praktiğinin bir monolog değil de bir dialog olduğu argü-
manının destekleyen uluslararası değişim programlarının bir diğer önemli
bileşeni olan karşılıklılık düzeyidir (de Lima Jr, 2007: 240). Bu doğrultuda,
kamu diplomasisi bağlamında uluslararası eğitim değişiminin öğrencileri ev
sahibi ülkeyi anlayabilecekleri ve siyasi sistemi, kültürü ve değerleri ile sem-
pati geliştirebilecekleri şekilde seçilmektir (de Wit, 2002: 85). Kamu diploma-
sisinin bir alt olarak görünen eğitim diplomasisi bir ülkenin farklı ülkelerin
vatandaşları ile eğitim etkinlikleri aracılığıyla iletişim sağlaması olarak tanım-
lanabilir. Değişim diplomasisi olarak da anılan değişim programları, vatan-
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daşları yurtdışına göndererek ve yurtdışından gelenleri kabul ederek eğitim
süresince kültür etkileşimini gerçekleştirmeyi ve uluslararası düzeyde bir algı
oluşturmayı amaçlamaktadır. Değişimler kamu diplomasisinin dialog yak-
laşımı için ideal bir araçtır.

Ekonomik kalkınma, kişisel gelişim, sosyalleşme ve mesleki kazanım yanında
kültürel etkileşim, bilgi üretimi, bilginin paylaşımı ve transferi noktasında
büyük önem taşıyan uluslararası öğrenci hareketliliğinin stratejik boyuttaki
önceliği kamu diplomasi bağlamında giderek artmaktadır. Bugün pek çok
gelişmiş ülke uluslararası yükseköğrenimi kamu diplomasisinin önemli bir
enstrümanı olarak kullanmaktadır (Nye, 2004). Öğrenci hareketliliği ve kişisel
ve kurumsal seviyelerde entelektüel ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesinden
kaynaklanan olumlu deneyimler, bir ülkenin eğitim tekliflerini doğrudan etk-
ileyebilir. Bu deneyimler aynı zamanda ev sahibi ülkelerin bölgesel ve küresel
arenalardaki itibarlarını ve etkilerini de artırabilir. 

Dünyada toplumların gelişimleri incelendiğinde farklı dönemlerde farklı
bilim, kültür ve sanat merkezlerinin oluştuğu ve farklı bölgelerden insanların
bu merkezlere Eğitim almak üzere gittikleri bilinmektedir. Bu çekim merkez-
lerinin en önemli özelliği güçlerini geliştirdikleri siyasi, ekonomik ve kültürel
yapılardan almalardır. Ridder-Symonens (Ridder-Symoens, 1992: 302-303)
Orta Çağ dönemi öğrenci ve öğretmen hareketliğini anlatırken ayrıca bugün
hareketliliği teşvik etmek için kullanılan birçok argümanı bir şekilde hatır-
latıyor: yeni deneyimler, fikirler, bakış açıları ve politik ilkeler ve görüşler. Yeni
okullara ve daha önce kendileri tarafından bilinmeyen yaşam koşullarına, ge-
leneklere, yaşam tarzlarına ve yeme ve içme alışkanlıklarına aşina hale geldiler.
Seyyar öğretmenlerin çoğunun ülkelerin seçkinlerine mensup olduklarını ve
yeni edinilen bilgiyi uygulamak ve yaymak için iyi görevlere yerleştir-
ilmişlerdir.

Ayrıca yurt dışında eğitim vatandaşları da doğrudan o ülkeyi temsil etmeleri
sebebiyle değişim diplomasisi kapsamında altında sınıflandırılabilir. Fulbright
programı, Chevening bursları veya Türkiye Bursları projeleri değişim diplo-
masisi kapsamında değerlendirilebilir. Örneğin, Fulbright Programı ABD
Dışişleri Bakanlığı tarafında desteklenen diğer ülkelerdeki vatandaşlar ve
diğer devletler ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirme amaçlı bir değişim pro-
gramıdır (“Fulbright Programı Hakkında”, 2019). Değişim programları
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yardımıyla ülkeyi ziyaret eden, ülkede bulunan uluslararası öğrencinin bizzat
kendisi ve edindiği bilgi, deneyim ve ülkesine beraberinde götüreceği/aktara-
cağı algı ve aidiyet önem taşımaktadır, dolayısıyla “insan faktörü” algı ve ak-
tarım unsuru olarak öne çıkmaktadır. Eğitimin sonunda ülkelerine dönen
öğrencilerin zihinlerinde yerleşmiş fikir ve değerleri kendi ülkelerine aktar-
maları, bulunduğu ülkenin kültürü ve tarihinden etkilenerek eski yaklaşım-
larında 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.

Uzun vadeli sonuçlar getirmiş olan tek taraflı öğrenci hareketliliği kamu diplo-
masinin de temel odak noktası olan kamuoyunu şekillendirmede çok mühim
role sahiptir. Çünkü gelişmiş ülkelerde eğitim alan bireylerin ülkelerine dön-
mesi sonrası yükseköğrenimlerini aldıkları ülkenin düşünce tarzına ve yaşam
şekline göre hareket etmesi muhtemel bu bireyler ülkelerarası diyalog ve işbir-
liği için önemli roller üstlenmektedir. Sadece kamuoyu oluşumu değil aynı za-
manda elit sınıf inşasına da yönelik getirileri olan tek taraflı öğrenci
hareketliliğinin lobicilik alanında da önemli katkıları olmaktadır. Ülkelerine
döndüklerinde yasama ve karar alma organlarında görev alan mezunlar,
eğitim-öğretim aldıkları ülkelerle yakın bağları bulunması neticesinde
karşılıklı diyaloğa hizmet edebilme olasılıkları yüksek olmaktadır (Öztürk,
2014: 20-22). Tek taraflı öğrenci hareketliliğinin günümüzdeki gelişmiş ve mod-
ern örnekleri incelendiğinde en önde Fulbright gelmektedir. Yine İngiltere’nin
Chevening bursları, Almanya’nın DAAD Bursları, Fransa’nın Eiffel Bursları
dünyaca bilinen öğrenci değişim programları örnekleridir.

Türkiye Bursları adı verilen, uluslararası öğrencilere Türkiye’deki üniversitel-
erde ücretsiz olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim alma
hakkı sağlayan sistem de bu değişim programları çerçevesinde faaliyete
geçmiştir. Uluslararası öğrencilere ilişkin olarak ise; burs, konaklama, Türkçe
dil kursları, ücretsiz sağılık hizmetleri, uçak biletleri gibi hizmetlerin sağlan-
ması koordine eden başkanlık Türkiye’de kaldıkları sürece de öğrencilere
destek sunmanın ötesinde, bu öğrencilerle Türkiye arasındaki ülkelerine
döndüklerinde de sürdürülecek bağlar oluşturmayı amaçlamaktadır (Yurtnaç,
2012: 8). Mazzoral ve Soutar'a (Mazzarol & Soutar, 2002) göre, uluslararası
öğrencilerin ev sahibi bir ülkeyi seçmesinin sebepleri, iki millet arasındaki
kültürel etkileşimlerle güçlü bir bağlantısıdır.
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Uluslararası öğrenci olgusu ile ilgili en temel ve dikkat çekici ayrım tanım ile
ilgilidir. Dünya’da uluslararası öğrencileri barındıran ülkelerin bir kısmı “ya-
bancı öğrenci” olarak, bazı devletler ise “uluslararası öğrenci” olarak tanım-
lamaktadırlar. ABD, İngiltere ve Avusturalya tarafından ağırlıklı olarak
kullanılan ve genel olarak pek çok ülkede de kabul gören “uluslararası
öğrenci” kavramı, eğitim amacı ile başka bir ülkeye hareket eden kişileri tanım-
lar. “Yabancı öğrenci” tanımı ise Fransa, İtalya, Kore, Japonya gibi ülkelerde
yaygın olarak kabul edilen uzun dönem ikamet izni sahibi olan vatandaşlık
bağı ile bağlı olmayan öğrenciler için kullanılır. Bu doğrultuda Türkiye’de
okuyan “uluslararası veya yabancı” öğrenciler için “misafir öğrenciler” tabiri
bazen dile getirilmektedir ki bu Türkiye’nin özgün bir tanımlaması olarak lit-
eratüre geçmektedir.

UNESCO verilerine göre, 2011 ve 2016 yılları arasında Türkiye, misafir ettiği
uluslararası öğrenci sayısında kaydettiği %400 artış oranı ile bu alanda birinci
ülke olmuştur. Dünya çağında seyredene uluslararası öğrenci hareketliliğinde
Türkiye’nin son yıllardaki başarıları, diğer birçok faydalarının yanı sıra, bu
hareketliliğin diğer ülkelerle akademik işbirliğine kapı aralaması ve yük-
seköğretimimizin uluslararasılaşmasına sunduğu katkılar bakımından önem
taşımaktadır (Eren, 2018: 3). Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısının artması
sürecinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) önemli rol
oynamaktadır. YTB’nin başlattığı burs programı sayesinde dünyanın çeşitli
ülkelerinden binlerce öğrence Türkiye üniversitelerinde öğrenim görme şan-
sını 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 Bursları kısa bir sürede Türk dış politikasının ve kamu diplomasisinin
önemli araçlarından biri olmuştur. Türkiye Bursları adı altında markalaştırılan
uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili olarak, sadece öğrencilerin seçimi ve
burslandırılmasına odaklanmakta; adayların akademik ve mesleki gelişmeler-
ine katkıda bulunmak, kültürel ve sosyal programlar marifetiyle Türkiye’nin
gönüldaşlıklarını pekiştirmek amacıyla geniş coğrafyaya hitap eden pek çok
çalışma yürütülmektedir (Eren, 2017: 3).

Türkiye-Kosova İlişkilerinde Türkiye Mezunların Rolü

Türkiye ilk kez 1992 yılında, Orta Asya ve Balkan ülkelerindeki soydaş ve
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akraba topluluklara yönelik üniversite bursları vermeye başlamışsa da bu pro-
gramın sistematikleştirilmesi 2011 yılında YTB’nin desteğiyle Türkiye bursları
olmuştur. Ülkelerine geri dönen, Türkiye hakkındaki olumlu görüşlerini ak-
tarmaları ve Türkiye’ye karşı bir sempati doğmasına vesile olmaları planla-
maktadır (Yurtnaç, 2012). 

Türkiye bu alandaki çalışmalarını öncelikli olarak, diğer ülkeler ile kurulacak
olan karşılıklı ilişkiler açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmek-
tedir. Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmaları, temelde şu
dört esasa dayanmaktadır:

- Akademik gelişme ve etkileşim

- Ekonomik kalkınma ve dayanışma

- Sosyal ve kültürel etkileşim

- Siyasî ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi (“Fulbright Programı
Hakkında”, 2019).

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan mezun-
lar mutlu anılarında yer almak, Türkiye’nin en değerli kazanımıdır. Türkiye
Mezunları, bu bağlamda Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri
inşa eden gönüllü elçileridir (“Ana Sayfa - Türkiye Mezunları | Turkey
Alumni”, 2019). Amacı ise;

- Türkiye Mezunları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma sağlamak mak-
sadıyla fiziki ve sanal platformlar oluşturmak

- Mezunlarla üniversiteler arasında sürdürülebilir bir ilişki kurulması teşvik
edilerek akademik alanda işbirliği oluşturulmasına zemin hazırlamak

- Duyurular ve haberler üzerinden mezun çalışmalarına ilişkin bilgi edinme
imkânı sağlamak

- Türkiye Bursları uygulamasının çeşitli aşamalarında mezunlarla işbirliği
yapmak

- Türkiye Mezunlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemek ve
yaşadıkları toplumların kalkınmalarına katkı sağlamalarını temin etmek
amacıyla destek programları düzenlemek
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- Türk firmaları ve üniversiteleri ile mezunlarımız arasında iletişim sağlayarak,
mezunlarımıza kariyer fırsatı sunmak

- Türkiye Mezunlarının Türk dili ve Türk kültürüyle bağlarının devam ettir-
ilmesine yönelik çalışmalar yapmak

- Türkiye Mezunlarının kendi ülkelerinde ve farklı ülkelerde yaşayan diğer
mezun öğrenciler ile olan etkileşimi ve iletişimini arttırmak

- Türkiye Mezunlarının kamu kurumlarımızın temsilcilikleri ile iletişim ve
işbirliğinin güçlendirmek.

90’lı yıllarda Türkiye’de başlayan “Büyük Öğrenci Projesi” ile birlikte Türkiye,
dünyanın her tarafından, özellikle Orta Asya ve Balkanlar’dan öğrenci almaya
başladı. O dönemde Kosova’dan az da olsa Türkiye’ye öğrenci gitmeye
başladı. Gayri resmi rakamlara göre bugüne kadar Türkiye’den mezun olmuş
2000’e yakın Kosovalı bulunmaktadır; bir o kadar öğrenci halen Türkiye’nin
değişik üniversitelerinde YTB (Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı) veya YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) burslusu olarak veya kendi
imkânlarıyla okumaktadırlar. Türkiye’nin uluslararası öğrenci kabulünün
Batılı ülkelerden daha gerilere giden bir tarihsel geçmişe sahip olduğu göze
çarpmaktadır. Yine tarihsel olarak incelediğimizde özellikle 15.yy’da ağırlıklı
olarak başlayan Osmanlı’daki Enderun Okulu tek taraflı öğrenci hareketliliğini
ilk olarak Balkan ülkelerine yönelik başlatmıştır. Enderun Okulu, Sultan II.
Murad devrinde kurulmuş olup devşirme talebelerden Yeniçeri Ocağına ve
Osmanlı bürokrasisine kadro ihtiyacını karşılamayı temel amaç edinen bir
kavramdır. Normal devşirme öğrencilerin yanında okula Osmanlı’nın nüfuz
alanı içerisinde olan özellikle Balkanlardaki monarşilerin prenslerinden ve
seçkin tabakanın çocuklarından da eğitim almak için gönderilen öğrenciler ol-
muştur. Osmanlı’nın balkanlardaki voyvoda denilen prensliklerin ve nüfuzu
altındaki krallıkların taht adaylarını Enderun okuluna kabul ederek orada
kendi şehzadeleri ile birlikte eğitime tabii tutması öğrenci değişim pro-
gramının ilk prototipi olarak gösterilebilir (Öztürk, 2014: 5).

Türkiye Mezunlar Birliği Derneği, Türkiye’den mezun olan Kosovalı öğrenci-
leri bir araya getirmek ve aralarında koordinasyonu sağlamak için YTB ve
TİKA’nın desteğiyle 2017 yılında kurulmuş bir dernektir. TÜMEB, bunu ya-
parken “Kosova’nın neresinde bir Türkiye mezunu varsa, TÜMEB ordadır”
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mottosuyla yola çıkmıştır. Mezunların yaşadıkları sıkıntılara birlik ve beraber-
lik çerçevesinde çözüm bulmak ve beraber hareket etmek en temel ilkelerinden
biridir. TÜMEB bunları yaparken hiç bir din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı
gözetmeden, nerede bir Türkiye mezunu varsa orada olacak; birlik, beraberlik
ve dayanışma içerisinde hizmet verecektir (“UDT - TUMEB - Ana Sayfa”, 2019).

Türkiye mezunlarının önemli görevi de Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkil-
erde köprü kurmak olmalıdır. Kosova ve Türkiye ilişkileri asla uluslararası
arenada bulunan diğer ikili ülke ilişkileri gibi olamaz. Bunun nedeni tarihin
derinliklerinde yatmaktadır. Yavaş yavaş bu tarihi bilgiler gün yüzüne çık-
maya başladı. Ancak bu konuda yapacak daha bir sürü iş bulunmaktadır.
Kosova’nın Türkiye’yi tanımaya, Türkiye’nin de Kosova’yı tanımaya ihtiyacı
vardır. Türkiye mezunları bu rolü çok iyi bir şekilde yerine getirmelidir. Bunu
yapmak için de önümüzde çok ciddi imkânlar bulunmaktadır. Mesela bugün
Kosova’da TİKA, Yunus Emre, Maarif Okulları vb. gibi birçok Türkiye kurumu
bulunmaktadır. Bu kurumlar ve Kosova kurumları aracılığı ile Türkiye mezun-
ları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için ciddi projeler üretmelidir (Pomak,
2019).

İlişkileri geliştirmek ve projeler üretmek; adına Kosova Türkiye Mezunları T.C.
Priştine Büyükelçisi Sn. Çağrı Sakar ile TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif
Okulları, Eğitim ve Din Müşavirliği yöneticilerini ağırlayarak ve ziyaretlerine
bulunarak hayata geçirilmeye planlanan projeler konusunda danışmanlık,
destek ve ilgileri sağlamak önemli adımlar olduğunu nitelendirilmektedir. 

Eğitim tecrübeleri ve uyum sağlama süreci; Türkiye Mezunlarının tecrü-
belerini ve Kosova’ya dönünce de uyum sağlama konusunda bilgilendirmek
için buluşmalar ve toplantılar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Türkiye’de
okuyan ve mezun olan öğrencileriyle iletişimini koparmamak ve geliştirmek
açısında farklı illerde bulunan öğrencileriyle toplantılar ve buluşmalar gerçek-
leşmektedir. Eğitim alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı konular konuşmak
adına Kosova Türkiye Mezunları temsilcileri Prizren “Ukshin Hoti” Üniver-
sitesinde ve Priştine “Hasan Prishtina” Üniversitesine ziyaretler bulundular
ve rektör ve rektör yardımcılarıyla görüşmelere gerçekleştirildi.

Türkiye’deki gelişmelerin bilgilendirilmesi; Sosyal medya platformları kulla-
narak Türkiye-Kosova arasında sağlanan anlaşmalar, ziyaretler ve Türkiye’de
eğitim ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Mezunları
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Birliği Derneği dışında, Türkiye’de eğitimini alan Kosovalı öğrenciler farklı
alanlarda Türkiye-Kosova ilişkilerini güçlendirmek adına farklı faaliyetler
yürütmektedir. Önemli haber portali olan Gazeta e Re (Yeni Gazete),
Türkiye’de siyasi, ekonomi, kültür alanında gelişmeleri doğru bir şekilde ak-
tarmak adına Kosova okuyucusu için Arnavutça haberler üretmektedirler.
Kültürel faaliyetler yürütmek adına, Fleta yayınevi Türkiye edebiyatının yeni
isimleri Arnavutçaya kazandırıp okuyuculara sunmaktadırlar. Ayrıca, İDEA
Derneği çerçevesinde YTB işbirliği ile Kosova’da okuyan öğrenciler için
öğrenci akademileri gerçekleşmektedirler ve bu esnada Türkiye gezileri de
düzeltmektedir.

Sonuç

Küreselleşme ile birlikte önem kazanan uluslararası öğrenci değişimine/kabul
pek çok ülkenin yakından ilgi duyduğu gözlenmiştir. Çünkü bu ülkeler, ulus-
lararası öğrencileri hem kamu diplomasilerine işlerlik kazandıracak hem de ulus-
lararası öğrenci değişiminden daha fazla pay alabilecekleri stratejik bir adım olarak
görmektedirler

Uluslararası öğrenciler, ikili ilişkileri geliştirecek, arada köprü olacak, ülkesini ve
okuduğu ülkeyi dışarıda tanıtacak kimselerdir. 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.

Kosova Türkiye mezunları Türkiye-Kosova ilişkileri daha güçlü bir şekilde yürüt-
mek için önemli unsurlardan biridir. Kamu diplomat olarak farklı alanlarında farklı
faaliyetler yürüterek, hem kendi aralarındaki öğrenciler bağlarını güçlendiriyor
hem de Türkiye’nin dış politika yürüten kurumlarıyla ilişkiler kurarak önemli
adımlar atılmaktadır. Türkiye’nin imajını ve itibarını doğru bir şekilde aktarılması
Türkiye Mezunlarıyla gerçekleşebileceğini değerlendirilebilmektedir. Böylelikle,
Türkiye’nin kamu diplomasisi bağlamında Türkiye Mezunları önemli ölçüde
değerlendirip kullanması gerekmektedir. Ayrıca eğitim diplomasisi çerçevesinde
Türkiye ile ilgili eğitim sistemi, burs fırsatları, başvuru bilgilendirme konusunda
önemli bir rol oynamaktadır. Bir kamu diplomat olarak Türkiye Mezunlarının
toplumun içinde olmasının sağladığı imkânlar neticesinde Türkiye’nin imajını,
itibarını, direkt halka aktarma şansını bulmaktadır.
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Türkiye’de Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştığı ve

Yaşadıkları  Psikolojik Sorunlar

Gulnara Mukhtarova

Özet: Dünyanın sürekli değişen ve gelişen yapısının beraberinde getirdiği eğitime erişim imkânları
ve daha kaliteli eğitim alma imkânları gençlerin farklı ülkelere göç ederek, uluslararası öğrenci
haraketliliğini arttırmaktadır. Son yıllarda Türkiye dünyanın farklı yerlerinden öğrenci kabul eden
büyük ülkeler arasından yer almaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme sebe-
pleri arasında daha iyi eğitim, çok seçenekli iş imkânları konum olarak daha rahat ve güvende ol-
maları esas göz önünde bulundurulan sebepler arasında görülmektedir. Eğitim amacıyla Türkiye’
ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler sadece öğrenimle ilgili değil, bunun dışında birçok sosyo-
ekonomik, psikolojik, dil, anlaşma, adaptasyon gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, Türkiye’nin illerinde bulunan üniversitelerinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu
öğrencilerin karşılaştıkları ve yaşadıkları psikolojik zorlukları belirlemek ve çözümüne yönelik öner-
iler sunmaktır. Çalışma 2018-2019 eğitim öğrenim yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim
görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırma için çalışma amacına yönelik
13 sorudan oluşan form oluşturulmuştur. Formda öncelikle cinsiyet, uyruk, ikamet adresi,
Türkiye’de ikamet ettiği süre vs. kişisel bilgiler yönünde sorular sorulmuş daha sonra ise araştır-
manın amacına yönelik sorular yer almıştır. Form 13 erkek, 33 kız öğrenci olmakla toplam 46
öğrenci tarafından cevaplandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Eğitim, Yabancı Uyruklu Öğrenci, Psikolojik Zorluklar, Psikolojik
Sorunlar

Giriş

Türkiye’de teknoloji, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda hızlı
gelişim ve değişimler görülmektedir. Bunun sonucu olarak Türkiye’ ye her yıl
dünyanın farklı yerlerinden daha iyi bir eğitim ve iş deneyimi kazanmak için
uluslararası öğrenciler gelmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye devletinin ya-
bancı uyruklu öğrencilere ayırdığı birçok burs imkânları Türkiye’de eğitimi
kolaylaştırıyor. 2012’den bu yana Türkiye bursları başkanlık tarafından
Türkiye’de uluslararası eğitimi organize etmek ve finanse etmek için kullanıl-
maktadır. Bu burslar lisans, yüksek lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli
şekillerde verilmektedir. Lisans düzeyinde Türkiye devleti tarafından ayrılmış
Türkçe Konuşan Ülkeler burs programı, Balkanlar Bursa Programı, Karadeniz
Burs Programı, Harran Burs Programı, Türkiye-Afrika Burs Programı ve
Boğaziçi Burs Programı gibi bölgeler bazında burs bulunmaktadır. TÜBİTAK
tarafından lisansüstü öğrencileri Türkiye ‘ye çekmek için burslar verirken,
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diğer taraftan doktora aşamasında olan veya doktorasını yeni tamamlamış
olan genç araştırmacıların Türkiye ‘de araştırma yapmaları için burs vermek-
tedir. TÜBİTAK ayrıca araştırmacıların Türkiye ‘ye araştırma, eğitim ve çalıştay
gibi faaliyetler için gelmelerini sağlamaya yönelik program da yürütmektedir
(Besel ve Savaşan, 2015). Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Bursa dünyanın her
yerinden Türk olmayan ve lisans düzeyinde öğrenciler için ayrılmıştır. Ayrıca
lisans derecesi için İbn Sina Tıp Bilimleri Burs Programı, Yunus Emre Türk Dili
Bursu, İslami Çalışmalar Bursu ve her seviye için Spor ve Sanat Bursu Pro-
gramı ayrılmıştır. Sadece Türkiye’ de değil, farklı ülkelere eğitim amacı ile
giden uluslararası öğrenciler aynı zamanda gittikleri birçok yerde sorunlar
yaşamaktadır. Bu sorunlar arasında dil zorlukları, eğitim gördükleri kurumda
akranları ile iletişim kurmakta zorlanmak ve bunun sonucu olarak yaşadıkları
izolasyon ve yalnızlık duygusu, kültür şoku, maddi zorlular, ikamet ettiği
şehir, oturduğu eve veya yurt ortamına adaptasyon eksikliği olarak görülmek-
tedir (Kumcağız, Dadashzadeh ve Alakuş, 2016). Yabancı uyruklu öğrencilerin
kendi ülkelerinin dışında farklı bir kültürde okumak ve yaşam sürdürmek,
bireyi alışmış olduğu kültür arasında bir ikilemde bırakabilmektedir. Bireyin
yaşamında kültür olgusunun önemini dikkate alırsak, bu da yabancı uyruklu
öğrencilerin alışma sürecinde stres ve düşük sosyal destek görerek derste veya
insanlarla iletişim zamanı sorun yaşamasına neden olduğu görülmektedir
(Çoşkun, 2004). Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal-kişisel olarak karşılaştık-
ları ırkçılık, önyargılı insanlar, stres, arkadaş edinme zorluğu yalnızlık ve
memleket hasreti akademik süreci ve eğitim hayatını etkilemektedir. Dil
konusunda görülen zorluklar en çok stres yaratan konulardandır. Şöyle ki,
yeni gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeye hâkim olmaması çok düşük
düzeyde bilmesi ve bunun yanında konuşmada zorlanması yabancı olarak bu-
lundukları ülkede bir sıra tehlike ile yüz yüze bırakıyor. Bu zorlukların
yanında yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye ‘de kaldıkları süre boyunca
edindikleri tecrübeler hem kendileri hem de yerli öğrenciler için kalıcı değerler
taşımaktadır (Alyılmaz, Biçer ve Çoban, 2015). Akademik süreçte yabancı
uyruklu öğrencilerin karşılaştığı temel problemler yine dile fazla hâkim ol-
mama nedeni ile yaşamış olduğu iletişim yetersizliği, fazla iş yükü, uygun ol-
mayan akademik çalışma, Türkçe etkili iletişim kuramamak, sınav ve notlarla
ilgili kaygılar yaşadığı görülmektedir (Güçlü, 1996).

Yapılan çalışmalar özellikle de deyimler, mecazlar, kalıplaşmış sözler, yöresel
kullanımlar ve başka dil unsurları öğrenciler için çoğu zaman anlama güçlük-
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lerine neden olmaktadır. Çünkü bu ögeler, kültürle doğrudan ilişkili olduğu
için kelimenin temel anlamından oldukça farklı anlamlar içermektedir (Sey-
men ve Tok, 2012). Dil yetersizliğinin doğurduğu iletişim eksikliği problemin
ana kaynağını teşkil etmektedir. 

Zavalsız ve Gündağ (2017) yaptıkları çalışmada kendi kültürlerinden farklı bir
kültüre giren bireyin başta o toplumun dili olmak üzere yeme-içme, kılık-
kıyafet, alışveriş mekanları gibi konularda gündelik hayatını devam ettire-
bilmek adına başvuracağı araç bireylerarası iletişim olduğunu belirtmiştir.
Farklı bir kültürle karşılaşan bire doğal olarak iletişim ve uyum problemi yaşa-
maktadır. Bununla birlikte farklı ülkelerden Türkiye ‘e gelen yabancı uyruklu
öğrenciler sosyo-kültürel anlamda da birtakım sıkıntılarla karşılaştığı
görülmektedir. Buna ilaveten öğrenciler aile özlemi, barınma, yurt yaşantısı
ve arkadaşlık ilişkilerinde de uyumsuzluklar yaşayabilmektedirler. 

Bir kültürden başka kültüre giden bireylerin yeni kültüre uyum sağlamakta
karşılaştıkları güçlükler, sıkıntılar bunalımlar ve gösterdikleri tepkilere kültür
şoku denilmektedir (Çöllü ve Öztürk, 2009). Farklı bir ülkeye gelen gençler
sadece yeni bir ortama uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda içinde bu-
lundukları kültürün eğitim sistemine de uyum sağlamak zorundadırlar. Brisset
ve diğerleri yaptığı çalışmada tarihsel olarak, psikolojik uyumu stres ve başa
çıkma çerçevesinde incelenmiş olsa da kişiliğin sosyokültürel adaptasyonu da
etkilediği bulunmuştur. Psikolojik adaptasyon stresle başa çıkma yoluyla an-
laşılabilir. Psikolojik adaptasyon ve sosyokültürel adaptasyon bir biriyle ilişk-
ilidir ancak kavramsal ve amprik olarak farklıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler
farklı, daha önce gelmedikleri bir ortama uyum sağlamakta doğal olarak zor-
lana bildikleri görülmektedir. Fakat gelmeden önce kendileri, aileleri ve yakın-
ları onlarla ilgili yüksek beklendiler içinde oldukları için öğrenciler bu
durumda kendilerine fazla sorumluluk yüklemiş oluyorlar. Daha sonra adap-
tasyon sürecinde yaşamış oldukları sorunlarla baş etmek için verdikleri mü-
cadele onları yoruyor. Ve buna ek olarak öğrenciler, toplumun ve ailelerinin
yüksek düzeydeki beklentilerinin baskısını üzerlerinde hissetmenin yanında,
içinde bulundukları gelişim dönemlerinin zorlukları ile de baş etmek zorunda
kalmaktadırlar.

Yaşadıkları ortamı değiştirerek farklı ortama uyum sağlamaya çalışan yabancı
uyruklu öğrenciler karşılaşmış oldukları kültür şoku sonucunda bazı psikolo-
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jik sağlık sorunları yaşadığı belirtilmektedir. Yeni kültüre yabancı olan birey-
lerin yaşadıkları psikolojik sorunlara depresyon, yalnızlık, stres, adaptasyon
gibi problemler gösterilebilir. İlk başta depresyon olarak tanımlanan birçok
psikolojik sağlık sorunları ilerleyen dönemlerde daha büyük sağlık sorunlarına
yola açabilir. Kültürleşme stresi de bir stres türüdür ve genellikle yabancı
bireylerin yeni ortama adapte olma sürecinde ve kültürleşme sırasında düşük
akıl sağlığı durumu (depresyon, marjinal veya dışlanmış hissetme vs. psikolo-
jik semptomlar) olarak kendini göstermektedir. Kültürleşme stresi sonuç
olarak zayıf adaptasyona da yol açabilmektedir (Berry, 2005; Yeles-Karaman,
2018). Özçetin (2013) genel olarak yabancı uyruklu öğrencilerde farklı ortamda
yaşamaya başladığı andan itibaren kültürel şokun ve stresin başladığını be-
lirtmektedir. Ama insan davranışlarının esnekliği, farklar ve değişimler
karşısındaki müthiş kapasitesi insanların hemen kültürel şoka girmesini en-
gelleyen en önemli faktördür. Kültür şoku yeni bir olay ve olgunun insanlarda
oluşturduğu psikolojik ve toplumsal şok, korku, heyecan ve panik durumudur.
Kültür şoku, yabancı bir yerde tamamen yabancı bir kişi yaratır. İnsanları
kendi kültürlerinden alıp, tamamen farklı bir kültüre, çevreye yerleştirip on-
ların tekrar eski kültürlerine dönme imkanları ortadan kalkar. Öğrenciler yurt-
dışında okumayı, başka bir ülkede yaşamayı iyi bir imkân ve seyahat etmek
için iyi bir fırsat olarak görmektedirler. Birçok üniversite uluslararası değişim
programlarına katılan hem giden hem de gelen öğrenciler için oryantasyon
eğitimleri düzenleyerek, öğrencilerin gündelik yaşama ve kampüs hayatına
uyum sürecini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler
akademik danışmanlar ve öğretim üyeleri tarafından da daima desteklenmeli
ve cesaretlendirilmelidirler. Uyum sürecinin kolaylaştırılabilmesi için öğren-
cilere uluslararası öğrenci merkezi kurularak burada görevli danışmanlar
tarafından sosyal uyum, sağlık, kültürel uyum, para işleri gibi konularda
destek olunmalıdır. Ward ve Kennedy (1993) kültürlerarası geçişlerde yaşanan
uyum sorununu sosyokültürel ve psikolojik olarak iki şekilde ele almıştır.
Sosyokültürel uyum bireyin ülkesi dışına çıkış zamanı yaşamış olduğu uyum
sorunudur. Psikolojik uyum ise yeni yerleşmiş olduğu yere adaptasyon (Bris-
set, Safdar, Lewis ve Sabatier, 2010) ve karşılaştığı stres ve bu stresle başa çıkma
becerisi olarak ifade edilmektedir. Kültürel uyum yabancı kültürlerarası
iletişim, kültürel ve psikolojik değişimleri ifade etmektedir. Yabancı uyruklu
öğrencilerin uyum sorunu ile beraberinde getirdiği yalnızlık ve yabancılık
duygusu da ön planda yaşanmaktadır. Tüm göçmenler göç ettikleri ülkede
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birer yabancıdırlar. Bireyin dış dünyasında çok somut olan bu yabancılık du-
rumu onun iç dünyasına da yansır. Kendi iç dünyasına da yabancılaşarak bir
şeye veya bir yere ait olmama duygusu yaşamaya başlar. Yalnızlık duygusu
ise bireyin bilinçli ya da bilinçsiz geride bıraktığı yakınlarının yokluğu ve on-
ları bırakmasında ötürü kendini suçlu hissetmesinden kaynaklanır. Bu yalnı-
zlık duygusu üzüntülü bir anda olduğu kadar, sevinçli bir anda da görüle bilir.
Konuyla ilgili yapılmış birçok çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin çoğun-
luğu genel olarak ev ve aile özlemi çektiklerini belirtmektedirler. Ev özlemi
sırasıyla öğrenciler ailelerini, arkadaş çevrelerini ve memleketlerini özledik-
lerini belirtmektedirler. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumlara düşen yüküm-
lülükler ise öğrenim başarısı için (MEB, 1983) gerekli tedbirleri almak, rehber-
lik hizmeti sağlamak, haklarında bilgi toplamak, durumlarını izlemek vs.
olarak belirtilmektedir. Resmen belirtilen karşılıklı yükümlülükler dışında
öğrencilerin yaşam durumlarına yapılacak olumlu katkılar üniversitelerin
uluslararası anlamda geleceğini tayin edeceğinden, uluslararası öğrencilerin
yaşam durum tespitinin yapılması, müdahale odağının tayinine katkı sağlay-
acaktır (Özkan ve Güvendir, 2015).

Uluslararası eğitim, yalnızca ekonomik getirisi ve bazı alanlarda insan yetiştir-
ilmesi açısından değil, bir kampüste uluslararası öğrenci ve öğretim eleman-
larının bulunması nedeniyle, sunulan eğitimin biçim ve niteliğini geliştirmesi
ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi açısından da büyük bir katkı sağla-
maktadır (Gültekin, 2016). Türkiye’ ye eğitim için gelen yabancı uyruklu
öğrencilerin çoğunluğunu 2010 yılına kadar daha çok komşu ülkelerden, Türk
Cumhuriyetlerinden, Avrupa ve Orta Doğudan gelen öğrenciler oluşturmaydı.
Son yıllardaki sonuçlara bakıldığında Türkiye’ ye komşu olan ülkelerde ve
Orta Doğudaki savaş, ayaklanma ve huzursuzluk gibi olumsuzluklardan
dolayı bu bölgelerden oldukça fazla sayıda öğrenci gelmektedir. Konu ile ilgili
literatür incelendiğinde bu öğrencilerin Türkiye’ i seçmelerinde daha bir sebep
burada yaşayan akraba veya tanıdıkların etkisi olduğu görülmektedir (Sungur
ve diğerleri, 2016).

Şeker ve Akman (2015) yaptığı çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin Türk
öğrencilere göre daha çok psikolojik sorunlar ve zorluklar yaşadığını belirt-
miştir. Bu farklılık yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye uyum sağlama
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sürecinde sosyokültürel ortamdan kaynaklanan farklı sorunları da sık sık
deneyimledikleri ve bu deneyimlerin yeni gelinen ülkeye uyum sürecini olum-
suz yönde etkilediğini düşünülmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerle
yapılmış çalışmalarda psikolojik olarak yaşadıkları sorunlara yalnızlık, uyum-
suzluk, çekingenlik, kültürel şok olduğu ifade edilmektedir (Kıroğlu, Kesten
&Elma, 2010). Farklı bir kültürden yeni bir kültüre alışmaya çalışan yabancı
uyruklu üniversite öğrencileri yeni sosyal ortam, eğitim, davranışlarla ilgili
beklentiler içinde olduğu görülmektedir. Kültürlerarası şok yaşayan yabancı
uyruklu öğrencilerin dayanıklı olma, uyum sağlama ve başa çıkma stratejileri
ve taktikleri geliştirmeleri gerekmektedir (Zhou, Lindal-Snape, Topping ve
Todman, 2008). Yabancı uyruklu öğrencilerin adaptasyon sürecini araştıran
çalışmalarda uluslararası öğrenci popülasyonundaki büyüme olumlu bir
gelişme olsa da öğrencilerin ev sahibi ülkede yaşama adapte olmak için sık sık
mücadele ettiği belirtilmiştir. Bu tür zorluklarla karşılaşma öğrencilerin
psikolojik iyiliği için önemli sonuçlar doğura bilmektedir. Ülke değiştiren ya-
bancı uyruklu öğrenciler genellikle geldikleri ülke ile ilgili yüksek beklentil-
erde olduğu için ve bu beklentiler karşılanmadığı zaman psikolojik krizler ve
sosyal işlev bozuklukları yaşayabilirler. Bu psikolojik bozukluklara depresyon,
anksiyete, psikosomatik bozuklular dahil olmak üzere psikolojik ve sosyal
yönden de sıkıntı içinde oldukları, baş ağrısı, sürekli bir iştahsızlık, uyku ek-
sikliği, düşük dayanıklılık ve enerji seviyeleri, gastrointestinal problemler
olduğu belirtilmiştir (Orelly & Hickey, 2010; Sam & Eide,1991).

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülke değiştirerek yeni bir ülkeye eğitim için yer-
leşmesi öğrencinin hayatında geçiş aşaması olarak vurgulanmaktadır. Bu
süreçte eğer öğrenci akademik ve sosyal olarak ortama kolay bir şekilde uyum
sağlarsa hem üniversite hayatına hem de akademik olarak daha başarılı olma
olasılığı artacak ve bu durum aynı zamanda üniversiteye olan bağlılığı da
artıracaktır (Gökyer, 2017). Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ de eğitim gören ya-
bancı uyruklu öğrencilerin karşılaştığı ve yaşadığı psikolojik sorunları belir-
lemek ve çözümüne yönelik öneriler sunmaktır. 

Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel yöntem çerçevesinde
yoruma dayalı fenomenoljik analiz (IPA /Interpretative Phenomenological
Analysis) kullanılmıştır. Bu yöntem Jonathan A. Smith tarafından psikoloji
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içerisinde geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntemin amacı üzerinde çalışılan ol-
guyu, bu olguyu birinci dereceden deneyimleyen kişilerin gözünden anlamak-
tır (Tanyaş, 2014). Araştırmanın amacına yönelik 13 sorudan ibaret “Türkiye’
de eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları ve yaşadıkları
psikolojik zorluklar” başlıklı form oluşturulmuştur. Form 13 erkek 33 kız
öğrenci olmak üzere 46 yabancı uyruklu öğrenciye ulaşarak cevap-
landırılmıştır. Aşağıda araştırma kapsamına yönelik sorulara cevap aranmış
ve tartışmaya açılmıştır:

1. Cinsiyetiniz nedir?

2. Uyruğunuz (Ülke belirtiniz)

3. Kaç senedir Türkiye’desiniz?

4. Hangi şehirde ikamet ediniyorsunuz? 

5. Yurtdışında eğitim almanın size olumlu yönden etkisi nedir?

6. Yurtdışında eğitim almanın size olumsuz yönden etkisi nedir?

7. Türkiye’ de yaşadığınız süreçte psikolojinizi etkileyen hangi sorun-
larla karşılaştınız?

8. Karşılaşmış olduğunuz psikolojik sorunları halletmek için ne tür
çözümler kullanıyorsunuz?

9. Akademik süreçte psikolojik sorunlarla karşılaşıyor musunuz?

10. Eğer karşılaşıyorsanız bu sorunlarla nasıl baş ediyorsunuz?

11. Eğitim süreniz bittikten sonra Türkiye’ de yaşamayı düşünüyor
musunuz?

12. Eğer düşünüyorsanız bunun size ne gibi artıları ola bilir?

13. Eğer düşünüyorsanız bunun size ne gibi eksileri ola bilir?

Verilerin çözümlenmesi ve ortaya konulmasında katılımcıların isimleri kul-
lanılmamıştır. Verimlerin çözümlenmesi yoruma dayalı analiz yöntemi ile
yapılmıştır. Verilerin toplanması için Google form oluşturulmuş ve Türkiye’nin
farklı şehirlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere gönderilmiştir.
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Sonuç olarak 46 öğrenciye ulaşılmıştır. 

Bulgular

Çalışmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerin %28,3’ ü (n=13), erkek,
%54,7’nü (n=33) kız öğrenci kapsamaktadır. Öğrencilerin cinsiyet ve geldikleri
ülkelere göre dağılımına ilişkin bilgiler Tablo 1’ de verilmiştir.

Tablo 1
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Çalışma grubu dünyanın farklı ülkelerinden toplam olarak 33 kız, 13 erkek
öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunu Türkiye’nin Adana, Bolu, İstanbul,
Çanakkale, Konya, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa gibi illerinde
ikamet eden ve öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler kapsamak-
tadır. Öğrencilerin Türkiye’ de ikamet süresi en fazla 13 en az 1 sene arasında
değişmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ de öğrenim gördükleri
sürede karşılaştıkları ve yaşadıkları psikolojik sorunları aşağıdaki şekilde ifade
edilmektedir. Katılımcılar yabancı bir ülkede eğitim almanın kendini
geliştirmek, yeni kültürlerle karşılaşmak, genel kültür, dil öğrenmek, pratik
yaklaşımlar, kendini daha iyi tanıyarak hedefe ulaşma yolunda adımlar atmak,
daha iyi bir eğitim almak, arkadaş çevresini genişlenmesi vs. gibi yurtdışında
eğitim almanın olumlu yönü olarak değerlendirmektedirler. Yıldırım ve Kök-
sal (2017) yaptığı çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinden
kültürlerinden ayrılıp, yeni bir kültürel ortama uyum sağlamada sorun
yaşadıkları, zaman zaman ayrımcılığa uğradıkları, akademik perfor-
manslarında, sosyal etkileşimlerinde ve dil becerilerine yönelik sorunlar
yaşadıkların sonucuna varılmıştır. Bütün bu sorunlar da beraberinde bir takım
psikolojik sorunların mesela iletişim kuramamak veya kurmakta zorlanmak
zamanla kendisiyle yalnızlık getiriyor veya bunun beraberinde daha bir ileri
düzey depresyon ola bildiği görülmektedir. Aileden uzakta, özlem ve maddi
sorunları belirten katılımcılar yurtdışında eğitim almanın olumsuz yönü
olarak değerlendirmektedirler. Araştırmanın asıl amacını kapsayan “Türkiye’
de yaşadığınız süreçte psikolojinizi etkileyen hangi sorunlarla karşılaştınız?”
sorusuna katılımcılar tarafından yabancılara karşı olan önyargı sonucunda yal-
nızlık, sınav stresi, dil ve iletişim sorunu, ırkçılık, güven sorunu, gelecek
kaygısı vs. sorunlar ifade edilmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaşmış
ve yaşamış olduğu psikolojik sorunlara çözüm olarak konuyla ilgili başkaların-
dan tavsiye almak, psikiyatriste başvurmak, psikolojik kitaplar okuyarak
sorunu çözmeye çalışmak yolunda adımlar attıklarını dile getirmektedirler.
Katılımcıların birçok kısmı akademik süreçte çok fazla psikolojik sorunla
karşılaşmadığını dile getirdiği halde bir kısmı bu tür sorunları daha fazla
çalışarak, hakkını arayarak veya sabrederek halletmeye çalıştığı belirmiştir.
Eğitim süreci bittikten sonra Türkiye’ de yaşamak ve çalışma ile ilgili sorulara
katılımcılar yarı yarıya “evet” ve “hayır” olarak cevaplandırmışlar. Verilen ce-
vaplarda öğrenciler kendilerini tatmin edecek iş imkanları bulduklarında veya
vatandaşlık verilmesi durumlarında kalabileceklerini ifade etmişlerdir.
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Bununla birlikte araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu kendi ter-
cihleri ile Türkiye’ye geldikleri, aldıkları eğitimden memnun oldukları ülkem-
izde çok fazla sorunla karşılaşmadıklarını belirtmektedir. Aynı zamanda
yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye ile ilgili olumlu ve olumsuz
düşünceleriyle ilgili sorulara farklı yanıtlar verdiklerini söyleyebiliriz. Olum-
suz cevaplara örnek olarak öğrencilerin büyük bir kısmı hayat şartlarının pa-
halığı, modernliğin, özgürlüğün, hoşgörünün olmaması, kötü ve saygısız
davranışların yer alışına yönelik ifadelerin olduğu görülmektedir. Bunun
yanında konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda yabancı uyruklu öğrencilerin en
sık ve çok şikâyet ettiği veya rahatsız olduğu konulara, sosyo-ekonomik ve
kültürel sorunlarla beraber Türkiye ‘de önyargı ve dışlanma ile karşılaştıkları,
gelen-görenek ve giyim konularında sorunlar yaşadıklarını belirmişlerdir. Yine
aynı şekilde eksileri ve artıları sorular sorularak katılımcıların cevapları öğre-
nilmiştir. Daha iyi bir iş tecrübesi ve iş imkânı, kendini geliştirme, kariyer,
sevdiği ortamda bulunmayı artılar olarak değerlendirirken, yine aileden uzak
olmak, maddi sorunlar, yüksek konumlara gelememek, yabancı dili geliştirme
fırsatının olmaması, sürekli yabancılara karşı olan ayrımcılık, memleket
özlemi, yabancılar için iş imkânlarının az olması gibi cevaplar katılımcılar
tarafından eksi taraflar olarak değerlendirilmektedir.

Bazı yabancı uyruklu öğrenciler maddi imkânsızlıkları nedeni ile eğitimlerini
sürdürmek için eğitimlerini sürdürmek için çalışmak durumunda kalmak-
tadırlar. Sonuç olarak bu şekilde çalışan öğrenci sigortasız, düşük ücretli, sağlık
güvenceleri olmadan çalıştırılmakta bir başka deyişle ucuz işgücü kaynağı
olarak nitelendirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim süreci ve
Türkiye ‘de bulundukları süreçte birçok sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Onlar
için en önemlisi ve bütün sorunları ister psikolojik ister diğer alanlarda
karşılaştıkları sorunların başında barınma sorunu olduğu görülmektedir. Özel-
likle de kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrenciler ekonomik
ve sağlıklı koşullarda barınabilecekleri yurt veya ev bulmak konusunda zor-
luklar çekmektedirler. Doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin aynı
yurdu paylaşıyor olmaları öğrencilerin çalışmalarını olumsuz etkilediği
görülmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ev, yurt gibi barınma sorunlarına
çözüm ürete bilecek, onları yönlendirecek bir merkezin olmaması yaşanılan
sorunları büyütmektedir.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

215



Sonuç ve Öneriler 

Üniversite hayatına uyum sağlamak birçok genç için zorlu ve stresli bir süreç
olarak bilinmektedir. Zorlu akademik engeller, yeni arkadaşlıklar kurma ihtiy-
acı ve isteği, evden uzakta yaşamanın bir sonucu olarak birçok düzenleme,
gençliğin gerektirdiği normal gelişim görevlerine önemli ölçüde katkıda bu-
lunmaktadır (Örücü ve Demir, 2009). Türkiye ‘de olduğu gibi dünyada da
öğrenciler eğitim için gittikleri ülkelerde bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.
İlk başta dil sorunları nedeni ile akranlarıyla iletişim kuramama ve akademik
başarısızlık, stres, anksiyete, izolasyon ve yalnızlık, kültür şoku, mali zorluklar,
konaklama yetersizliği, günlük yaşamda adaptasyon eksikliği şeklinde belir-
tilmektedir. Bilindiği gibi yabancı uyruklu öğrenciler farklı bir ülkede ve
kültürde okumak ve yaşam sürdürmek bireyi kendi kültürü ile ve yaşadığı
kültürü arasında ikilemde bırakmaktadır. Üniversite öğrencileri kendi
ülkelerinde bile bulundukları şehirden başka şehre gittikleri zaman birtakım
sorunlar yaşamaktayken başka bir ülkede eğitimlerini sürdürürlerken uyum
zorlukları bakımından risk teşkil edebilecek farklı akademik ortam, stres,
düşük sosyal destek, gibi sosyal- kültürel bazı sorunlar yaşayabilmektedirler.
Bu durumun öğrencilerin akademik anlamda kapasitesine ulaşmasını olumsuz
yönde etkiyebileceğini düşündürmektedir. Bunun sonucu olarak da stresli
yaşam koşullarının genellikle bozulmuş fiziksel ve psikolojik sağlık durumları
ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışma Türkiye’de eğitim alan yabancı
öğrencilerin karşılaştığı veya yaşadığı psikolojik sorunların yanında bu sorun-
lara ne tür farklı bakış açısıyla bakıldığını da araştırmaktadır.  Çalışmanın
sonucu olarak ister Türk akraba topluluklarından, isterse de diğer ülkelerden
gelen yabancı uyruklu öğrencilerin iletişim, sosyal ortamlarda yer alma, gün-
lük yaşama ilişkin etkinliklere katılıma dair sıkıntılar yaşadıkları görülmekte-
dir. Uluslararası öğrenciler için tüm bunlar yeni mücadele alanları ve oldukça
stresli durumlardır. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda özellikle lisans eğitimi
için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin en sık karşılaştığı sorun dil ve iletişim
sorunu olarak belirtilmiştir. Kültürel olarak farklı bir ülkeye eğitim için gelen
öğrenciler alışılmışın dışında farklı kültür ve yaşam koşullarıyla karşılaştığı
zaman kültür şoku sorunu kaçınılmaz olarak görülüyor. Kültür şokunu at-
latma sürecinde bireyin yaşadığı stres, yalnızlık, izolasyon gibi psikolojik
sorunlar eğitim öğretim ve akademik süreci etkileyen faktörler olarak belir-
tilmektedir. Kıroğlu, Kesten ve Elma (2010) yaptığı çalışmada yabancı uyruklu
öğrencilerin kendilerini dışlanmış ve önyargılı davranıldığını düşünmelerine
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sebep eğitim amacıyla geldikleri ülkenin kendi ülkelerinden farklı olarak
kültürel ve coğrafi uzaklığı olduğunu ifade etmektedir. Birçok araştırmacı
tarafından uluslararası öğrencilerin dezavantajlı bir grup olduğunu belirt-
miştir. Akman ve Şeker (2015) de yaptığı çalışmayla uluslararası öğrencilerin
psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu bakımından daha düşük düzeylere sahip
olmasını, bu öğrencilerin dezavantajlı grup olarak değerlendirmektedir.

Bu araştırmada katılımcılar yaşadıkları psikolojik sorunların daha çok yalnı-
zlık, fazla iş yükü sonucunda ortaya çıkan stres durumları, duygusal baskı ve
eleştiri, iletişim sorunu, depresyon, gelecek kaygısı, sınav stresi ve kaygısı
yönünde olduğunu ifade etmektedirler. Doğal olarak Türkiye’ye gelmiş ya-
bancı uyruklu öğrenci bir süre sonra barınma ve yaşam şartları ile ilgili sıkın-
tılar yaşadıkları için çalışmaya başladıkları görülmektedir. Sonuç olarak
çalışma hayatının vermiş olduğu yoğunluk ve yorgunluk derslere fazla zaman
ayıramamak, akademik süreçteki performansı düşürmektedir. Bununla birlikte
araştırmaya katılan bazı öğrencilerin bir kısmı akademik süreçte çok fazla
sorunlar yaşamadıklarını belirtmiştirler. Öğrenim süresi boyunca yaşanmış ve
karşılanmış sorunlar hocalar ve derslerle ilgili olduğu ve bu sorunlarla baş
etmek için farklı çözümler üreterek çözme yönünde adımlar attıklarını belirt-
miştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ ye geldikten sonra uyum, kültür
vs. sebeplerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşması daha sonra bu sorunların
ilerleyerek psikolojik sağlık durumunu etkilediği görülmektedir. Bu yönde
araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

1. Üniversitede yabancı uyruklu öğrencilerle temas halinde olan personel bir-
imleri yabancı uyruklu öğrencilerin uyum süreci hakkında bilgilendirilmelidir. 

2. Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezleri kültüre du-
yarlı psikolojik danışma konusunda deneyim kazanmalı ve gerekli önleyici
hizmetler yabancı uyruklu öğrencilere sunulmalıdır.

3. Sadece üniversite içinde değil, yabancı uyruklu öğrencilere psikolojik danış-
manlık hizmeti sunan online danışmanlık platformu oluşturulması yabancı
uyruklu öğrencilerin uyum sürecinde karşılaşmış oldukları psikolojik sorun-
ları daha kolay bir şekilde atlatacakları düşünülmektedir.
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“Uluslararası Öğrencilerin Üniversitelerdeki Sosyal, Kültürel ve Akademik

Adaptasyon Sorunları; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”

Maygül Niyazova

Abdoulkarim Kasongo

Özet: Kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim gören öğrenci sayısı 1975 yılında yalnızca 800
bin iken, bu sayı 2010 yılında 4 buçuk milyona ulaşmıştır. Bugün 7 buçuk milyona ulaşmış bu
sayının 2030 yılında ise 20 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 2000’li yılların başından itibaren
büyük bir artış trendine giren uluslararası öğrenci mobilizesi, Türkiye’nin de uluslararası eğitim
açısından önemli bir üs halini almasına olumlu anlamda etki etti. Ülkemizde 2018-2019 akademik
yılı itibariyle 148 bin uluslararası öğrenci yüksek öğrenime kayıtlı durumda. Türkiye’deki üniver-
siteler arasında en fazla sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerden biri
olan Bursa Uludağ Üniversitesinde, özellikle İlahiyat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve dok-
torada olmak üzere, toplam yetmiş farklı ülkeden gelen, yaklaşık dokuz yüz uluslararası öğrenci
bulunmaktadır. Uluslararası öğrenciler fakülte içerisinde, derslerde, kaldıkları yerlerde, gerçek-
leşen farklı etkinliklerde öğretim elemanları ve yerli öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisine girmek-
tedirler. Uluslararası öğrencilerin gelmiş oldukları coğrafyaların farklılığı, gelenek ve göreneklerin
çeşitliliği, eğitim müfredatlarının farklılıkları ve en önemlisi farklı bir dilde eğitim alarak gerek
akademik hayata gerekse yeni bir kültür havzası ve sosyal hayata uyum sağlama hususunda
sorunlar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’deki çoğu üniversiteden daha fazla
uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan, uzun yıllardır uluslararası öğrencilik alanında tecrübe
sahibi olması münasebeti ile Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik adaptasyon sorunlarını tespit etmek, mevcut sorunlarına
çözüm önerileri sunmak ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin uluslararası öğrencilik
tecrübesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, İletişim, Adaptasyon, Problemler, Çözüm Önerileri

Giriş

Türkiye’ye her yıl farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler gelmektedir. Bu
öğrenciler geldikleri ülkelerin sosyokültürel farklılıkları, coğrafyadan kaynaklı
farklılıklar ve dil farklılıklarından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu
sorunlar şayet, farklılıkların kolay kabul edilmediği coğrafyalarda yaşanıyorsa
entegrasyon çok daha zor ve sancılı olmaktadır. 

Bu çalışma, Türkiye’deki üniversiteler arasında en fazla sayıda uluslararası
öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerden biri olması nedeniyle Bursa Ulu-
dağ Üniversitesinde, özellikle İlahiyat Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve
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doktora eğitimi gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu çalışmada öncelikle Dünya’da ve Türkiye’de uluslararası öğrenci-
lerin durumları ele alınmıştır. Çalışmamızda Bursa Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesindeki uluslararası öğrenciler nezdinde yarı yapılandırılmış
mülakat çalışması uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat çalışmamıza
23 farklı ülkeden 36 uluslararası öğrenci katılmıştır. Yapılan bu çalışma ile ulus-
lararası öğrencilerin üniversitedeki sosyal, kültürel ve akademik adaptasyon
sorunlarının neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Dünya’da Uluslararası Öğrenciler

Küresel düzeyde süregelen kitlesel mobilizenin her geçen gün yükselen bir
ivme ile arttığı bir dünyada, insanların hareket etme sebeplerinin de
çeşitlendiğini görmekteyiz. Eğitim amacı ile başka bir ülkeye göç eden insan-
ların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Eğitim amaçlı uluslararası
göçün önemli payını ise yükseköğrenim almaktadır.

Dünya genelindeki uluslararası öğrenci sayıları yıllara göre incelendiğinde,
farklı bir ülkede yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin sayısında yük-
selen bir ivme olduğu görülmektedir. 1975 yılında bir milyondan az seviyede
olan uluslararası öğrenci hareketliliğinin özellikle 2000’li yıllardan sonra yük-
sek bir artış eğilimi gösterdiği söylenebilir. 2015 yılı itibari ile dünya genelin-
deki uluslararası öğrenci sayısının 4,7 milyona ulaştığı rapor edilmektedir.

Dünyada uluslararası öğrenci trendleri incelendiğinde ABD, İngiltere, Avus-
tralya, Kanada gibi Anglo-Sakson ülkelerin önemli bir paya sahip olduklarını
söylemek mümkündür. Dünyada en fazla uluslararası öğrenci veren ülkelere
bakıldığında ise Uzak Doğu ülkelerinin sıralamanın üstlerinde yer aldığı
görülmektedir (Sağıroğlu, 2015, ss.35-38).

‘Uluslararası öğrencilerin eğitim görecekleri ülkeleri seçerken bir ülkenin dili,
sunduğu eğitimin kalitesi, öğrenim masrafları, ülkenin tanınıp tanınmadığı,
yakın olup olmaması, mezuniyet sonrası sağlayacağı iş imkânları gibi un-
surlara dikkat ettikleri görülmektedir.’ (Sağıroğlu, 2015, s. 41).

Uluslararası öğrenciler, özellikle de genç nüfusun azınlıkta olduğu yerlerde
ekonomik kalkınmaya ve uluslararası rekabet gücüne büyük katkı sağlayan
insan kaynağı olarak değerlendirilmektedirler. Buna ek olarak uluslararası
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öğrenciler, ödedikleri öğrenim ücretleri hem de konaklama, seyahat ve günlük
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla aile bireyleri ile birlikte yaptıkları harcamalar
ile, bulundukları ülkenin ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. 

Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında karşılıklı olarak
anlayışı, iş birliğini ve dayanışmayı artırdığı için önemli bir dış politika kamu
diplomasisi aracı olarak değerlendirilmektedir (Özoğlu et al, 2012).

Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler

‘Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili belirgin bir politika oluş-
turması 1990’lı yılların başına denk gelmektedir.’ (Sağıroğlu, 2015). ‘Sovyet
bloğunun yıkılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Orta Asya Türk De-
vletleri ile kök bağlarını daha da kuvvetlendirmek isteyen Türkiye, 1992
Yılında Büyük Öğrenci Projesini (BÖP) başlatarak uluslararası öğrenciler
alanında o zamana kadar ki en büyük adımı atmıştır. Orta öğretim için de bir
miktar öğrenci getirilmişse de söz konusu öğrencilerin sayısı giderek
azalmıştır.’ (Özkan, 2003, ss.141,150) ‘Büyük Öğrenci Projesi olarak hayata
geçirilen uluslararası öğrenci projesi, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
Topluluklarının, nitelikli insan gücünün karşılanmasına katkı sağlamak,
Türkiye dostu genç bir nesil yetiştirmek ve Türk Dünyası ile kalıcı bir kardeşlik
köprüsü kurmak amaçları ile hayata geçirilmiştir.’ (Özoğlu, Gür ve Coşkun,
2012, s.58).

‘Büyük Öğrenci Projesinde istenilen başarıya ulaşılamayınca Türkiye yeni
arayışlara yönelmiştir. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı
olarak bir müsteşarlık olarak 6 Nisan 2010 tarihinde kurulan Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, soydaş ve akraba topluluklar ve bununla
birlikte burslu uluslararası öğrenciler ile koordinasyonu sağlayan bir görev
üstlenmektedir. YTB’nin hayata geçirdiği Türkiye Bursları kapsamında 2012
yılından bu yana her yıl binlerce uluslararası öğrenciyi burslandırılmaktadır.
İlk geliş ve mezuniyet sonrası dönüş giderleri, barınma, harç gibi giderleri
karşılanmakta ve öğrencilere aylık olarak düzenli yüksek miktarlarda burs
desteği sağlanmaktadır.

Türkiye Bursları başvuru sistemine 29 Şubat-03 Nisan 2016 tarihleri arasında
175 ülkeden yaklaşık 93.000 başvuru geçerli kabul edilmiştir. Nisan-Haziran
ayları arasında 83 ülkede Seçici Heyetler, 31 ülkede ise Dış Temsilcilikler mar-
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ifetiyle yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 9.000 aday ile
mülakat yapılmıştır. Yüz yüze mülakat yapılamayan ülkelerden adayların
mülakat değerlendirmeleri, uygun iletişim kanalları kullanmak suretiyle
gerçekleştirilmiştir.’ (YTB, 2016, s. 22).

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebeplerine baktığımız zaman
Türkiye’ye komşu olmanın, Türkiye’deki akademik kalite ve deneyimin, özel-
likle Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler için Türkiye’nin kültür çeşitliliğinin
ve farklı bir kültürü tanıma arzusunun etkili olduğunu söyleyebiliriz
(Sağıroğlu, 2015, s.41).

Yapılan mülakatlarda öğrencilerin Türkiye’yi tercih sebeplerine baktığımızda
Türkiye’ye dair olumlu düşüncelerinin olması ve Türkiye’yi daha önceden
tanıyor olmalarının en etkili unsurlardan biri olduğunu görebilmekteyiz.

Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Problemler

İnsanın doğup büyüdüğü coğrafyadan, ait olduğu kültürden, sahip olduğu
değer yargılarından ve dünya görüşünden farklı bir coğrafyada kısa ya da
uzun vadede yaşam sürmesi durumunda farklı sorunlar ile karşı karşıya
kalması kaçınılmazdır. 

Uluslararası öğrenciler gittikleri ülkelerde eğitim diline, kültür ve düşünüş
biçimine, değer yargılarına adaptasyon sürecinden, kayıt esnasında karşılaştık-
ları problemlere, okulda ve kaldıkları yerlerde yerli öğrencilerle yaşadıkları
iletişim sorunlarına kadar birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları problemlerden bazılarını şu şekilde
sıralayabiliriz.

Kültür Şoku

‘Uluslararası öğrencilerin en fazla karşılaştıkları problemlerden biri
sosyokültürel uyumsuzluktur. Uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri ile
öğrenim amaçlı geldikleri ülkenin sosyokültürel yapısındaki farklılıklar, öğren-
cilerde kültür şokuna sebebiyet verebilmekte ve öğrencilerin farklı kültürel
normlara ve geleneklere sahip yeni bir sosyal düzene ayak uydurması sorun
haline gelebilmektedir.’ (Özoğlu et al, 2015, s. 30).

Örneğin yapılan mülakatlarda öğrencilerden birinin bulunduğu ortamda
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kendi kültüründen tanıdığı birinin olmamasından dolayı bir sene boyunca
kimseyle iletişim kuramadığı ve bu nedenle de bir sosyal çevre oluşturamadığı
görülmüştür.

Kültürel farklılıklar aynı zamanda uluslararası öğrenciler hakkında ön
yargılara ve yanlış anlaşılmalara da sebep olabilmektedir. Yapılan mülakat-
larda özellikle yerli öğrenciler ile aynı evde yaşayan veya aynı odayı paylaşan
öğrencilerin kültürel farklılıklarının yerli öğrenciler tarafından farklı algılan-
abildiği ve bu durumun anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği görülmektedir.

Psikolojik Problemler 

Uluslararası öğrenciler karşılaşmış oldukları sorunlara bağlı olarak sıla hasreti,
yalnızlık, toplumsal soyutlanma, kimlik bunalımı, kendine güvensizlik ve de-
presyon gibi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Dili zayıf
olduğundan ya da kültürel nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri ülkelerde
sosyalleşemeyen ve sosyal bağları zayıf olan uluslararası öğrencilerin ruh
sağlıkları olumsuz yönde etkilenmekte; buna bağlı olarak öğrenciler yalnızlık
ve sıla hasreti yaşamakta ve kendilerini toplumdan ve hayattan soyutlamak-
tadırlar. Benzer şekilde uluslararası öğrencilerin üzerlerindeki başarılı olmaları
gerektiği yönündeki baskı da öğrencilerin sosyalleşmesini olumsuz yönde etk-
ileyebilmekte ve onları yalnızlığa itebilmektedir. (Özoğlu et al, 2015, s.32)

Eksik ve Yanlış Bilgilendirmeden Kaynaklı Problemler

Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları problemlerden biri de geleceği üniver-
sitenin eğitim dili, sistemi gibi konularda yeterince bilgi sahibi olmamasından
kaynaklı problemlerdir. Bu konularda beklediğini bulamayan öğrenci, eğitim
hayatı boyunca sistemi anlama ve ona ayak uydurmada sıkıntılar yaşamakta,
bu da öğrencinin eğitim kalitesini düşürmektedir.

Yapılan mülakatlarda bazı öğrencilerin bu gibi problemlerle karşılaştığı
görülmektedir. Bazı öğrenciler geldikleri bölümün İlahiyat olmasından dolayı
verilecek olan eğitim dilinin Arapça olduğunu, sınıfların erkek kız ayrı
olduğunu, hafızlık eğitiminin verildiğini düşündüklerini ancak geldiklerinde
durumun böyle olmadığını görerek hayal kırıklığına uğradıklarını dile ge-
tirmektedirler.

Bu bilgi eksikliği öğrenciler için mezuniyet sonrasında da sıkıntılara yol aça-
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bilmektedir. Uluslararası öğrenciler geldikleri bölümün onlar için iş imkanı
sağlayıp sağlamadığı veya başka bir bölüm okumanın onlar için daha avantajlı
olup olmayacağı gibi bilgilere sahip olmadıkları için mezun olduktan sonra
ülkelerinde bu alanda iş bulamayacaklarından dolayı ya ek bir alan okumaya
yönelmekte ya da döndüğünde farklı bir işte çalışmak zorunda kalmaktadır-
lar.

Adaptasyon Sürecinden Kaynaklı Problemler

Uluslararası öğrenciler eğitim için gelmiş oldukları ülkelerde çeşitli sebepler-
den dolayı adaptasyon sorunu yaşamaktadırlar. Bu adaptasyon problemi de
uluslararası öğrencilerin birtakım sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep ol-
maktadır.

Kayıt esnasında karşılaştıkları problemler

Uluslararası öğrenciler okula kayıt için yapılması gereken işlemler dâhilinde
işlem sürecini bilmeme, bilgi eksikliği, bir önceki başlıkta vurgulanan dil yeter-
sizliği vb. sebeplerden kaynaklanan problemlerle karşılaşabilmektedirler.

Öğrencilerle yaptığımız mülakatlarda ‘Kayıt esnasında herhangi bir zorluk
yaşadınız mı?’ sorusu karşısında öğrencilerin %83’ü kayıt esnasında yapılacak
işlemler konusunda kendilerine arkadaşlarının veya burada bulunan yakın-
larının yardımcı olmaları sebebiyle herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %17’si ise kendilerine yardımcı olacak birilerinin
olmaması, geldikleri ülke ile Türkiye arasındaki sistemin farklı olması, maddi
imkânlarının yetersiz olması ve Türkçeyi yeterince bilmeme gibi nedenlerden
dolayı kayıt esnasında sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

Kayıt esnasında herhangi bir zorluk yaşadınız mı?
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Okuldaki yerli öğrencilerle olan iletişimden ve sosyal dışlanmadan kaynaklı
problemler

Dil yetersizliğinin doğurduğu iletişim eksikliği problemlerin ana kaynağını
teşkil etmektedir. Farklı bir ülkeye ilk kez gelen uluslararası öğrenciler zaman
zaman toplumdan kendini soyutlamak zorunda kalmakta, yalnızlaşmaktadır-
lar (Armağan, 2015, s.79).  

Uluslararası öğrenciler yerli öğrenciler ile iletişime geçmede ve arkadaşlık kur-
mada dil unsuru başta olmak üzere belli sebeplerden dolayı sıkıntı yaşamak-
tadırlar. Özellikle Türkçeyi tam olarak konuşamamalarından dolayı karşı
tarafın sürekli olarak kendilerinin konuşmalarını düzeltmeleri, yanlış telaffu-
zlarına bazen gülmeleri, özel hayatlarıyla ilgili fazla soru sormaları karşı
tarafın kendileriyle iletişim kurmalarını beklemeleri ve farklı sınıflarda eğitim
görme gibi sebepler uluslararası öğrencilerin yerli öğrenciler ile iletişimini
güçleştirmekte ve sosyalleşmelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Uluslararası öğrencilerle yapılan mülakatlarda ‘Yerli öğrenciler ile iletişiminiz
nasıl?’ sorusuna öğrencilerin  %67 iyi olduğunu, %19 ek iyi olmadığını, %3
kötü olduğunu, %11 ise iletişiminin olmadığı cevabını vermiştir.

Uluslararası öğrenciler zaman zaman bulundukları ortamlarda sosyal dışlan-
malara da maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerle yapılan mülakatlarda öğrenci-
lerin %25’nin bazı durumlarda sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları tespit
edilmiştir. Örneğin bu öğrencilerden biri arkadaşlarıyla konuşurken renginden
dolayı bir aşağılanmaya maruz kaldığını belirtmektedir.

Ayrıca uluslararası öğrenciler ikamet işlemleri yapılırken kendileriyle yeteri
kadar ilgilenmeme, derslerde hocaların ‘yabancı’ olarak kendilerini dışlaması,
kaldıkları yerde öğrencilerin kendilerini aralarına almaması vb. gibi sosyal
dışlanmalara da maruz kalmaktadırlar.   
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Okuldaki yerli öğrenciler ile iletişiminiz nasıl?

İletişim kuramamalarının sebepleri 

Karşı tarafın kendisiyle iletişim kurmasını bekleme, farklı sınıflarda olma.

Dil farkından kaynaklı problemler

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan tabii bir vasıtadır. Dil, insanlarla
iletişimimizin her safhasında bize aracılık etmektedir. Her milletin duygu ve
düşünce hazinesini teşkil eden bir dili bulunmaktadır. 

‘Eğitim vizesi alıp Türkiye’ye gelen öğrencilerin, ilk gelişlerinde yaşadıkları
ortak sorun, Türkiye’deki mevcut yabancı dil yetersizliğinden dolayı kendi-
lerini ifade edememe, nereye gideceklerini bilememe ve kendilerini karşılayıp
rehberlik yapacak kimsenin olmamasıdır. Öğrenciler nere ve nasıl gideceğini
dahi anlamakta güçlük çekmektedir. Son yıllarda özellikle Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Burslarına hak kazanan ve gelen
öğrencilerin havalimanlarında karşılanması noktasında ciddi mesafeler almış
olsa da burslu olmayan öğrenciler için bu bir eksiklik olarak devam etmekte-
dir.’ (Armağan, 2015, s.79).

Türkçe Dil Eğitim süreci dil yakınlığı olan ülkelerden gelen öğrenciler için
ciddi bir sorun teşkil etmezken, dil yakınlığı olmayan coğrafyalardan gelen
öğrenciler için sorun teşkil edebilmektedir. Bu problemin ortaya çıkardığı en
önemli sonuç akademik anlamda başarısızlıktır. 

Uluslararası öğrencilerin akademik dile yeterince sahip olmaması dersleri an-
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lamada ve derse aktif olarak katılıp soru sorma hususunda kendilerine engel
teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu durum öğrencileri gerek yazılı gerek sözlü
sınavlarda olumsuz yönde etkilemektedir. Nitekim yapılan mülakatlarda
öğrencilerin %41’i üniversiteye başlamadan almış oldukları Türkçe eğitimin
üniversiteye başladıktan sonra yetersiz olduğunu belirtmiştir. Dil yetersizliğin-
den kaynaklanan bir diğer problem de öğrencilerin sosyokültürel uyumu ile
ilgilidir. Öğrenim görmek için geldikleri ülkenin dilini konuşmakta zorluk
çeken öğrenciler yurtlarda, okulda, gittikleri hastanelerde, kamu kurumlarında
iletişim kurmakta zorluk çekiyor ve sosyal çevre edinmek hususunda sıkıntı
yaşıyorlar. Bu durum da onların sosyal ve kültürel adaptasyon sürecini ve
psikolojik durumlarını olumsuz olarak etkilemektedir. 

İlahiyata başladığınızda almış olduğunuz Türkçe eğitim yeterli oldu mu?                         
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Çalışmadaki teknik bulgular ve genel bilgiler 

Kaçıncı sınıfsınız?

Türkiye’yi tercih etme sebebiniz nedir?
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Üniversiteye hangi yolla geldiniz?

Türkiye’ye ilk geldiğinizde adaptasyonda herhangi bir zorluk yaşadınız mı?

Sorun Yaşayanların Belirttikleri Sebepler:

Sebep 1: Kültürel Farklılık

Sebep 2: Damak Tadı

Sebep 3: İklim

Sebep 4: Dil Farklılığı

Sebep 5: Gurbette Olmanın verdiği zorluk

Sebep 6: Görüş Belirtmedi

Sorun Yaşamayanların Belirttikleri Sebepler:

Sebep 1: Kültür Yakınlığı

Sebep 2: Aynı Ülkeden Öğrenci Varlığı

Sebep 3: Aile bireylerinin yanında olması

Görüş Belirtmedi: 1 (1)
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STK’lardan destek aldınız mı?

Sosyal bir dışlanma yaşadınız mı?
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Yaşayanların karşılaştıkları durumlar       

1.Yurtta arkadaşlarımla konuşurken rengimizden dolayı bizi aşağı görme du-
rumu var.

2.İkamet ve diğer resmi işlemlerde yeterince ilgilenmiyorlar.

3.Derslerde bazı hocalardan yabancı olduğumuz için böyle bir dışlama
gördüm. 

4.Kaldığım yerde yaşadım. Mesela bir iş olduğunda yapmamız söyleniyordu
ancak topluca bir şeyler yaptıklarında haber vermiyorlardı.

Ülkenize dönmek istiyor musunuz?

Mezuniyetten sonra ülkenizde iş imkanınız var mı?
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Çözüm önerileri ve sonuç

Yukarıda da belirtildiği üzere her diğer ülkelerden eğitim amacıyla Türkiye’ye
gelen uluslararası öğrenciler geldikleri andan itibaren gerek kayıt esnasında
gerekse dil ve kültür gibi farklılıklardan dolayı çeşitli problemler yaşamak-
tadırlar. Bu problemler daha aza indirilmesi ve çözüme kavuşturulması için
şu hususlara dikkat edilebilir;

1. Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları problemlere bakıldığında en
önemlilerinden birinin kültürel farklılıktan kaynaklı problemler olduğu
görmekteyiz. Uluslararası öğrencilerin bu süreci daha rahat atlatabilmeleri ve
problemleri daha aza indirmek için belli başlı şeyler yapılabilir. Mesela: eğitim
amacıyla geldiği ülkenin belli başlı en keskin kültürel özellikleri hakkında
öğrenci bilgilendirilebilir. Gelir gelmez bir sosyal ortamı olması için program-
lar düzenlenebilir. Daha öncesinde kendi ülkesinden gelen bir öğrenci varsa
ve öğrenci de bunu tanımıyorsa getiren kurum bu gibi durumları araştırıp
öğrenciler arasında iletişim sağlayabilir.

2. Öğrencilerin geldikleri alanla ilgili yanlış ve eksik bilgi sahibi ol-
malarının da belli sıkıntılara yol açtığını dile getirmiştik. Bu problemi çöze-
bilmek için öğrenci getiren kurumların mülakat yapıkları ve kabul ettikleri
öğrencilere bu gibi konularda yeterince bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca
bu kurumlar üst bir kurum tarafından kontrol edilebilir.

3. Öğrencilerin kayıt esnasında yaşadıkları problemlere baktığımızda
mülakat yapılan öğrencilerin bu konuda problem yaşamadıkları görülmekte-
dir. Ancak bunun sebebine baktığımızda kendilerine yardımcı olan
arkadaşlarının veya akrabalarını varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise her
öğrenci için söz konusu olamayacağı için öğrencilerin bu konularda sıkıntı
yaşamamaları öğrenciler için her sene bir oryantasyon programı yapılabilir.
Örneğin öğrencilere eğitim görecekleri üniversite/fakülte gezdirilip nerde ne
işlem yapacağı anlatılabilir. Bunun yanında eğitim göreceği şehir içerisinde de
küçük çapta bir gezi yapılıp evrak işlemlerini halledebileceği yerler, hastane,
alışveriş yapabileceği yerler tanıtılabilir. 

4. Öğrencilerin yaşadığı problemlerden birisi de dil problemi olduğunu
belirtmiştik. Burada dil probleminden kasıt günlük konuşma dilinden ziyade
akademik alanda kullanılan dildir. Uluslararası öğrenciler okulu kazandıktan
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sonra kayıt işlemini yaptıktan sonra önce TÖMER’de Türkçe dil eğitimi al-
maktadır. Ancak bu eğitim günlük hayatta kendilerini ifade etmeleri için
yeterli olsa da okulda derslerde yeterli olmamakta ve öğrenci bu nedenle de
dersi anlama vb. hususlarda sıkıntı yaşamaktadır. Bu problemi çözebilmek için
şunlar yapılabilir; 

4.1. Üniversite YTB, Diyanet vb. gibi yurtdışından uluslararası öğrenci ge-
tiren kurumlarla ve TÖMER ile sık sık görüşmeler yaparak bu konularda ulus-
lararası öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirmelidir.

4.2. YTB aldığı öğrenci hakkında üniversiteyi bilgilendirebilir. TÖMER’ de
Türkçe eğitimi alan bu öğrencileri dil kursunun son aşamasında eğitim göre-
ceği fakülteye gönderebilir. Bu sayede öğrenci hem ortama alışacak hem de
belli derslere girerek eğitim göreceği alandaki temel bilgileri edinecektir.

4.3. Öğrenciler beş aşamadan oluşan bir dil eğitimi aldıktan sonra araya
bir tatil dönemi girmekte ve bu dönem onların yeni öğrenmiş oldukları dili
geliştirmenin aksine geriletmektedir. Bu nedenle bu tatil döneminde C2 se-
viyesinde bir dil kursu yapılarak bölümle alakalı terminolojiye sahip olabile-
cekleri bir eğitim verilebilir.

5. Uluslararası öğrenciler yerli öğrenciler ile kaynaşmakta ve onlarla
sosyal bir ortam oluşturmakta da sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu durumu da şu
şekilde çözüme kavuşturmak mümkündür;

5.1. Öncelikle yerli ve uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar
birleştirilmelidir.

5.2. Öğrencilerin tanışıp kaynaşabilecekleri, arkadaşlık kurabilecekleri or-
tamlar oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de üniversite tarafından her
iki tarafın da etkin olacağı programlar ve projeler yapılmalı. Örneğin yerli
öğrenciler fakültenin bahçesinde belli yerlerde farklı ülkelerle ilgili masalar
oluşturacak ve bunu yaparken de o ülkeden gelen öğrencilerden yardım alacak
ve bu şekilde onunla beraber çalışacak. Bu masalar sadece kurulup bırakıl-
mayacak ve üst bir merci tarafından kontrol edilip sürekli aktif olması
sağlanacak. Masada o ülkeyle ilgili güncel bilgiler de paylaşılarak o ülkenin
gündeminden diğer öğrencilerin haberdar olması sağlanacak.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki her sene dünyanın dört bir yanından
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eğitim amacıyla Türkiye'ye binlerce uluslararası öğrenci gelmektedir. Bu

öğrenciler eğitim amacıyla geldikleri ülkede çeşitli zorluklarla karşılaşmak-

tadırlar. Yukarıda bazılarına da değinilen bu sorunların tespit edilmesi, daha

kaliteli ve sağlıklı bir eğitim için önerilen çözüm örnekleriyle birlikte farklı

çözümler de bulunarak bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Ayrıca bu sorunların giderilmesi sadece Uluslararası öğrenciler değil aynı za-

manda yerli öğrenciler için de olumlu sonuçlara sebep olacaktır. 
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Yabancı Dil Olarak Türkçede Nasreddin Hoca Fıkraları Örneğinde 

Kalıplaşmış Sözler Öğretimi

Alena Ramanenkava

Özet: Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ne kadar vazgeçilmez ise kültür, espri anlayışı, halk masalları,
danslar ve şarkılar da bir o kadar önem taşır. Yabancı bir dili işaretler sistemi olarak öğrenmek
yeterli değildir, o ülkeye özel ruhu yansıtan bilginin de farkında olmak gerekmektedir. Yabancı dili
iyi derecede kullanmak o ülkede yaşayan insanların hem davranışlarını ve esprilerini hem de ge-
lenekleri, tarihini, deyimlerini bilmek demektir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal içer-
iği büyük önem taşır. Kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin en önemli niteliği kültür taşıyıcısı
olmalarıdır. Bu sebeple yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılacak materyalin Türk kültürünü,
ruhunu yansıtan unsurlarla bezeli olması; yabancıların Türkçeyi zevkli, verimli ve aynı zamanda
kalıcı bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlayacak bir biçimde olması gerekir. Pek çok materyalin
yanı sıra “Nasreddin Hoca Fıkraları” yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılabilecek değerli
materyaller arasında yer alır. Bu materyallerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri göz
önünde bulundurulduğunda kelime ve dilbilgisi geliştirme konusunda kullanıma hazır olmaları,
akılda uzun süre kalmaları, olumlu etki bırakmaları ve Türk kültürünü yansıtmaları bakımından
oldukça dikkat çekicidir. Nasreddin Hoca fıkraları okuyucuya insan sevgisi, saygı, zekâ, esneklik
gibi çağdaş özellikleri geliştirebilir, bu hikâyelerde geçen kalıplaşmış sözler atasözleri ve deyimlerde
olduğu gibi insan ufkunu geliştirip kelime hazinesini zenginleştirebilir. Bu sözleri öğrenmeden bir
toplumun dilini, kültürünü, ruhunu dünyayı anlayış biçimini ve bakış açısını anlayabilmek mümkün
olmaz. Nasreddin Hoca’nın fıkraları kalıplaşmış sözler açısından çok verimli, faydalı bir kaynaktır.
Bu açıdan fıkraları eğitim amaçlı kullanırken yabancı dil öğrenenleri sıkmadan, öncelikle onların
ihtiyaç duydukları söz kalıplarını öğretebilmek, öğrenciyi güldürmek ve dolayısıyla dersi zevkli hâle
getirmek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Türkçe Öğretimi, Nasreddin Hoca'nın Fıkraları, Kalıplaşmış Sö-
zler

Yabancı Dil Öğretimi

Yaşayan diller içerisinde anlatım gücü en yüksek ve anlatım yolları en çeşitli
dillerden biri olan Türkçe, hiç kuşkusuz dünyanın en güzel, en zengin ve en
eski dillerinden biridir. Konuşma ve yazı Türkçesi, binlerce yılın tarih ve kültür
mirasını taşıyarak günümüze kadar gelmiştir. Her ülkenin, topluluğun ken-
disine ait tarihi, gelenekleri, yemekleri ve ünlü kahramanları vardır. Bunlar
belirli bir insan topluluğunu ifade etmekte ve bu toplumun kültürünü dünya
çapında eşsiz hâle getirmektedir. Bir dilin zenginliği oluşturduğu kültür,
medeniyet ve edebiyatla ölçülür. Yazılı eserler, yaygınlık sahası, oluşturduğu
itibar ve gösterilen ilgi bu dilin geçerliliği ile ilgilidir. 
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Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi ne kadar vazgeçilmez ise kültür, espri an-
layışı, halk masalları, danslar ve şarkılar da bir o kadar önem taşır. Yabancı bir
dili işaretler sistemi olarak öğrenmek yeterli değildir, o ülkeye özel ruhu yan-
sıtan bilginin de farkında olmak gerekmektedir. Yabancı dili iyi derecede kul-
lanmak o ülkede yaşayan insanların hem davranışlarını ve esprilerini hem de
gelenekleri, tarihini, deyimlerini bilmek demektir.

Eğitimde Nasreddin Hoca’nın Yeri

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal içeriği büyük önem taşır. Kul-
lanılacak yazılı ve görsel materyallerin en önemli niteliği kültür taşıyıcısı ol-
malarıdır. Bu sebeple yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılacak materyalin
Türk kültürünü, ruhunu yansıtan unsurlarla bezeli olması; yabancıların
Türkçeyi zevkli, verimli ve aynı zamanda kalıcı bir şekilde öğrenmelerine
olanak sağlayacak bir biçimde olması gerekir. Yüzyıllar öncesinde ortaya çıkan,
günümüzde de iyi bilinen, unutulmayan, Türk edebiyatının temelini oluştu-
ran, Türk kültürünü yansıtan kuşkusuz Nasreddin Hoca hikâyeleridir. Aslında
Nasreddin Hoca’nın gerçekten yaşamış bir kişi olup olmadığı hala devam eden
bir tartışmadır. Fakat tarihçi Prof. Dr. Şinasi Altundağ, Nasreddin Hoca’nın
1208-9 tarihlerinde Sivrihisar’da doğduğunu ve buraya kayıtlı olduğunu
savunmaktadır (Altundağ, 1963, para. 3). Nasreddin Hoca’nın tamamen hayal
ürünü olmaması, zeki ve deneyimli bir adam olması ve benzer özellikler
Türkçe öğrenenlerin ilgisini ve merakını artıran unsurlardandır. Yüzlerce
cümle ile anlatabilecek düşünce ve hayat dersleri Nasreddin Hoca’nın
fıkralarında en fazla on beş yirmi cümleyle anlatılır. Anlatım ne kadar kısa
olursa algılama süreci açısından o kadar etkili olur. Fıkralar sözlü gelenekte
de kısa, açık, yalın ve özlü anlatılmaktadır. Bunu Nasreddin Hoca fıkralarının
en önemli anlatım özelliği olarak değerlendirmek mümkündür. Diyaloglarda
da söz uzatılmadan, amaç en kısa biçimde ortaya konulmaktadır. Bu öylesine
bir sözcük tutumluluğu sağlamıştır ki, fıkranın sonunda Nasreddin Hoca’nın
ağzından söylenen en vurucu söz adeta kalıplaşmıştır. Bu kalıplardan çoğu
aynı zamanda özlü söz (vecize) ya da deyim olarak kullanılır olmuştur. Başka
bir deyişle, alabildiğine yaygınlaşan fıkralardan kaynaklanan telmihler (imalı
anlatım), giderek birer telmih olmaktan çıkıp söz kalıplarına dönüşmüştür.
“İpe un sermek, bindiği dalı kesmek, yorgan gitti kavga bitti, ye kürküm ye,
mavi boncuk kimdeyse gönlüm onda, ayağını sıcak tut başını serin kendine
bir iş bul düşünme derin, parayı veren düdüğü çalar” bu söz kalıplarına örnek
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olarak verilmiştir (Dedebağı, 2007, s.81-82).

Nasreddin Hoca- Kültür Mirasıdır

Pek çok materyalin yanı sıra “Nasreddin Hoca Fıkraları” da yabancılara
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek değerli materyaller arasında yer alır. Bu
materyallerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri göz önünde bu-
lundurulduğunda kelime ve dilbilgisi geliştirme konusunda kullanıma hazır
olmaları, akılda uzun süre kalmaları, olumlu etki bırakmaları ve Türk
kültürünü yansıtmaları bakımından oldukça dikkat çekicidir. Dil öğretiminde
kültüre dayalı bir öğretim öğrenen ve öğreten için vazgeçilmez bir hedef ol-
malıdır çünkü kültürden bağımsız bir dil öğretimi mümkün değildir. Belki
özellikle bu nedenle dünya üzerindeki pek çok ülkede Nasreddin Hoca’ya
kendi adıyla rastlanmaktadır.

Türk dünyasına komşu olan ülkelerde Nasreddin Hoca’nın tanınması olağan
bir durumdur. Onun fıkraları hem sözlü kültürde ve yazılı kaynaklarda yer
almakta hem de öğretim süreçlerinde sıkça kullanılmaktadır. Rusya Federasy-
onu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Tacikistan, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere
vb. ülkelerde Nasreddin Hoca fıkraları modernleştirilmiş biçimleri öğretimde
kullanılmaktadır (Sakaoğlu ve Alptekin, 2014, s. 110). Bunun en güzel örnek-
lerinden biri, William Burckhardt Barker’ın 19. yüzyılda İngilizlere Türkçe
öğretmek için yazdığı “Turkish Reading Book and Vocabulary and Grammar”
(1854) isimli kitabının okuma metinleri bölümündeki Nasreddin Hoca
fıkralarıdır. Barker’ın Nasreddin Hoca fıkralarını yabancılara Türkçe öğreti-
minde metin olarak seçmesi, UNESCO’nun 1996 yılına Nasreddin Hoca’nın
ölümünün 700. Yılı olarak Anma ve Kutlama Yıldönümleri arasında yer ver-
mesi Nasreddin Hoca’nın yerel olmaktan çıkarak uluslararası alanda Türk
bilge imgesine dönüştüğünü gösterir (Akkaya, 2013, s. 100).

Eğitim öğretim alanında makale, yüksek lisans tezi ve doktora çalışmalarında
Nasreddin Hoca’nın yeri, öğrencilerin eğitimine etkisi üzerinde birçok
araştırma yapılmıştır. Genel olarak Nasreddin Hoca’nın önemi, eğitimdeki
rolü, fıkralarının neden hala güncelliğini koruduğu, yeni neslin onun eser-
lerinden hangi dersleri alması gerektiği gibi sorulara cevap aranmaktadır.
Örneğin, Nükhet Tör doktora tezinde 295’ini incelediği Nasreddin Hoca
fıkralarının eğitici yönlerini şu şekilde sıralamıştır: iyimserlik, hayata bağlı ve
ümitli kalma, özeleştiri yapabilme, hoşgörülü olma, tedbirli olma, içki alışkan-
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lığının kötülüğü, dış görünüşe önem vermeme, görücü usulüyle evlenmenin
sakıncaları, birden fazla kadınla evlenmenin zararları, evlilikte uyumlu
davranma, dini inançlar (Tör, 1991, s. 24-30). Nasreddin Hoca fıkraları okuyu-
cuya insan sevgisi, saygı, zekâ, esneklik gibi çağdaş özellikleri geliştirebilir, bu
hikâyelerde geçen kalıplaşmış sözler atasözleri ve deyimlerde olduğu gibi
insan ufkunu geliştirip kelime hazinesini zenginleştirebilir. 

Kalıplaşmış sözler, bir dili konuşan toplumun kültürel özelliklerini ortaya koy-
makta, gelenek ve göreneklerine dair önemli ipuçları vermektedir. Bu sözleri
öğrenmeden bir toplumun dilini, kültürünü, ruhunu dünyayı anlayış biçimini
ve bakış açısını anlayabilmek mümkün olmaz. Türkçedeki sözler, Türk
halkının binlerce yılda görüp geçirdiği sayısız olaylar içerisinden süzülüp
gelen nezaketinin en açık göstergesidir.

Nasreddin Hoca’nın Fıkraların Örneğinde Kalıplaşmış Sözler Öğretimi

Nasreddin Hoca’nın fıkraları kalıplaşmış sözler açısından çok verimli, faydalı
bir kaynaktır. Bu açıdan fıkraları eğitim amaçlı kullanırken yabancı dil öğre-
nenleri sıkmadan, öncelikle onların ihtiyaç duydukları söz kalıplarını öğrete-
bilmek, öğrenciyi güldürmek ve dolayısıyla dersi zevkli hâle getirmek
açısından önemlidir. Örneğin, aşağıdaki fıkralarda kalın punto ile yazılan kalı-
plaşmış kelimeler bulunmaktadır. Öğrencilerin fıkraları okurken kelimelerin
anlamını yakalamaları sonrasında da uygun durumlarda kullanabilmesi
amaçlanmaktadır.

Eşeğe Ters Binmek

Camiden çıkınca Hoca’nın eşeğini getirirler. Köylülerin hepsi ona hizmet
etmek için adeta yarışırlar. Hoca eşeğine binerken biraz düşünür. Sonra eşeğin
üstüne ters oturur. Herkes hayret eder. Köylülerden biri dayanamayıp sorar:

- Hocam, der, kusura bakma ama eşeğe niçin ters bindiğini sorabilir miyim?

Hoca tebessüm ederek cevap verir:

-Eğer düz binip önünüze geçseydim siz arkada kalacaktınız. Siz öne geçsey-
diniz, bu defa ben arkada kalmış olacaktım. Böyle ters binince size arkamı dön-
memiş oluyorum. Sebebi bu…
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İp olur

Köylüler Eyyûb ismini, Eyip, İyip, iyp gibi bozuk şekilde telâffuz ediyorlar-
mış.

Bir gün Nasreddin Hoca vaazında:

– “Ey Müslümanlar! Oğlunuz olursa adını sakın Eyyûb koymayın. Halkın
dilinde çokça söylene söylene, incele incele ip olur.” demiş.

Hanımla Muhabbet

Hoca bir gün karısına :

– “Hatun” demiş, “Şu bizim komşu, çarıkçı, Mehmet Ağa’nın adı neydi?”

– “Kendin söyledin ya, efendi” demiş karısı, “Mehmet Ağa.”

– “Canım, dilim sürçtü işte… Ne iş yapar diyecektim.” demiş Hoca.

– “A efendi” demiş karısı, “Kendin çarıkçı demedin mi?”

– “Anlasana işte” demiş Hoca, “nerede oturuyor demek istedim.”

– “Efendi, bugün sana ne oluyor?” demiş karısı “Komşu dedin ya…”

Hoca birden sinirlenmiş.

– “Aman be karı… Seninle de bir türlü konuşulmaz ki!”

Şakadan Hoşlanmam!

Nasrettin Hoca pazarda dalgın yürüyormuş. Etrafındaki esnafları seyrediyor-
muş. Bu sırada ensesine bir tokat geliyor. Hoca tökezlemiş birkaç adım
sendelemiş neyse toparlanıp sinirli bir şekilde arkasını dönmüş. Bir bakmış ki
hocanın iki  katı hayvan gibi bir adam. Hoca durmuş bir yutkunmuş önce,
sonra:

- Bana sen mi vurdun? demiş adama.

Adam:- Ben vurdum lan ne olacak demiş.

Hoca:- Şakadan mı vurdun, ciddiden mi? demiş
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Adam:- Ciddi vurdum napacan?!

Hoca:- Aman aman, öyle olsun, çünkü şakadan hiç hoşlanmam da!

Söyle Bari!

Hoca ormana gitmiş. Oturmuş bir dalın üstüne, başlamış kesmeye. Aşağıdan

geçen bir yolcu Hoca'ya seslenmiş:

- Be adam! İnsan oturduğu dalı keser mi? Şimdi düşeceksin.

Hoca adama aldırmamış; işine devam etmiş. Az sonra dal kırılmış. Hoca, cum-

burlop düşmüş. Düştüğü yerden perişan seslenmiş:

- Düşeceğimi bildi, ne zaman öleceğimi de söyle bari.

Tespih

Nasreddin Hoca evde tespihini kaybetmiş. Bakmış ki ev zifiri karanlık, tespi-

hini sokakta aramaya başlamış. Hoca'nın yerde bir şey aradığını görenler:

- Hayırdır Hoca, ne arıyorsun?

– Evde tespihimi kaybettim, onu arıyorum.

– İlahi Hoca, evde neden aramıyorsun?

– Ne yapayım? Orası karanlık!

Aklını Kaybetmiş

Hoca, uzun bir süre Bursa'da kalıp Akşehir'e dönerken, yolda konu komşu:

- Ah Hocam, karın aklını kaybetti, demişler.

Hoca, hiç oralı olmamış. Ah, vah bile dememiş.

Bu sefer: - Hocam, anlamadın herhalde, diye, şaşırmışlar.

Nasreddin Hoca: – Anladım, anladım da. Anlamadığım; zaten yoktu ki ol-

mayan bir şeyi nasıl kaybetti!
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Kırdıktan Sonra Dövmenin Faydası Yok

Hoca, oğlunun eline bir su testisi vermiş ve "Git şunu doldur da getir, sakın
kırma ha ama!" demiş ve suratına da bir tokat indirmiş. Görenler "Hoca",
demişler "Neden vurdun çocuğa, testiyi kırmadı ki." Her sözü değerli, her
davranışı anlamlı Hoca şöyle konuşmuş bu kez de:

"Kırdıktan sonra, dövsem de yarar sağlamaz ki".

İpe Un Sermişler

Komşusu Hoca’dan yorganını (yâni kalın ipini) istemiş.

Hoca içeriye girip çıkmış.

– “İp boş değil” demiş, “kadınlar ipe un sermişler.”

Komşusu:

– “Bu nasıl iş efendi?” demiş, “hiç ipe un serilir mi?”

– “Serilir” demiş Hoca, “vermeye gönlün olmayınca ipe un da serilir.”

Gönlüm Razı Olmadı

Nasreddin Hoca, kasabadan Kur'an-ı kerim, tefsir ve ilmihal gibi bazı kitaplar
almış. Bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köyüne
doğru gidiyor.

Yolda Hoca'yı görenler: 

- "Bre Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın?" diye sormuşlar.

- "Ne yaparsın" demiş Hoca, "zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı
çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm
razı olmadı."  (“Nasrettin Hoca Fıkraları”, 2019).

Görüldüğü gibi fıkralarda kalıplaşmış sözlere sıkça rastlanmaktadır. Fıkraları
okurken bu sözlerin anlamını yakalamak mümkündür. Kısa fıkralar kolay
okunmakla beraber zevk de getirmektedir. Türkçe derslerinde, Nasreddin
Hoca fıkralarında kalıplaşmış sözlerin öğretilmesi üzerine birçok etkinlik
yapılabilmektedir. Örneğin,
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1. Kalıplaşmış sözlerin anlamını tahmin etmesi;

2. Başka durumlarda anlamına göre kalıplaşmış sözlerle boşluk doldurması;

3. Kalıplaşmış sözleri kullanarak fıkraların drama yoluyla canlandırması;

4. Dinleme yoluyla kelimelerin taşıdığı anlam tespit etmesi;

5. Sessiz sinema oyunları;

6. Kalıplaşmış sözlerin öğrencilerin kendi sözcükleriyle anlam açıklaması;

7. Açıklanan anlamına göre uygun kalıplaşmış sözü bulması;

8. Kelimelerin olumlu-olumsuz niteliğine göre gruplandırması;

9. Kalıplaşmış sözleriyle cümle, küçük hikâye oluşturması;

10. Fıkraların anlamaya yönelik soruların cevaplaması.

Bu tür etkinliklerin uygulanması Türkçe derslerini keyifli hale getirmenin
dışında kalıplaşmış sözleri ezberlemede etkisini göstermektedir. Nasreddin
Hoca fıkralarının okuması sadece eğlenceli bir süreç değil, aynı zamanda
düşündürücü, eğitici ve Türk kültürünü en iyi şeklinde yansıtan bir etkinlik
olmalıdır. Özellikle öğretmen tarafından hazırlanan bu etkinlikler yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen öğrencileri Nasreddin Hoca’yla tanıştırıp fıkralarında
detaylı okuma alışkanlığı da sağlamaktadır.
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Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci 

Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler

Mehmet Çevik

Özet: Ülkemize çeşitli düzeylerde eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin sayısı yıllar içinde
artış göstermektedir. Ancak, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının istenen seviyede olduğunu
söylemek mümkün değildir. Uluslararası öğrencilerin, gittikleri ülkelere büyük katkılar sağladıkları
artık çok açık olarak bilinmektedir. Bu bildiride, Türkiye’ye gelecek uluslararası öğrenci sayısının
artması için yapılabilecek çalışmalardan bahsedilmektedir. Bu çalışmaların en önemlisi, Türkiye’deki
eğitim-öğretim imkânlarının -özellikle Türkiye’ye öğrenci gönderme potansiyeli yüksek olan ülkel-
erde- çok iyi tanıtılmasıdır. Dolayısıyla, ülkemizdeki eğitim imkânlarını çok iyi tanıtan, akla gelebile-
cek sorulara cevap veren, en az 5-6 dilde alternatifler sunan kapsamlı bir tanıtım sayfasına ihtiyaç
vardır. Yapılacak diğer çalışmaların hepsinin referans noktası bu olmalıdır. Öte yandan, tanıtımların
daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için mutlaka sosyal medyanın çok iyi ve aktif bir şekilde tanıtılması
gereklidir. Bir diğer husus, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’te yaşanan karışıklıktır. Ülkemizde,
Türkiye’nin adını taşıyan, TRYÖS gibi, bir sınav sistemi acilen hazırlanmalıdır. Yurtdışında yapılan
tanıtımlar ise yine Türkiye adına ortak bir tanıtım şeklinde olmalıdır. Birçok farklı kurum sadece
kendini tanıtmak için önemli harcamalar yapmaktadır. Türkiye’ye uluslararası öğrenci getirilmesi
konusunda dürüst ve güvenilir bir şekilde çalışacak, akredite eğitim danışmanlığı firmalarının ku-
rulması teşvik edilebilir. Uluslararası öğrencilerin barınma sorununa ilişkin bazı özel imkânlar ve
kontenjanlar sunulabilir. Geliştirilmesi gereken hususlardan bir tanesi de mevzuatımızın kolay-
laştırılmasıdır. Ülkemize gelen öğrencilerin vize, ikamet, sağlık sigortası, okul kaydı, vb. işlemleri
ne kolay ve pratik olursa, ülkemizin cazibesi o kadar artacaktır. Ülkemizin ekonomik bir saldırı ile
karşı karşıya olduğu bir dönemde uluslararası öğrencilerin ülkemize ciddi bir kaynak sağlaması
mümkündür. Bu düşünce ile hareket edildiği takdirde ülkemize çok önemli katkılar sağlanabileceği
asla unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Tanıtım Faaliyetleri, Uluslararası Öğrenci Sayısının Artması

Giriş

1980’li yıllarda ülkemizde sadece birkaç üniversitede çeşitli burslar ile
Türkiye’ye gelmiş az sayıda uluslararası öğrenci vardı. 1990’larda Orta Asya,
Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere Türkiye
Cumhuriyeti tarafından verilen burslar sayesinde bu öğrencilerin sayısı art-
maya başladı. 2000’li yılların başlarında 16.000 civarında olan uluslararası
öğrenci sayısı, 2010 yılından sonra hükümet politikaları sayesinde artmaya
başlamış, 2013’te 48.000’e ulaşmıştı. 2018 yılı itibarıyla bu sayı 143.000’e
ulaşmış bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birçok
konuşmasında bu sayıyı 350.000’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtmektedir.
Ancak ülkemize gelen uluslararası öğrenci sayısındaki artışın bu hedefi kısa
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zamanda yakalamamıza yetecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu sayının
artması için çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte hedefimizi yakalamamız için
yeni yöntemlere başvurulmalı, daha farklı adımlar atılmalıdır.

Dünyada başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülke ağırladıkları ulus-
lararası öğrenciler sayesinde büyük faydalar sağlamaktadırlar. Ekonomik
gelirler, kültür ihracı, nitelikli beyinleri toplama ve kendilerine yakınlık duyan
insanlar yetiştirme bu faydalardan bazılarıdır. Ülkemizde gerek yükseköğre-
tim ve ilgili alanların içinde bulunan tüm aktörlerin, gerekse de toplumu-
muzun diğer kesimlerinin uluslararası öğrenci kabulündeki bu faydalardan
haberdar olmaları sağlanırsa, uluslararası öğrencilerin sayısının daha hızlı art-
ması beklenebilir. Bu konuda ilk adım şüphesiz uluslararası öğrenci farkın-
dalığının yaygınlaştırılmasıdır; bu konuda UDEF ve bünyesindeki uluslararası
öğrenci derneklerinin yaptıkları çalışmalar gerçekten büyük değer taşımak-
tadır.

Bu bildiride, Türkiye’ye gelecek uluslararası öğrenci sayısının artması için
yapılabilecek çalışmalar 16 başlık altında toplanarak sunulmuştur. Bu başlıklar,
yazarın özellikle sahadan almış olduğu bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Bu
başlıkların sayısı daha da çoğaltılabilir, ancak önemli olan bu adımların atıl-
masıdır. Ülkemize gelen uluslararası öğrenci sayısının artması için yapılan tüm
çalışmalar, sarf edilen tüm emekler çok değerlidir.

Uluslararası Öğrenci Sayısını Arttırmak için Öneriler ve Yapılabilecek
Çalışmalar

Bu konuda yapılabilecek çalışmalar ve çeşitli öneriler aşağıda sıralanmıştır:

1. “Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Stratejisi” nin Oluşturulması 

Uluslararası öğrenci sayısının arttırılması konusunda ilk ve en önemli adım
ülkemizin bu konudaki stratejisinin belirlenmesidir. Diğer bütün çalışmaların
verimliliği ancak böyle bir strateji doğrultusunda hareket edilmesi ile büyük
oranda sağlanabilir. Bu strateji, bu alanda çalışan tüm paydaşların -üniver-
siteler, kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları- tecrübelerini bir araya
getirmeleri ile oluşturulmalıdır. Zayıf yönlerimiz güçlendirilmeli, güçlü yön-
lerimizden daha iyi istifade edilmeli, kurumların eşgüdümlü hareket etmeleri
temin edilmeli ve yapılan tüm çalışmalar bu strateji çerçevesinde yürütülme-
lidir.
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Bu anlamda YÖK tarafından bir çalışma yapılmış, 30 Haziran 2017 tarihinde
“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022” adlı bir rapor
yayınlanmıştır. Bu çalışma takdire şayandır, ancak tam olarak Türkiye’deki
uluslararası öğrenci sayısını arttırma amacıyla değil, daha genel bir kapsamla
hazırlanmış olup, rapor içinde bir bölüm bu konuya ayrılmıştır. Yine de mev-
cut durumu ve hedefleri güzel bir şekilde belirtmektedir. Nitekim 2018 yılının
sonlarına geldiğimiz şu günler itibarıyla bu raporda belirtilen hedeflere ulaşma
adına atılmış yeni bir adım görülmemiştir.  

2. İnternet ve Sosyal Medya Üzerinden Tanıtım Yapılması

Uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasında en önemli etkenlerden bir tanesi
iyi bir tanıtım yapılmasıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde, özellikle gençler
için, en etkin tanıtım ortamı internet ve sosyal medyadır. Bu konuda ciddi bir
çalışma yapılmalı, yukarıda bahsedilen paydaşların da içinde bulunacağı bir
kurumsal yapı oluşturulmalı, profesyonel bir tanıtım çalışması yapılmalıdır.
Bu alanda Türkiye’den çok önde olan ülkeleri yakalayabilmemiz için
tanıtımımızın gereği gibi yapılması ertelenemeyecek bir husustur. Tanıtım
çalışmaları iki şekilde yapılabilir: (i) “Study in Turkey” veya benzer bir tarz
kapsamında Türkiye’deki tüm üniversiteler için ortak çalışma yapılabilir.
Nitekim yukarıda adı geçen raporda “Uluslararası öğrencilere yönelik yayım-
lanan ve Study in Turkey markası adı altında hizmet veren internet sitesi, yeni
web teknolojileri ile yeniden tasarlanarak daha etkileşimli bir yapıda hizmet
vermesi sağlanacaktır. Bu sayede yükseköğretim alanımızın ve kurum-
larımızın uluslararası görünürlüğünün artırılması ve uluslararası öğrencilerin
ve öğretim elemanlarının tek bir merkezden doğru, güncel ve pratik bilgilere
ulaşmasının mümkün kılınması amaçlanmaktadır.” denilmektedir, ancak bu
çalışma hazırlandığı esnada www.studyinturkey.gov.tr sitesi kapalı idi. (ii) Her
üniversitenin, birbirleriyle etkileşim halinde olmak kaydıyla, kendi yapacak-
ları çalışmalar olabilir. Hatta bu iki usulün birden uygulanması daha da etkili
olacaktır.

3. Başvuru Usul ve Yönteminin Kolaylaştırılması

Türkiye’de bazı üniversiteler bu konuda önemli mesafeler kaydetmiş olsalar
da hala çoğu üniversitemizde başvuru süreçleri yeterince açık, basit ve pratik
değildir. Bu başlıktaki sorunları iki maddede toplayabiliriz: (i) Üniversitelerin
hepsi bu işi çeşitli şekillerde yapıyorlar. Ancak web sayfalarındaki duyuru ve
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açıklamalar genellikle yetersiz kalmaktadır. Daha basit bir süreç oluşturulmalı
ve başvurular buna göre yapılmalı. (ii) Duyuru, başvuru ve üniversite tanıtım
sayfalarında Türkçe ve İngilizcenin yanında Arapça, Fransızca, Rusça ve hatta
Çince bilgiler bulunmalı; bu sayfalar uluslararası öğrencileri teşvik edici şek-
ilde tasarlanmalıdır.

4. TRYÖS Sınavı Yapılması

Bir diğer husus ise, Yabancı Öğrenci Sınavlarında (YÖS) yaşanan karışıklıktır.
Ülkemizde YÖS sınavı yapan yaklaşık 20 farklı kurum vardır. Bunların en kap-
samlısı olan İstanbul Üniversitesi YÖS (İÜYÖS) 10 tanesi Türkiye’de olmak
üzere dünya genelinde toplam 90 sınav merkezinde, altı dilde (Türkçe, Arapça,
İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça) yapılmaktadır. Ancak bu sınav esas
olarak İstanbul Üniversitesi’ne başvuran adaylara yöneliktir, dolayısıyla diğer
üniversitelerin bu sınav sistemi üzerinden başvuru kabul etmeleri kendileri
için karışıklık oluşturmaktadır. Öte yandan, bu kadar çok ve farklı YÖS sı-
navları yapılması, hem kaynak israfına neden olmakta, hem gereksiz bir rek-
abet oluşturmakta, hem de uluslararası öğrencilerin kafasını ciddi şekilde
karıştırmaktadır. Dolayısıyla bu alanda, belli bir üniversitenin adını değil
Türkiye’nin adını taşıyan –örneğin, TRYÖS gibi– SAT (Scholastic Aptitude
Test) benzeri bir sınav sistemi acilen hazırlanmalıdır. Bu sınav Türkiye’de,
isteyen tüm üniversitelerde geçerli olmalıdır. İsteyen üniversiteler kendi YÖS
sınavlarını yapmaya devam edebilir veya kabul için farklı usuller izlemeye
devam edebilirler. 

5. Üniversitelerin uluslararası öğrenci kontenjanlarının arttırılması.

Bazı üniversitelerimizde kayda değer uluslararası öğrenci kontenjanları bu-
lunmakla birlikte, bazı üniversitelerimizde kontenjanlar çok düşüktür; hatta
bazı bölümlerde uluslararası öğrenci kontenjanı ilan dahi edilmemektedir.
Dolayısıyla YÖK, özellikle kontenjanını dolduramayan bölümleri ve üniver-
siteleri uluslararası öğrenci kontenjanlarını arttırmaları yönünde teşvik et-
melidir. Bilindiği gibi Türkiye’de son yıllarda ziraat mühendisliği, su ürünleri,
vb. gibi bölümler ile özellikle taşrada bulunan bazı üniversiteler kontenjan-
larını dolduramamaktadırlar. Bu kurumlar, uluslararası öğrenci kontenjan-
larını arttırarak öğrenci sayılarını belli bir oranda arttırabilirler, böylece bu
kurumlara tahsis edilen kaynaklar da daha verimli kullanılmış olacaktır.
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6. Türkiye’ye Burslu Uluslararası Öğrenciler Getirilmesi 

Bu çalışma hâlihazırda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) ve diğer birkaç kurum tarafından yapılmaktadır. Bu çalışma devam et-
tirilmeli ve bu kanalla ülkemize gelen öğrencilerin memnuniyetinin arttırıl-
ması için gerekli önlemler alınmalıdır.

7. Türkiye’de Öğrenim Gören Tüm Uluslararası Öğrencilerin Sorunları
ile İlgilenen Bir Kurum Olması ve Bu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunların
Çözümüne Yönelik Çalışmalar Yapılması

Şu anda Türkiye burslusu öğrenciler ile ilgili işlemleri YTB yürütmektedir.
Ancak YTB’nin sadece bu öğrencilerle değil, Türkiye’de öğrenim gören tüm
uluslararası öğrencilerin sorunları ile ilgilenen bir kurum haline gelmesi veya
bu amaca yönelik faaliyet gösterecek yeni bir kurumun kurulması gereklidir.
Bu kurum uluslararası öğrencilerin başta barınma/yurt ihtiyaçları olmak üzere
Türkiye’ye geldikten sonra karşılaştıkları tüm sorunların çözümüne yönelik
çalışmalar yapmalıdır. Aslında uluslararası öğrencilerin sorunlarının tespitine
yönelik UDEF ve diğer birtakım kuruluşlar tarafından hazırlanmış birçok
çalışma mevcuttur. Bunlardan da istifade edilerek öğrencilerin sorunlarının
çözülmesi, onların Türkiye hakkındaki memnuniyetlerini önemli ölçüde art-
tıracak, dolayısıyla potansiyel öğrencilerimize olumlu görüşler aktarılacaktır.
Türkiye’den memnun ayrılan her uluslararası öğrencinin ülkemizin tanıtımını
doğal olarak yapacağı ve yeni öğrencilerin gelmesine katkı sağlayacağı, aynı
şekilde ülkemizden mutsuz ayrılan her uluslararası öğrencinin yeni gelecekler
için bir engel oluşturacağı açıktır.  Öte yandan bu kurum öneriler kısmının bir-
inci maddesinde belirtilen stratejinin hazırlanması ve takibini de yapmalıdır.
Türkiye’de şu anda böyle bir kurum bulunmadığı için, Türkiye burslusu ol-
mayan öğrencilerin düzgün bir takibi yapılamamakta, bu öğrenciler birtakım
sorunlarla karşılaştıklarında uygun bir muhatap bulamamaktadırlar. Mezun
olup ülkelerine dönen tüm uluslararası öğrencilerin takibini yapan hiçbir
kamu kurumu bulunmamaktadır, bu alanda çalışan tek sivil toplum kuruluşu
ise UDEF bünyesindeki Uluslararası Mezunlar Derneği TUMED’dir.

8. Uluslararası Öğrenci Sayısının Artmasının Ülkemize Sağlayacağı
Faydaların Tüm Halkımıza Çok İyi Bir Şekilde Anlatılması 

Bu amaçla bir kamuoyu oluşturulması için gayret gösterilmelidir. Halkımızın
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şu hususların farkına varması sağlanmalıdır: (i) Uluslararası öğrenciler mülteci
değildirler, kaçak olarak ülkemize gelmiş ve bize yük olan insanlar değillerdir.
(ii) Bu öğrenciler Türkiye’den memnun olarak ayrıldıklarında bize ekonomik,
siyasal, kültürel ve sosyal açıdan katkı sağlayacaklardır. Hatta Türkiye’yi iyi
tanıyan, bilen ve sevenlerden oluşan bir Türk lobisinin oluşmasına bu öğren-
ciler katkı sağlayacaklardır. (iii) Bugün başta ABD ve İngiltere olmak üzere
birçok ülke uluslararası öğrencilere üniversite eğitimi vermeyi hizmet ihracatı
kapsamında değerlendirmekte, bu yolla büyük gelirler elde etmektedirler.
Diğer bir örnek ise çok yakınımızdadır. 2018 yılı itibarıyla, 13’ü YÖK tarafın-
dan tanınan 16 üniversitenin eğitim öğretim verdiği Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) 55 bin 879’u Türkiye’den, 31 bin 749’u üçüncü ülkel-
erden ve 13 bin 383’ü KKTC’den olmak üzere toplam 101 bin 11 öğrenci eğitim
görmektedir. Dışarıdan gelen bu öğrenciler KKTC ekonomisine önemli katkı
sağlamaktadır ve KKTC kamuoyu yükseköğrenimin hem tanıtım hem de gelir
kaynağı açısından kendilerinin can damarı olduğunun farkındadır.

9. Ülkemize Gelecek Uluslararası Öğrenci Sayısını Arttırmak İçin
Üniversitelerin Ayrı Ayrı Değil, Ortak Çalışma Yapmalarının Teşvik Edilmesi

Şu anda üniversitelerimizin çoğunda bu konuda az veya çok çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların eşgüdümle yapılması sağlanmalıdır.
Yukarıdaki 7. maddede belirtilen kurum kurulmuş olursa, bu çalışmalar o ku-
rumun öncülüğünde yürütülebilir. Örneğin, yabancı bir ülkenin aynı şehrinde
farklı üniversitelerimizin tanıtım yapmasının yerine, bu üniversitelerimiz
farklı şehirlerde eşgüdümlü çalışmalar yapabilirler. Nitekim Bakü, Saraybosna,
vb. bazı şehirlerde Türkiye’den birçok üniversitelerden giden ekipler ayrı ayrı
tanıtım çalışmaları yapmaktadırlar. Bunun yerine bu ekipleri farklı şehirlere
dağıtarak daha fazla adaya ulaşmak mümkün olabilir. Türkiye’deki üniver-
siteler birbirlerini rakip olarak değil paydaş olarak görmelidirler. Bu yaklaşım
ile tüm üniversitelerimiz daha büyük fayda sağlayacaklardır.

10. Eğitim Danışmanlığı Şirketleri

Bu alanda çalışan eğitim danışmanlığı şirketleri gibi aracı kuruluşların çalışma
usulleri ile ilgili bir mevzuat hazırlanmalı ve bu kurumlar belli bir denetim al-
tında çalışmalıdırlar. Bu alanda iyi çalışan şirketler ülkemize önemli katkılar
sağlayacağı gibi, kötü hizmet veren hatta insanları dolandıran şirketler ülkem-
izin güvenilirliğini zedeleyeceklerdir. Şu anda bu alanda çalışan az sayıdaki
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şirket ve kişiler çok büyük gelirler elde etmektedirler, dolayısıyla bu alanda
düzenleme yapılarak rekabet ve kalite arttırılmalıdır.

11. Üniversitelerimizdeki Dış İlişkiler/Uluslararası Öğrenci Birimlerinin
Desteklenmesi

Üniversitelerimizdeki dış ilişkiler/uluslararası öğrenci birimlerinde, bu alanda
bilgili, donanımlı, konunun önemini kavramış ve vizyon sahibi personelimizin
sayısı çok azdır. Bu birimlerde çalışan idari personele hizmet içi eğitimler ver-
ilmeli, onların da sürece katkı sağlamaları temin edilmelidir. Uluslararası
öğrencilerin kendi kurumlarında en çok muhatap oldukları ve sorunlarının
çözümünde ilk başvurmaları gereken kişiler bu personeldir. İdari personelin
yanı sıra bu alana ilgi duyan akademik personele de istekleri doğrultusunda
bilgilendirme seminerleri verilebilir. Bu eğitim ve bilgilendirme seminerleri
için, daha tecrübeli olan kurumların personelinden destek alınabilir.

12. Üniversiteler ile Göç İdaresi Arasında Yapılacak Protokolün Zorunlu
Hale Getirilmesi 

Üniversiteler ile Göç İdaresi arasında yapılması YÖK tarafından üniversitelerin
isteğine bırakılmış olan protokolün zorunlu hale getirilmesi. Böylece ulus-
lararası öğrenciler ikamet ile ilgili tüm işlemlerini Göç İdaresi’ne gitmeden
tamamen kendi üniversitelerinde yürütebileceklerdir.

13. TÖMER Ücretlerinin Yeniden Düzenlenmesi

Türkiye’de, özellikle devlet üniversitelerinde, lisans ve lisansüstü eğitim ücret-
leri nispeten düşük olduğu halde TÖMER ücretleri buna göre oldukça yüksek
durumdadır. Aradaki fark azaltılarak tüm eğitim sürecinde değişmeyen bir
ücret tahsil edilebilir.

14. Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasının
Teşvik Edilmesi

Özellikle öğretim üyesi temininde güçlük çeken üniversitelerin nitelikli ya-
bancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırmaları teşvik edilmelidir. (i) Bu öğretim
elemanları eğitimlerini Türkiye’de almış uluslararası öğrencilerden seçilebilir
ve böylece onlar da eğitim sürecine dâhil edilebilirler. (ii) Bu öğretim eleman-
ları eğitimlerini başka ülkelerde almış kişilerden de seçilebilir. 
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Bu iki kaynaktan gelecek öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarımıza
şu katkıları sağlayacaklardır: (a) Üniversitelerimizde sadece uluslararası
öğrenci değil, uluslararası akademik kadro bulunması bu kurumların ulus-
lararası öğrenciler açısından çekiciliğini arttıracaktır. (b) Bu kişiler kendi
üniversitelerine gelecek uluslararası öğrenci sayısının artmasına hem kendi
tecrübeleri hem de kendi ülkelerinden öğrencileri çekerek destek olabilirler.
(c) Her zaman ülkemizden Batı ülkelerine beyin göçü olduğundan yakınıl-
maktadır, bu sayede başka ülkelerden Türkiye’ye doğrudan beyin göçünün
yolu açılacaktır. 

15. Danışma Ofislerinin Kurulması

Her sene eğitim-öğretim yılının başında tüm havalimanlarımızda yeni gelen
öğrencilere yardımcı olmak üzere yaklaşık 1,5 ay hizmet verecek danışma ofis-
leri kurulabilir. Bu ofisler sayesinde uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelir
gelmez kapıda karşılanmaları Türkiye’nin “uluslararası öğrenci dostu” imajı
kazanmasına katkı sağlayacaktır.

16. Yurt İmkânlarının Arttırılması

Yurt ve barınma sorunu Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin sorunudur.
Ancak uluslararası öğrencilerin barınma sorununa ilişkin bazı özel imkânlar
ve kontenjanlar sunulabilir. Şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumu uluslararası
öğrenci başvurularını maalesef eğitim dönemi başladıktan sonra almaktadır.

Sonuç

Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenci sayısının 2020 yılı için konulan hedefe
ulaşması hatta bunu aşması mümkündür. Ancak bu, kendiliğinden olacak bir
şey değildir, bunun için gerekli çalışmalar ve girişimler bir an evvel yapıl-
malıdır. Bu hedefe ulaşabilmemiz için Türkiye’nin bir stratejisi olmalı,
tanıtımımız arttırılmalı, tüm başvuru süreçleri standart, sistematik ve basit
hale getirilmelidir. Bu amaca yönelik çalışma yapan ve uluslararası öğrenci
pastasından daha büyük pay almak için uğraşan birçok ülke bulunuyor.
Örneğin Çin birçok alanda olduğu gibi bu alanda da önemli adımlar atmak-
tadır; ancak Türkiye olarak bizim de güçlü yönlerimiz ve avantajlarımız mev-
cuttur. Belirlenen hedeflerimize ulaşmamız, güçlü yönlerimizi ve
avantajlarımızı doğru bir strateji çerçevesinde değerlendirerek ancak mümkün
olacaktır.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

253



Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine 

Katkıları, Farklı Yaklaşım ve Tecrübeler

Soraya Paknehad

Özet: Eğitim başarı için çok büyük bir servettir. Çünkü eğitimli olan bir insan almış olduğu eğitim
sayesinde daha konforlu bir hayat yaşayabilir ve iş imkânı olarak daha yüksek pozisyonlarda
çalışabilir. Gelişmiş ülkelerin teknolojisine, kültürüne, ekonomisine, politikasına vs. baktığımızda
bunların kaynağı olarak eğitimi ve eğitimli insanları görürüz. Bu yüzden günümüzde gelişmiş ülkeler
özellikle insan yatırımının üzerinde duruyorlar. Çünkü hayatımızda, özelikle günümüzde ekonomi
ne kadar gelişmiş olursa olsun bunun sebebi ve başlangıcı bir fikirden meydana gelmiştir. Bu yüz-
den gelişmiş ülkeler senelik uluslararası öğrenci alımını arttırmaktadır. Çünkü dünyanın her yerinden
binlerce eğitimli insan farklı kültürlerle, düşüncelerle, özelliklerle, bölümlerle -örneğin ziraat,
mühendislik, tıp, işletme, hukuk, sosyoloji vb.- bir araya gelip araştırma yaptığında ya da bir tez
üzerinde çalıştığında daha kolay bir şekilde daha kaliteli ürünler üretebilirler ve bu sayede fab-
rikaların sayısını arttırabilirler. Bununla birlikte ülkenin ekonomisi daha çok gelişebilir. Bunun
yanında uluslararası öğrenciler o ülkenin kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Çünkü
bir ülkede uluslararası öğrencilerin sayısı ne kadar artarsa o ülkenin üniversitelerinin kalitesi de o
kadar artar ve dilini o denli geliştirir. Ayrıca uluslararası öğrenciler mezun olduktan sonra hangi
alanda çalışırsa, örneğin ticaret yapacak olsa ilk seçenek olarak eğitim aldığı ülkeyi düşünecek.
Çünkü onun bildiği bir dil ve bildiği bir coğrafya olmuş olacak. Ya da siyasi alanda çalışırsa, o kişi
iki ülke arasında pozitif yönde iletişim kurar. Örneğin YTB Başkan Yardımcısı’nın Hüseyin Gündoğar
açıklamasına göre Somali Bayındırlık Bakanı Türkiye’de eğitim almış birisidir (Haber, 2017). Sonuç
olarak, uluslararası öğrenciler hem kendi ülkelerinin hem de eğitim aldıkları ülkenin ekonomisine
ve kültürel hayatına katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Eğitim, Kültür, Uluslararası Öğrenci, Üniversite, Gelişim

Ekonomi Nedir?

Ekonomi, hayatı yaşama şeklinizden ve etrafınızdaki herkesin yaşayışının
toplam sonucundan başka bir şey değildir. Bu nedenle yalnızca para değil; işe
gitmek, bankalar, ev idaresi, çocuk sahibi olmak, yemek yapmak ve hatta bir
hediye almak bile ekonomiyi oluşturur (Bayhan, 2019).

Ekonomi iki bölüme ayrılmaktadır: Mikro Ekonomi: Tüketicilerin ve firmaların
ekonomik davranışlarını; ihtiyaç, fayda, değer, fiyat kavramları ile araştıran
iktisat dalıdır. Piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve farklı
piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırır. Daha basit
bir ifadeyle bir şirketin veya tüketicinin kendi iş işleyişi ve dış ekonomik il-
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işkilerini bireysel olarak inceleyen iktisat dalıdır.

Makro Ekonomi: Ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu
başlıklarını inceleyen bir ana alt daldır. İstihdam, büyüme, enflasyon, kamu
dengesi, dış ticaret, ödemeler dengesi gibi konu başlıkları makro ekonominin
ilgi alanına girer (Morgül, 2013).

Dünyada Uluslararası Eğitimin ve Uluslararası Eğitim Ekonomisinin Gelişimi 

Yükseköğretim, insan sermayesini geliştirdiğinden önemli ekonomik etken-
lerden biridir. Yükseköğretim bu özelliği ve paylaşımındaki sınırların kalkması
ile küresel bir rol üstlenmektedir. Yükseköğretim ekonomisi bir yandan eğitimi
yapılandırmakta ve kalitesini arttırmakta, diğer yandan ise insan sermayesi
transferine olanak sağlamaktadır.(Raporu, 2013) 

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en
önemli faktörlerden biri de eğitimdir. Eğitim, bireylere sağladığı özel yararlar
yanında, toplumsal açıdan oluşturduğu faydalar nedeniyle de ülkelerin
ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynamaktadır. Bireylerin eğitim seviyesi
yükseldikçe nitelikli işgücü artmakta, bilimsel ve teknolojik yenilikler hız
kazanmaktadır. Emeğin verimliliğinin artmasının sonucu olarak ulusal gelir
düzeyi artmakta, elde edilen gelir daha adil paylaşılır hale gelmektedir. Eğitim
düzeyi artan toplumlarda yönetim daha demo Sosyoteknik Sosyal ve Teknik
Araştırmalar Dergisi Yıl:2 Sayı:4 Aralık 2012 kratik bir nitelik kazandığı,
ekonomik ve siyasal istikrarı sağlamak kolaylaştığı ve suç işleme oranları
düştüğü için eğitime yapılan yatırımların geri dönüş hızı fiziksel sermaye
yatırımlarınınkinden daha yüksek olmaktadır. Eğitime yapılan harcamalar
uzun dönemde yapılan bir yatırım harcaması olduğundan, getirdiği gelir ne-
deniyle ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktadır (Ekodıolog.com, 2006).
Ayrıca başka bir görüşle, ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal gelişmişlik
düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir (Altınışık & Peker,
2012) 

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları 

Uluslararası öğrenciler eğitim aldığı ülkenin genelde makro ekonomisine katkı
sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin ihtiyaçları bitmiyor. Örneğin;

Yurtdışında okumak isteyen bir öğrenci öncelikle vize almak zorunda ve
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vizenin karşılığında ücret ödemesi gerekiyor. Ayrıca ülke değişikliği için uçak
veya otobüs bileti almalıdır. Bununla birlikte bir öğrenci lisans, yüksek lisans
ya da doktora yaparken en az dört ya da beş sene yabancı bir ülkede yaşamış
oluyor. Bu nedenle uçak bileti başta olmak üzere -ki senelik tatillerde her
öğrenci ülkesine gidip geliyor- eğitimi devam ettiği sürece ulaşım, okul, yurt
ya da ev, telefon masrafı, senelik ikametgâh yenilemesi için para ödemesi
gerekir. Üniversiteyi yurt dışında okumak isteyen çoğu lise öğrencisi üniversite
sınavına hazırlık için kurslara gitme mecburiyetinde kalıyor ve bu kurslar için
de yüksek bir ücret ödüyor. Örneğin lisans ya da yüksek lisans eğitimini
Türkiye’de bitirenler eğitimlerini burada devam ettirmek istiyorlarsa bir son-
raki aşamaya geçmek için YDS ve ALES sınavlarına girmek zorundalar ve bu
sınavları geçebilmek için de kurslara yazılmak durumunda kalıyorlar. Bu sı-
navlara ve kurslara girebilmek için en az 3.000 Türk lirası ödemesi gerekiyor
ve ödediği bu paralar ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye’den bir başka örnek verecek olursak; yabancı öğrenciler kendi tele-
fonlarını Türkiye’de kullanmak istiyorlarsa kayıt yaptırmaları gerekiyor ve bu
kayıt için her bir öğrenciden 1.500 Türk lirası alınıyor. YÖK Başkanı Sayın Prof.
Dr. Saraç "2014 yılında uluslararası öğrenci sayımız 48 bindi, bugün itibarıyla
bu sayı 172 bine ulaştı." Dedi (Kasap, 2019). Bu rakamlara göre 258 milyon
Türk lirası sadece telefon kayıt ücretinden milli sermayeye katkı sağlıyor.

Bir başka örnek olarak;

Bir milyondan fazla uluslararası öğrenci ABD kolejlerinde ve üniversitelerinde
okumakta ve bu da ABD ekonomisinin 39 milyar dolarını oluşturmaktadır.
New York, Massachusetts, Texas ve Pennsylvania ekonomik olarak en fazla
faydayı okul ücretleri de dahil olmak üzere öğrenci giderlerinden elde ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri 2017-2018 öğretim yılında 455,622'den fazla
öğrenci için iş imkânı sağlamıştır. ABD'de kayıtlı her yedi uluslararası öğrenci
için oluşturulan üç iş imkânı var. ABD ekonomisinin analizlerine göre 2017-
2018 öğretim yılında yaklaşık 100.000 uluslararası öğrenci ABD ekonomisine
yaklaşık 2,7 milyar dolar yarar sağlamıştır. Bu örnek uluslararası öğrencilerin
ülke ekonomisi için önemini göstermektedir. ABD'yi eğitim hedefi olarak seçen
öğrencilerin büyüme oranı geçen yıldan bu yana düşerken, Kanada ve Avus-
tralya gibi rekabet eden ülkelerde sırasıyla yüzde 20 ila 15 oranında büyüme
olduğu gözlendi (Tasnim, 2019).

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı-5- Uluslararası Öğrencilik

256



Avustralya için konuşacak olursak, eğitim hizmetleri Avustralya’nın en önemli
ihraç ürünlerinden birisidir. Yapılan araştırmalara göre 2008 yılında Avus-
tralya’da bir uluslararası öğrenci yaşam masrafları için 29.997 Avustralya
doları ve okul harçlar için ise 19.657 Avustralya doları harcama yapmıştır. 2009
yılında yükseköğretim sektörü 9,5 milyar Avustralya doları ihracat geliri elde
etmiştir. Bu da eğitim alanında 2009 yılındaki toplam ihraç gelirinin %57’sini
oluşturmaktadır. 2010 yılında ise Avustralya 19,1 milyar Avustralya doları
eğitim hizmetleri ihracatı geliri elde etmiştir. 

Birleşik Krallık’a gelirsek; Universities UK’e göre 2010 yılında uluslararası
öğrencilerin ekonomiye katkısı £8.245 milyardır. Yayınlanan çalışmada belir-
tilen tahminlere göre uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı 2015 yılında
£10,413 milyar, 2020 yılında £13,222 milyar ve 2025 yılında £16,895 milyar
olarak öngörülmektedir.

Bir diğer örnek olarak Kanada’da 2008 yılında uluslararası öğrencilerin toplam
harcamaları 5,5 milyar Kanada doları olmuştur. Bu harcamaların Kanada GSY-
İH’ye katkısı 2008 yılında 4,1 milyar Kanada doları olmuştur. Kısa dönemli dil
kursları için gelen uluslararası öğrencilerin toplam harcamaları 796 milyon
Kanada dolarıdır. Bu harcamaların Kanada GSYİH’ye katkısı 509 milyon
Kanada doları olmuştur. 

Yeni Zelanda’daki uluslararası öğrencilerin Yeni Zelanda ekonomisine katkıları
2008 yılında 2,1 milyar Yeni Zelanda doları düzeyinde olmuştur (Raporu,
2013).

Farklı Yaklaşım ve Tecrübeler   

Uluslararası öğrenciler o ülkenin kültürüne ve sanatına büyük katkı sağlamak-
tadır.  Bir uluslararası öğrenci en az 3 ya da 4 yılını farklı bir ülkede geçirir ve
bu süreçte o ülkenin tarihini ve kültürünü en güzel şekilde tanıma fırsatı elde
eder, hatta o ülkeyi ikinci evi gibi hissedebilir. Ayrıca ticaret yapmak isterse
ilk seçenek olarak eğitim aldığı ülkeyi tercih eder çünkü bildiği bir coğrafya,
dil ve eğitim vardır. Bilgi birikimi ile iki ülke arasındaki ticarete katkı sağlar
ve ülkesine döndüğü zaman öğrendiği dil ve kültür tecrübesini kendi ülkesiyle
paylaşacaktır. Hem eğitim almak hem ticaret yapmak hem de gezmek için
eğitim aldığı ülkeyi önerir. Örneğin, Türkiye’de 2010 yılında uluslararası
öğrenci sayısı 8 bindi ama bu sayı 2019 yılında 172 bine ulaştı. Bu rakamlar ne
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kadar yüksek olursa o ülkenin uluslararası siyasetinin sağlamlığı da o denli
yüksek olur. Diğer ülkelere karşı barışçıl bir politika izlediğini ve diğer ülkel-
erle olan kardeşliğini belli eder.

Sonuç 

Özetleyecek olursak, uluslararası eğitimin ülke ekonomisine ve kültürüne
katkısı büyüktür. Ekonomik olarak bakacak olursak, bir uluslararası öğrenci
gittiği ülkede 3 ila 5 sene arasında bir süre yaşamış oluyor. İnsanların ve özel-
likle öğrencilerin ihtiyaçları bitmiyor. Örneğin en küçük ihtiyaçlardan olan
yiyecek ve içecek, kıyafet, telefon, senelik ikamet yenilemesi, okul masrafları,
yurt veya ev harcamaları da ekonomiye katkı sağlıyor. Ayrıca uluslararası
öğrencilerin bir ülkenin ekonomisine olan katkısı sadece eğitimi süresince ev
sahibi ülkede harcadığı para olarak görülmemelidir. Çünkü bir ülke ne kadar
uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparsa o kadar fazla kültür ve zekaya
sahip olur. Bundan dolayı gelişmiş ülkeler farklı kültürlerle, farklı zekâ ve
düşüncelerle kendi birikimini birleştirip daha kaliteli ve güzel ürünler üretiy-
orlar ve bu durum gelecekte ekonomiye daha büyük katkılar sağlayacaktır. 

Ayrıca tecrübe açısından şunu da söyleyebiliriz ki günümüzde eğitim, hay-
atımızdaki her konudan daha önemli oldu. Çünkü eğitim insanı hem eğitir
hem de öğretmesine olanak sağlar. Bundan dolayı uluslararası öğrenciler
yaşadıkları tecrübeyi pozitif olarak kendi topluluğuna aktarır. Örneğin ben
Türkiye’deki bir uluslararası öğrenci olarak diyebilirim ki, Türkiye bana ve
benim gibi öğrencilere eğitim imkânı sağladı. Öğrendiğim ilmi, yaşadığım
güzel tecrübeleri ve Asya, Afrika ve Avrupa’dan gelen arkadaşlarımla ortak
dilimizin Türkçe olduğunu hiçbir zaman unutamayacağım. Sözlerime Yunus
Emre’nin bir dizesiyle son vermek istiyorum.

‘’Gelin tanış olalım – işin kolay tutalım

Sevelim sevilelim – dünya kimseye kalmaz ‘’
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