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Bir Toplumsal Kalkınma Destek Örgütü’nün Girişimi 
Alif Ngimbi Diambu* 

Latifa Hassan** 
Özet 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve onun çatısı 
altındaki dernekler, çeşitli faaliyetlerinde Türkiye'deki bütün 
uluslararası öğrencilere eğitim ve öğretim hayatları boyunca eşlik 
ediyorlar ve destek oluyorlar. UDEF’in eğitim ve kardeşlik kampı 
kapsamında yer alan faaliyetler de konuya örnek teşkil ediyor. Değişik 
ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, kendilerini karşılıklı buluşma 
alanlarında bir araya getiren bu çok kültürlü ortamın keyfini çıkarma 
fırsatı buluyorlar. Bu çalışma, Toplumsal Kalkınma Destek Örgütü'nün 
(ORADEC: Organisme d'Appui au Développement Communautaire) 
esin kaynağı olan UDEF'in faaliyetlerinin etkilerinden birini 
sunmaktadır. ORADEC örneği, uluslararası öğrencilerin değişimin üst 
akıllarını oluşturmak üzere koalisyon yapmaları ve daha iyi işbirlikleri 
oluşturmaları yönünde bir çağrıdır. ORADEC, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci üyelerinin bir kısmının, UDEF ve 
İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği işbirliği ile katıldıkları 
eğitim ve kardeşlik kamplarından sonra doğdu. ORADEC, beyin 
fırtınası tekniklerini kullanarak fikir üretme, proje geliştirme ve çalışma 
üzerine odaklanan vizyondur. ORADEC, Kongo toplumu en başta 
olmak üzere, mevcut durumlarının daha fazla farkına varmayı, kendi 
kendine yeterli olmayı ve azgelişmişliğinin nedenleri irdelemeyi ve 
bunlarla mücadele etmenin yollarını sunarak değişime inanmayı 
amaçlıyor. ORADEC, mümkün olduğu kadar çok insanı kapsayacak 
şekilde çok sayıda alanda iş yaratılmasını hedefliyor. 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Kalkınma, İş birliği, Uluslararası 
Öğrenciler, ORADEC, Demokratik Kongo 

 
* İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir 
** Anadolu Üniversitesi, Özel Hukuk Anabilim dalı, Sosyal Bilimleri, Eskişehir 
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Giriş 
Bugünkü dünyada, uluslararası öğrenci hareketleri yüksek bir hıza 
ulaşmıştır ve gelişmiş ülkeler bu hareketle yarışıyor. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD: Organisation for Economic Co-
operation and Development) istatistiklere göre, 1975 yılında 800 bin 
civarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000-2012 yılları arasında 
yüzde 115 artış göstererek 2,1 milyondan 4,5 milyona çıkmıştır. Bu 
rakamın 2020 yılında 8 milyona çıkması beklenmektedir (T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, 2015).  

 
Şekil 1.Uluslararası Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Değişimi (1975-
2012) 
Diğer başka mevcut istatiksel verilere göre, Türkiye’deki üniversitelere 
başvuran uluslararası öğrenci sayısı sürekli bir artış göstermektedir. 
Türkiye 2023 Hedefleri çerçevesinde 2023 yılında Türkiye’de 
uluslararası öğrenci sayısının 250.000 ulaşacağı öngörülmektedir 
(Bazarbayeva, b.t.). 1992 yılına kıyasla, 2014’te Türkiye’deki 
uluslararası öğrenci sayısı, yaklaşık 9 kat artarken, 2020’da yaklaşık 19 
kata çıkması bekleniyor (Tekelioğlu, Başer, Örtlek & Aydınlı, 2012). 
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Şekil 2.Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Sayısındaki Gelişim2 
Bu ilgi özellikle Türk üniversitelerinin verdiği eğitim kalitesi, burs 
imkanları (Türkiye Bursları), batıdaki ülkelere rakip ekonomik durum 
ve yaşam standardıyla bağlantılıdır. Türkiye’deki uluslararası 
öğrencilerin büyük bir bölümünün daha az istikrarlı ekonomik 
koşullara sahip ülkelerden geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, 
Türkiye'deki öğrenci yaşamları, kendi ülkelerinde uygulanabilecek bir 
ölçü birimi veya modeli temsil etmektedir. Eğitimleri sırasında 
öğrencilere eşlik eden dernekler bu süreçte mühim bir rol 
oynamaktadırlar. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) ve onun çatısı altındaki dernekler, çeşitli faaliyetlerinde 
Türkiye'deki bütün uluslararası öğrencilere eğitim ve öğretim hayatları 
boyunca eşlik edip destek oluyorlar. UDEF’in eğitim ve kardeşlik 
kampı kapsamında yer alan faaliyetler de konuya örnek teşkil ediyor. 
Değişik ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, kendilerini karşılıklı 
buluşma alanlarında bir araya getiren bu çok kültürlü ortamın keyfini 
çıkarma fırsatı buluyorlar. Bu çalışma, kökenin büyük oranda İzmir'de 
faaliyet gösteren İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği sayesinde 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2017 yılında organize edilen UDEF’in 
Eğitim ve Kardeşlik Kampı programında, birkaç Kongolu öğrenci yer 
almalarına bağlanan bir örgütün oluşumunu ortaya koyuyor. ORADEC 
örneği, uluslararası öğrencilerin değişimin üst akıllarını oluşturmak 
üzere koalisyon yapmaları ve daha iyi işbirlikleri oluşturmaları 
yönünde bir çağrıdır. Uluslararası öğrenciler bu birlik sayesinde 
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Türkiye'deki yaşamlarının tecrübelerini daha iyi hissedecekler ve bu 
çok kültürlü ortamın doğasından faydalanarak eğitim yaşamlarını takip 
edecek hayat hazırlama olanağı sağlayacaklar. Hayallerimiz farklı 
olabilir, ama büyük bir ortak sorunumuz olduğunda, bu sorunu birlikte 
çözmek için, çözümünü çok önemli bir hayale dönüştürmek gerekir. 
ORADEC, beyin fırtınası tekniklerini kullanarak fikir üretme, proje 
geliştirme ve çalışma üzerine odaklanan vizyondur. ORADEC, Kongo 
toplumu en başta olmak üzere, mevcut durumlarının daha fazla farkına 
varmayı, kendi kendine yeterli olmayı ve azgelişmişliğinin nedenleri 
irdelemeyi ve bunlarla mücadele etmenin yollarını sunarak değişime 
inanmayı amaçlıyor. 
Bu çalışmayı ORADEC'in yaratılması, amaçları ve gelişme 
fikirlerinden bazıları ve sonunda bir sonuç da dahil olmak üzere üç ana 
bölümden ibarettir.  
Toplumsal Kalkınma Destek Örgütü’nün (ORADEC: Organisme 
d'Appui au Développement Communautaire) Kurulması 
ORADEC'in kuruluş fikri, birkaç Kongolu öğrencilerin vatanlarından 
uzakta yabancı bir ülkedeki varlıkları hakkında soru sormaya 
başladıkları çeşitli sorulardan doğdu. Bu sorulardan biri de doğal 
koşullar sürdürülebilir bir kalkınmaya izin verebildiğinde, ana 
vatanlarının az gelişmesinin gerçek nedenlerini anlamaktı. Birçok 
uluslararası öğrenci platformunun, öğrenci hayatı ile sınırlı hedefleri 
vardır. Öte yandan, eğitim hayatından sonra daha meydan okuyucu bir 
ortam ortaya çıkıyor. ORADEC, eğitimden sonraki hayat sorunlarını 
ortaya koyuyor ve onlara çözümler sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, 
mevcut durumun farkında olmak, gerçek sorunları ortaya koymak ve 
bir modele dayalı sorunlara çözüm bulmak şeklindedir. Hadamard'ın 
1923'te uygulamaya koyduğu matematiğin ‘’iyi sunulmuş sorunları ‘’ 
temel alarak, bir sorun iyi sunulmuş olduğunda, çözümü vardır ve 
sürekli veriye bağlıdır (Charles, 2014).  
Her birimiz toplumumuzun önemli sorunlarının farkındayız. Fakat bu 
hareketsizliğin üstesinden gelmek için yeterli motivasyon 
olmamaktadır. Herkes diğerinin harekete geçmesini bekliyor. Harekete 
geçmediğinde sorun devam ediyor. Uyuyan ruhları uyandırmak için bir 
tetikleyici gerekir. Bizim durumumuzda, 2017 yılında Gebze'de 
düzenlenen UDEF’in Eğitim ve Kardeşlik Kampı programına katılım 
her şeyin gerçek başlangıcıydı. Bu programın sonucunda, sorunlarımız 
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karşısında yalnız olduğumuzu ve bunun çözmesine gayret etmezsek 
kimsenin bir hamle yapmayacağını anladık. Artık ne başkalarını 
suçlama zamanı ne de sömürgeciliğin etkilerinin arkasına saklanmanın 
zamanı değildir. Hayatımızın geri kalanını suçlu oynayarak mı yoksa 
ayağa kalkıp savaşarak mı geçireceğimize karar vermek bize kalmış. 
Fiziksel Mücadele Zamanı geride kalmış. Şu anki mücadelemiz 
fikirlere ve herhangi bir somut eylemin önüne geçilmesi gereken bir 
farkındalığa dayanmaktadır.  
Avcılıkta, İyi bir vuruşun başarısı sadece nişancının itibarına değil, 
tetiğin kesin basma zamanına bağlıdır. Değişim gerçekten bir zihin 
durumuna bağlıdır. Doğru zamanda doğru mesaj, başarılı bir vuruşla 
karşılaştırılabilir ve sonsuza uzanan yankıları olan olaylar için 
tetikleyici olabilir. 2017 yılında organize edilen UDEF’in Eğitim ve 
Kardeşlik Kampı programındaki sunucu veya eğitmenlerden biri olan 
Sayın Münir ARIKAN, karakteri katılımcıların çoğunun hassasiyetini 
etkileyen konulara değindi. Arı paradigması bir örnekti. Kış 
başlamadan önce, arıcılar arı kovanlarını hazırlarlar. Kış, özellikle arı 
kovanlarına gereken uygulamalar yapılmamışsa, bal arıların en zor 
mevsimidir ve yılın en çok kaybının yaşandığı bir dönemdir. Bu 
nedenle, kovana kadar, grubun kış aylarında yaşamasına olanak 
sağlayacak doğal bir kapalı ısıtma sistemi oluşturmak için yeterli arılara 
ihtiyaç vardır. Gerekli miktara ulaşılmazsa, arıcılar birkaç küçük grubu 
bir araya getirmek zorunda kalırlar. Ancak bu düzenleme aniden 
yapılmıyor. Kokularını paylaşmak için ve iki grubun kaynaşması için 
zaman vermek gerekir. Bu amaçla arı yetiştiricileri, iki grubu ayıran 
ama delikli olduğu için iki tarafta hava geçirme imkânı sağlayan ince 
bir duvardan yararlanmaktadırlar. Belirli bir süre sonra arıcı birleşmeyi 
sağlamak için ayırma duvarını kaldırır. Eğer birleşme ayırma duvarını 
kullanmadan aniden yapılsaydı, iki grup birbirlerini öldürürdü. Zayıf 
arı kovanlarını daha güçlü olanlarla birleştirilir. Eski arıcıların 
sloganına göre, ilkbaharda iki sağlıklı ve güçlü bal arısı kovanları, dört 
ölü arı kovanından daha iyidir. Yılın bu döneminde, bir zayıf arı 
kovanını güçlü bir arı kovanı ile birleştirmek zorunda fakat asla iki 
zayıf koloniyi birleştirilmez (Maybir, 2017). Kesinlikle kovanda yeni 
ve üretken bir ana arının bulunmalı. Kovanda genç bir ana arının 
olması, sonbaharda nüfusun iyi bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında 
arı kovanının hayat kalması için gereklidir. 
Arıların örneği insanların hayatlarıyla bağlanabilir. İnce ayırma duvarı, 
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UDEF’in Eğitim ve Kardeşlik Kampı programına benzer. Ana arı grubu 
bir arada tutan kişidir. Birlik bir güçtür. Benzer şekilde, bir Afrika 
atasözü der ki: ‘’Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız yürü ama eğer uzağa 
gitmek istiyorsan, birlikte yürü ‘’. Antoine de Saint-Exupery ‘’Terre 
des hommes‘’ (İnsan Dünyası) başlıklı kitabında der : « La grandeur 
d'un métier est peut être avant tout d'unir les hommes, mais il n'y a 
qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. » (Saint-
Exupéry, ) yani « Bir mesleğin büyüklüğü insanları birleştirmek için 
her şeyden üstün olabilir, ama gerçek tek bir lüksü vardır ve o da insan 
ilişkileridir » (Saint-Exupéry, 1939). Marie-Madeleine Sève'in Saint-
Exupéry'nin ‘’Takımınızı Yönetmek İçin Altı Ders ‘’ hakkındaki 
makalesinde şu şekilde yorumlandı: Amaç, ortak gayreti kurar, 
verimliliği yaratır, yetenekleri birleştirir. Sadece teknik bir 
değerlendirme yeterli değildir. Bu, bir projeye derin bir anlam vermekle 
ilgilidir (bilgi, ürün vs.) daha sonra, ilerici kilometre taşlarıyla kısa veya 
uzun vadede hedeflenen yönü belirtmektir. Bir diğer fayda da zihinleri 
sakinleştirmektir, aksi takdirde işçi depresyona girme tehlikesinde 
olabilir (Sève. 2014). Buna ek olarak, aynı yazarın ‘’Citadelle‘’ (Kale) 
başlıklı kitabındaki sözü : « Force-les [les hommes] de bâtir ensemble 
une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, 
jette-leur du grain. » (Saint-Exupéry, 1948) yani «Onları birlikte bir 
kule inşa etmeye zorlarsanız onları kardeşlere dönüştürürsünüz. Ama 
birbirlerinden nefret etmelerini istiyorsanız, onlara tahıl atın.». Marie-
Madeleine Sève’in Saint-Exupéry'nin ‘’Takımınızı Yönetmek İçin Altı 
Ders ‘’ hakkındaki aynı makalesinde şu şekilde yorumlandı: Aktarmak, 
eğitmek ama hiyerarşik otoritesinin gereğinden fazla kullanmak 
değildir. Bu yöneticinin görevidir. Otorite, unvan, kısıtlama, ayrıcalık 
değil, diğerinin büyümesine yardımcı olmaktır. Ve bir şirket olarak, 
zamanı takım oluşturarak geçirebilmek, ekipler kurmak, yenilerini 
entegre etmek gerekir vs. Kendi kendine ilgi yalnızca istekler ve 
hüsranlar yaratır (Sève. 2014).  
Arı örneğine ek olarak, Joe Johnston'un 2000 yılında çıkmış olan filmi 
‘’October Sky ‘’ (Ekim Gökyüzü) ORADEC'in kurulması için tetikçi 
unsurlarda kendi payına sahiptir. 
UDEF programına katıldıktan sonra, İzmir ve Manisa’da okuyan 
Kongolu öğrencisinden genellikle bir yemeği paylaşmak, kutlamak 
veya futbol oynamak için buluşan bir grup, bu sefer bir fikir alışverişi 
üzerinde toplanmaya karar verdik. Yurtdışında geçirdiğimiz zamanı 
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çok daha değerli kılmanın yollarını arıyorduk, okul sonrası hayata 
hazırlanırken ana ulusumuzun gelişimini nasıl destekleyeceğimizi. Bu 
düşünceler üzerinde tartışırken, ORADEC'in kurulması fikri böyle 
doğdu. İlk takım 11 kişiden oluşurken, 4 kişi çekimser kaldı, 3 kişi de 
sonrasında katıldı. Mevcut takımda 10 kişi var. Bir grubu oluşturmak 
zor olmasa da hiç de kolay değil. Kişi sayısı pek bir şeyi ifade etmiyor 
ancak, aynı felsefeyi paylaşan kişiler ve aynı hayal gücü olan insanlarla 
bir araya gelmek başarının sırlardan biridir.  
ORADEC’in Amaçları 
ORADEC, Kongo toplumu en başta olmak üzere, mevcut durumlarının 
daha fazla farkına varmayı, kendi kendine yeterli olmayı ve 
azgelişmişliğinin nedenleri irdelemeyi ve bunlarla mücadele etmenin 
yollarını sunarak değişime inanmayı amaçlıyor. Geliştirme projelerinin 
başlatılması ve uygulanmaları üzerinde çalışıyor. 
Türkiye ORADEC'e örnek olup çok sayıda alanda bilgi toplamaya 
çalışıyor ve mümkün olduğu kadar çok insanı kapsayacak şekilde çok 
sayıda alanda iş yaratılmasını hedefliyor. 
ORADEC, yetkinliği kullanmayı hak ettiği yerlerde kullanacak bir 
gelişim felsefesi öneriyor. Örneğin, yurtdışında uzun bir süredir eğitim 
görmek ve herhangi bir şirkette basit bir işçi olmayı hedeflemek, son 
derece basit bir hedef ve ülke kalkınmasında büyük kayıp olur. 
Üniversiteyi bitiren ve işsiz kalan öğrencilerin oranı, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti gibi bir ülkede önemli ölçüde yüksek. Lisan 
mezunları ve diğer yüksek eğitim görmüş olanlar, mezuniyet sonrası 
belirli bir pozisyona başvurmanın ve rutin bir ücret hayatına öncülük 
etmenin yeterli olduğuna inanmakla hata ediyorlar. Gerçek 
sorumluluğun aslında başka bir boyutu var. Yüksek eğitim görmüş 
olanlar, mümkün olduğu kadar ileri gitme şansına sahip olmayanlar için 
iş imkânı yaratmalı. Mevcut gerçek şu ki, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'ndeki şirketlerin çoğu çokuluslu şirketlere ait. Bu 
şirketlerin elde ettiği kâr, kendi memleketlerini geliştirmesine yardımcı 
oluyor. Genç girişimcilerin sunduğu iş fikirlerini desteklemek için 
etkili bir ulusal program yok. ORADEC, hedeflerine ulaşmak için, fikir 
sunmak ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi için mümkün olan araçları 
keşfetmek amacıyla, Beyin Fırtınası tekniğini kullanır.  
ORADEC’in Bazı Kalkınma Projeleri 
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Gelişim destek projeleri arasında milletin sevgisini bilinçlendirme 
projesi ilk sıradadır. Vatan sevgisi, uzun yıllar boyunca halkımızdan 
çalınan şeydir. Vatan ayrıcalıklı bir sosyal sınıfa ait olarak görülüyor. 
Türkiye'den miras aldığımız şeylerden biri de ulusa olan sevgidir. 
Köken ülkesi, içinde en rahat hissetmeniz gereken yerdir. Toprağın 
gerçek bir fiyatı yok. Bir millete ait olmak, onun için bazı fedakarlıklar 
ve ona borçlu olma hissi gerektirir.  
ORADEC'in amacı, genç girişimcilerin sunduğu bütün küçük gelişim 
fikirlerini desteklemek ve projelerinde başarılı olmaları için gerekli 
teknik desteği ve fikirlerine hayat vermesi için geri ödenecek bir bağışı 
sağlamaktır. Bu seviyede bir başarı elde etmek için, tarım, eğitim, geri 
dönüşüm vs. gibi kalkınma projelerinin hazırlanması üzerinde 
çalışıyor. Geliştirme projelerini iki gruba ayırıyor: kısa ve uzun vadeli. 
Kısa vadeli projeler küçük bütçeli ve küçük ölçekli projelerdir. 
Bunların hayata geçirilmesi uzun vadeli projelerin gerçekleştirilmesine 
olanak sağlayacak. Önceki herhangi bir projenin fonu, iyi bir mali temel 
oluşturulana kadar müteakip projenin gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacak. Büyük bir bütçe gerektiren projeler için iş ortakları 
bulmaya çalışacak. 
Geliştirilen projeler arasında şunlar yer alıyor: 
- Kaldırım üretimi için plastik atık geri dönüşüm projesi. Bu proje, 

ambalaj torbaları da dahil olmak üzere plastik atıkların yol açtığı 
kirlilik sorununu çözmek amacıyla başlatıldı. Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti'ndeki bu büyük sorun bir avantaj haline 
dönüştürülebilir. Bu erimiş plastik atık kum ve bazı yardımcı 
maddeler ile karıştırılabilir caddelerimizi kaplamak için kaldırımlar 
yapmaya ayarlanabilir. 

- Suya erişimi zor olan bölgeler için Su Sondaj Projesi. Bu proje, 
içme suyuna erişimi zor olan nüfusun büyük bir kısmına hizmet 
edecek. Suya ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek yerine, birkaç 
tanker kamyonu herkese uygun bir fiyata su getirmekten sorumlu 
olacak. Projenin diğer safhasında ise verimli alanlarda su kaybını 
öngörmekle birlikte, kuraklık tehdidi altında bulunan bu bölgelerin 
sulamasını hedefler. Geleneksel insan sulandırma yöntemlerini 
kullanmak yerine düşük verimli sulama araçları hedef alınır. 

- Kargo Projesi, ülke çapında bir kargo nakil hizmeti oluşturulmasını 
içeriyor. Bu proje, ülkenin uzak bölgelerini geliştirme hedefini 
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ortaya koyar. Bu projenin ileri seviyesinde, yerel nüfuslar devlet 
servisinin varmasını beklemeden yolları açmak için çalışmaya 
devam edecekler. 

Bu yaklaşımın getirdiği zorluklar hakkında güncel bilgi almak için, 
saha gezileri, fuarlara katılım ve geçici olarak bize ev sahipliği yapan 
bu çevreyi meraklı gözleme düzenliyoruz. 
Sonuç 
ORADEC örneği, zor koşullarda yaşayan insanlara kendi kendine 
yeterlilik sağlanması yönünde cesur bir adımdır. İnsanı çalıştırarak en 
iyi yaşam koşullarını yaratmayı amaçlıyor böylece toplumuna sürekli 
faydalı oluyor. Talihsizliğinden başkalarını suçlamayı reddediyor. 
Ülkenin sıra dışı bir miras olduğunun farkına varmaları ve kendi 
durumlarını iyileştirmeleri için çalışmalar yapmaları için halkı 
uyarmaya çağırmakla başlar. UDEF’in Eğitim ve Kardeşlik Kampı 
programına benzer programlar, içimizdeki kaçan korkunun perdesinin 
arkasında saklanan büyük bir deha tetikleyicisidir. Hareketsizlik 
gelişmenin bir zehri gibi olurken, eylem onun tek çaresidir. Ailemizin 
yaşam tarzının bir devrim gerektirdiğine inanıyoruz. Uzun eğitimlerin 
amacı iş aramak ve ayın her sonunda maaş beklemek olmamalıdır. 
Okulda uzun süre kalmak yerine, işe daha erken girmek teknik olarak 
çok okumuş üniversite mezunlardan daha yetenekli işçiler üretecektir. 
Başarı bir zihnin durumu olduğuna inanıyoruz. Daha gidecek çok 
yolumuz var, ama yurtdışında yaptığımız araştırmalar ve almış 
olduğumuz eğitimler toplumumuzun önemli sorunlarına çözüm 
getirecek kadar bilgi sahibi olmazsak boşuna okumuş oluruz. 
 
Kaynaklar 
T.C.Kalkınma Bakanlığı. (2015). Yükseköğretimin 
Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin 
Uluslararası Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirilmesi: 
Araştırma Projesi Raporu. Ankara, Türkiye.  
Bazarbayeva, L., (b.t.). Türk Toplumunda Uluslararası Öğrenci Algısı. 
https://www.udef.org.tr/media/ publication/pdf/da592209c4.pdf  
Tekelioğlu, S., Başer, H., Örtlek, M., & Aydınlı, C. (2012). 
Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçiminde Etkili 



6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik    |14 
 

Faktörler: Vakıf Üniversitesi Örneği. Organizasyon ve Yönetim 
Bilimleri Dergisi, 4 (2), 1309-8039. 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151038 
Charles, C. (2014). Introductıon Aux Problèmes Inverses: Notes de Statıstıque 
et d'Informatique. Université de Liège. Gembloux, Belgique. 
Sève. M., (2014). Six leçons de Saint-Exupéry pour manager son équipe. 
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/management-d-
equipe-six-lecons-de-saint-exupery_1540878.html 
Maybir. (2017). Arıcılık Takvimi. https://www.maybir.org.tr/aricilik-
takvimi 
Saint-Exupéry, A. (1948). Citadelle. Feedbooks. 
Saint-Exupéry, A. (1939). Terre des hommes. Gallimard. 

*** 
   



15 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 

 
 

Covıd-19 Sürecinde Uluslararası Öğrencilerin Sosyal 
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Özet 
Özellikle son çeyrek yılı içine alan çağımız, iletişim teknolojilerinin, 
gelişmiş bilgisayarların, akıllı cep telefonların, internetin, sosyal 
medyanın yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği; dahası 
eğilimlerimizi, değerlerimizi, tutum ve davranışlarımızı etkileyen, 
belirleyen bir çerçeveye sahip olduğu bir zaman dilimidir. Tüm 
dünyada 2020 yılı Ocak ayı başında başlayıp, Ağustos sonu itibariyle 
hala devam eden Covid-19 pandemi süreci, artan dijitalleşme ivmesine 
daha da büyük katkı sunmuştur. Sahadan gelen veriler, yıllık ortalama 
artış hızını, sınırlı günde yakaladığını göstermektedir. Bu süreçte 
ülkelerinden ayrı öğrenimlerini sürdüren uluslararası öğrencilerin 
dijitalleşme deneyimlerine yine uluslararası öğrencilerle birlikte 
odaklanıldı. Araştırmada, uluslararası öğrencilerin sosyal medya 
kullanım alışkanlıkları, Covid-19 öncesi ve sonrasına göre 
karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Ayrıca sosyal sermaye 
düzeyleri incelenecektir. Bu kapsamda Türkiye genelinde öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerle internet üzerinden anket yürütülmüştür. 
Araştırmaya 30’un ülkeden ve 20’nin üzerinde üniversitede öğrenim 
gören 140 uluslararası öğrenci katılmıştır. İnternet anketiyle elde edilen 
veriler, betimleyici istatistik, T-Testi ve Anova teknikleriyle analiz 
edilip, yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Covid-19 süreciyle 
birlikte öğrencilerde gerek eğitim gerekse etkileşim amaçlı 
dijitalleşmede bir artış gözlenmiştir. Ayrıca uluslararası öğrencilerin 
sosyal sermaye düzeyleri yüksektir.  
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Giriş 
Günümüzde teknolojinin hayatın her alanında olmazsa olmazı haline 
gelmesi ve internetin kullanım alanının genişlemesi ile birlikte tüm işler 
artık teknoloji üzerinden gerçekleşebilecek hale gelmiştir. Bireylerin iş 
yaşantıları, günlük alışkanlıkları ve yaşam tarzlarına teknolojiler ile 
birlikte yeni kavramlar girmeye başlamıştır. Bu kavramlardan birinin 
sosyal medya olduğunu söyleyebiliriz (Akar, 2010b). Sosyal medyayı 
bireylerin yer ve zaman sınırlaması olmadan internet vasıtasıyla 
fikirlerini ve görüşlerini belirtmelerine imkân sağlayan, diğer bireylerle 
karşılıklı görüş alışverişine ve paylaşımına dayalı bir interaktif ortamın 
varlığını hayata geçiren geniş tabanlı platform olarak tanımlayabiliriz 
(Bulunmaz, 2011). Eley ve Tilley (2009) ise sosyal medyayı bloglar ve 
forumlar, fotoğraflar, ses kayıtları, videolar, linkler, sosyal ağlardaki 
profil sayfaları ve daha farklı içerikleri ifade eden geniş bir terim olarak 
tanımlamaktadırlar. Bir diğer tanımda ise sosyal medya kullanıcılarına 
karşılıklı paylaşım olanağı sağlayan ve internet içerisinde geniş bir 
alana sahip ağlara verilen genel bir kavram olarak tanımlanmaktadır 
(Oğuz, 2012).  
Sosyal medya birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin 
kendi içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını 
sağlayan çevrimiçi uygulamalardır (Gülsoy, 2009). Kaplan ve Haenlein 
(2009) ise sosyal medyayı Web 2.0’ın teknolojik ve ideolojik 
altyapısında oluşturulan ve kullanıcı tabanlı içeriğin oluşturulmasına ve 
değiştirilmesine imkân tanıyan internet temelli uygulamalar bütünü 
olarak tanımlamaktadırlar. Bu tanımlardan yola çıkarak sosyal medyayı 
bireylerin fikirlerini özgürce paylaşmalarına, bilgiye kolay ulaşım 
sağlamasına olanak tanıyan, bireylerin karşılıklı iletişime geçmesini 
sağlayan, farklı içeriklerle zenginleştirilen bir platform olarak 
tanımlayabiliriz. Sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın 
gerçekleştiği, online medyanın yeni bir türü olarak fırsatlar sunduğu en 
yeni fikirlerden biridir ve katılım, açıklık, karşılıklı konuşma, topluluk, 
bağlantılı olma, erişim, erişilebilirlik, kullanılırlık, yenilik ve kalıcılık 
özelliklerini içermektedir (Mayfield, 2008; Anderson, 2007; Bell, 
2009; Brown, 2010). Sosyal medya kullanıma açık olması sürekli 
güncellenebilmesi ve sanal paylaşıma olanak sağlaması gibi özellikleri 
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ile kullanıcılar için ideal bir mecra olarak kendini göstermektedir 
(Vural ve Bat, 2010). Sosyal medya bireylerin günlük düşüncelerini 
paylaşabilmesi, kolay bir şekilde iş arayabilmesi, video ve 
fotoğraflardan kolay içerik üretebilmesi sağlaması açısından dikkatleri 
bu alana çekmekte ve yenilenen sanal dünyaya yeni bir kavramsal 
çerçeve çizmektedir. Üniversite öğrencilerin sosyal medya kullanımına 
yönelik ulusal ve uluslararası alanda çeşitli çalışmalar (Aydın, 2016; 
Tektaş, 2014; Koçer, 2012; Kim & Kim, 2017; Lau, 2017; Sponcil & 
Gitimu, 2013) olmasına rağmen uluslararası öğrencilerin sosyal medya 
kullanımına yönelik çalışmalara rastlanmamıştır.  
Günümüzün sanal ortamı kullanıcıları tarafından bir alışkanlık haline 
gelen sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş 
kitlelerin sosyal taleplerine yanıt vermektedir. Bunlarda biri de 
ülkemizde eğitim hayatlarını sürdüren uluslararası öğrencilerdir. 
Uluslararası öğrenciler eğitim hayatlarını kendi ülkelerinden başka bir 
ülkede üstlenmeyi ve okumak amacıyla o ülkeye taşınmaya karar veren 
bireylerdir (Tekelioğlu vd, 2012). Uluslararası öğrencilerin 
bulundukları ülkenin ekonomisine direk katkıları ile birlikte, 
üniversitelere, araştırma merkezlerine ve enstitülere, bilimsel araştırma 
ve geliştirme kapasitelerine, önemli katkılar sağlamakta ve uluslararası 
rekabet güçlerini artırmaktadır (Özer, 2012). Örneğin ABD’de 2004 
yılında uluslararası öğrencilerin ülke ekonomisine katkısı 13,3 milyar 
dolardır. (Opendoors, 2005). Avustralya'da bu katkı 2010 yılında 19,1 
milyar dolar iken, İngiltere'de 8 milyar pounddur. Yeni Zelanda'da ise 
uluslararası eğitimin ülke ekonomisine katkısı 2 milyar dolar 
düzeyindedir. (Roslyn Kunin and Associates, Inc.,2009).   
Türkiye yabancı uyruklu öğrenciler için 1981 yılında Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (YÖS) ile öğrenci kabulüne başlamıştır (Yardımcıoğlu, 
Beşel ve Savaşan, 2017). Bu sınav neticesinde yabancı uyruklu 
öğrenciler kendi imkanları çerçevesinde Türkiye’de eğitim almaya 
başladılar. 2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin sağladığı ekonomik ve 
siyasi başarısı, üniversitelerin uluslararalılaşmasında etkisi oldu 
(Kıroğlu, Kesten ve Elma, 2010).  TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), YÖK, İslam Kalkınma Bankası 
(İDB), Milli eğitim Bakanlığı, devletler arası anlaşmalar, Türk Ulusal 
Ajansı, Mevlana Programı, Comenius Okul eğitim Programı, Erasmus 
Programı, Leonardo Da Vinci Programı, Grundtvig Programı (yetişkin 
eğitimi), Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Silahlı kuvvetleri ve Emniyet 
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Genel Müdürlüğü, bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve özel 
üniversiteler tarafından başlatılan programlar vasıtasıyla dünyanın bir 
çok ülkesinden öğrenciler Türkiye’ye eğitim için gelmektedir. (Fatih 
Yardımcıoğlu, Furkan Beşel, Fatih Savaşan, 2017). Şuanda Türkiye’de 
yaklaşık 150bin uluslar arası öğrenci eğitimine devam etmektedir ( 
https://www.ytb.gov.tr ). Uluslararası öğrencilere yönelik ulusal 
düzeyde yapılan çalışmalar daha çok sosyal uyum (Özçetin, 2013), 
sosyal sorun (Paksoy vd, 2012), eğitim karşılaştıkları sorunlar 
(Derman, 2010; Tok ve Yıgın, 2013; Şimşir ve Dilmaç, 2018) gibi 
konular üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Uluslararası öğrencilerin 
sosyal medya kullanımı ve sosyal sermaye düzeyleri üzerine yapılmış 
bir çalışmaya rastlanmadığından dolayı bu çalışmanın öğrencilerin 
sosyal medya kullanımı ve sosyal sermaye düzeyleri kullanımı 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Sosyal sermaye bireyler arası bağlantılar, sosyal ağlar ve onlardan 
doğan karşılık ve güvenirlik ölçüleridir (Putnam, 1995). Bir başka ifade 
ile sosyal sermaye bir kişinin veya toplumun faaliyetleri uygulaması 
mümkün olmayan durumlarda dahi sosyal yapılandırma ile faaliyetlerin 
gerçekleşmesini kolaylaştırma ve sonuçlandırmasıdır (Coleman, 1988). 
Genel ifade ile sosyal sermaye "bireyin sosyal ağında olan faydalı 
kaynaklar" olarak ifade edilmektedir (Lin ve Erickson,2008). Sosyal 
sermaye, güven, karşılıklı şebekeler, iletişim ağları, birlikler, birlik ve 
grup üyeliği, sosyal normlar ve ortak faaliyetler şeklinde 
tanımlanmaktadır (Tüylüoğlu, 2006). Sosyal sermayenin temel fikri, 
bireylerin karşılıklı yarar sağlamak için birbirleriyle etkileşime girip 
işbirliği yapmalarını sağlayan sosyal bağlantıların öneminin 
anlaşılmasıdır (Miracle,2013). 
Sosyal sermaye son yıllarda birçok disiplinlerarası çalışmalarda 
incelenmekte ve sosyal, siyasal anlamda çeşitli çalışmalara konu 
olmaktadır. Araştırmaların çoğu göstermektedir ki, sosyal sermaye 
düzeyi yüksek toplumlar daha başarılı, daha güvenli, daha sağlıklı ve 
daha mutlu toplumlardır (Woolcok,1998). Bu açıdan baktığımızda 
uluslararası öğrencilerin sosyal sermaye durumlarının eğitimde başarılı 
olmaları ve eğitim gördükleri ortamda daha başarılı bireyler olmaları 
bakımında önemlidir. 
Bu araştırmada, uluslararası öğrencilerin sosyal medya kullanım 
alışkanlıkları, Covid-19 öncesi ve sonrasına göre karşılaştırmalı olarak 
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analiz edilmesi ve ayrıca sosyal sermaye düzeylerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
Yöntem ve Teknik 
Uluslararası öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
sosyal sermaye düzeylerinin incelendiği araştırma, internet yoluyla veri 
toplanması esasına dayalı (e-survey ya da internet tabanlı Tarama) nicel 
bir çalışmadır.  Araştırmada veriler, Türkiye genelinde öğrenim gören 
uluslararası öğrencilerle internet üzerinden anket formu (Google forms) 
aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmaya 30’un ülkeden ve 20’nin 
üzerinde üniversitede öğrenim gören 140 uluslararası öğrenci 
katılmıştır. İnternet anketiyle elde edilen veriler, betimleyici 
istatistikler ile analiz edilip, yorumlanmıştır.  
Bulgular  
Demografik Özellikler 
Tablo 1: Katılımcıların Ülkeleri 

 Sayı Yüzde 

Ü
LK

EL
ER

 

Afganistan 7 5.0 

Arnavutluk 1 .7 

Azerbaycan 18 12.9 

Bosna Hersek 2 1.4 

Burundi 1 .7 

Çad 1 .7 

Çeçenistan 1 .7 

Cevapsız 1 .7 

Cezayir 5 3.6 

Etiyopya 1 .7 

Filistin 1 .7 
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Irak 5 3.6 

İran 2 1.4 

Kamerun 1 .7 

Kazakistan 14 10.0 

Kenya 1 .7 

Kırgızistan 1 .7 

Kolombiya 1 .7 

Komorlar 1 .7 

Kuzey Makedonya 1 .7 

Moğolistan 5 3.6 

Moritanya 1 .7 

Nijer 1 .7 

Özbekistan 1 .7 

Pakistan 1 .7 

Sırbistan 2 1.4 

Somali 14 10.0 

Sudan 1 .7 

Suriye 9 6.4 

Türkiye 29 20.8 

Türkmenistan 2 1.4 

Uganda 2 1.4 

Ürdün 2 1.4 
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Yemen 1 .7 

Yunanistan 3 2.1 

Toplam 140 100.0 

 
En çok Azerbaycan, Kazakistan ve Somali’den öğrenci araştırmaya 
katılmıştır. Toplam 34 ülkeden katılım olmuştur. Kıtalar açısından 
bakıldığında Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’dan öğrenciler 
katkı sağlamıştır. Alt coğrafi bölgeler açısından bakıldığında en çok 
katılım, Kafkaslar ve Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’dır. Çoğunluğu 
Türkçe konuşan akraba topluluklardan ve Afrika’dan gelen uluslararası 
öğrencilerden oluşan bir katılım söz konusudur.    
Tablo 2: Demografik Bilgiler 

 Sayı Yüzde 

C
in

si
ye

t  

Erkek 58 41.4 

Kadın 82 58.6 

Toplam 140 100.0 

Y
aş

 D
ur

um
u  

17-21 32 22.9 

22-26 74 52.8 

27 yaş ve üzeri 34 24.3 

Toplam 140 100.0 

E
ği

tim
 

D
ur

um
u 

 2 yıllık yüksek okul 
öğrencisi 3 2.1 

4 yıllık fakültede öğrenci 91 65.0 
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Yüksek lisans öğrencisi  23 16.4 

Doktora öğrencisi 23 16.4 

Toplam  140 100.0 

T
ür

ki
ye

’
de

 
B

ul
un

m
a 

Y
ılı

 

1-2 yıllık 36 25.7 

3-4 yıllık 34 24.3 

5 yıldan fazla 70 50.0 

Toplam 140 100.0 

 
Ankete katılan uluslararası öğrencilerin %58,6’sı kadın, %41,4’ü 
erkektir.  Yarısı 22-26 yaş aralığındaki öğrencilerden oluşmaktadır. 
Dörtte biri de 27 yaş üzeri öğrencilerden oluşmaktadır. Bu da gösteriyor 
ki uluslararası öğrencilerin, özellikle de anketimize katılanların lisans 
haricinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmaktadırlar. 
Tabloya göre öğrencilerin üçte biri yüksek lisans ve doktora 
öğrencisidir. Öğrencilerin yarısı da 5 yıldan beri Türkiye’dedir. Henüz 
1-2 yıllık olan öğrenci oranı ise dörtte birdir (%25,7).  
Tablo 3: Öğrenim Görülen Üniversiteler  

 Sayı Yüzde 

Ü
N

İV
ER

Sİ
TE

LE
R

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 1 .7 

Ankara Üniversitesi 2 1.4 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 .7 

Ege Üniversitesi 1 .7 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 2.1 

Gebze Teknik Üniversitesi 1 .7 
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Hacettepe Üniversitesi 4 2.9 

İstanbul Aydın Üniversitesi 1 .7 

İstanbul Teknik Üniversitesi 2 1.4 

İstanbul Üniversitesi 6 4.3 

Karabük Üniversitesi 1 .7 

Kocaeli Üniversitesi 54 38.6 

Marmara Üniversitesi 1 .7 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 2.1 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 .7 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 8.6 

Sakarya Üniversitesi 34 24.3 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6 4.3 

Üsküdar Üniversitesi 1 .7 

Yalova Üniversitesi 4 2.9 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 .7 

Toplam 140 100.0 

Başta Kocaeli ve Sakarya Üniversitesinden olmak üzere toplam 21 
devlet ya da vakıf üniversitelerinden anketimize katılım olmuştur.    
Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları 
 
Tablo 4: Medya Kullanım Amaçları  

 Hiç Ara 
sıra 

Her 
zaman 
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E-mail amaçlı internet/telefon kullanırım .7 50.7 48.6 

Oyun- çevrimiçi/çevrim dışı amaçlı 
internet/telefon kullanırım 37.1 50.0 12.9 

Haber/Yorum/e-gazete amaçlı 
internet/telefon kullanırım 6.4 51.4 42.1 

Sosyal Medya (facebook, instagram, twitter 
vb.) amaçlı internet/telefon kullanırım 3.6 36.4 60.0 

Dizi, film, video izleme, yükleme (Netflix, 
Youtube vs.) amaçlı internet/telefon 
kullanırım 

5.0 55.7 39.3 

Konuşma amaçlı (sesli ya da görüntülü) 
telefon/internet kullanırım 2.9 37.9 59.3 

Online alışveriş amaçlı kullanıyorum 12.1 68.6 19.3 

Uluslararası öğrencilerin çoğunluğu (%60) “her zaman” sosyal medya 
amaçlı ya da konuşma amaçlı telefon kullanmakta; (%89’u) “ara sıra” 
online alışveriş amaçlı internet kullanmaktadır. Her zaman ve arasıra 
kullanmaları birleştirdiğimizde; uluslararası öğrencilerin internet ve 
telefonu en çok, e-mail (%99,3), konuşma (%97,1) ve sosyal medya 
(%96,4) amaçlı kullandıkları ortaya çıkmaktadır. En az oyun- amaçlı 
internet/telefon kullanımı söz konusudur. 
Tablo 5: Sosyal Medya Hesapları  

 Evet Hayır 

Whatsapp 98.6 1.4 

Youtube 96.4 3.6 

Instagram 86.4 13.6 
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Facebook 73.6 26.4 

Twitter 53.6 46.4 

Linkedin 34.3 65.7 

 
Uluslararası öğrencilerin en çok (%98,6) Whatsapp uygulaması 
kullandığı; ikinci olarak (%96,4) Youtube, sonra sırasıyla Instagram, 
Facebook, Twitter vee n az ise LinkedIn kullandığı tespit edilmiştir.   
 
 
Tablo 6: Ailenizle hangi internet/telefon programlarını kullanarak 
görüşüyorsunuz? 

 Sayı Yüzde 

G
ör

ün
tü

lü
 g

ör
üş

m
e 

si
st

em
le

ri  

Cevapsız 7 5.0 

WhatsApp 102 72.9 

Facebook Messenger 16 11.4 

İmo 8 5.7 

Zoom 3 2.1 

Skype 2 1.4 

Telegram 1 .7 

LinkedIn 1 .7 

Toplam 140 100.0 

Aileleriyle hangi internet/telefon programlarını kullanarak görüştüğü 
sorulduğunda, en çok (%73’ü) Whatsapp yoluyla iletişim kurdukları, 
sonra bariz daha az olmak üzere sırasıyla Facebook Messenger, Imo 
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gibi programlar yoluyla iletişim kurduklarını belitmişlerdir. Türkiye’de 
Covid-19 Pandemi sürecinde oldukça popüler olan Zoom ya da 
Skype’nin pek tercih edilmediğini de not etmek gerekir. 
COVID-19 Sürecinde Eğitim 
Tablo 7: COVID-19 (Yeni Koronavirüs) sürecinde uzaktan eğitimle 
(online/sanal) ders almak eğitiminizi nasıl etkiledi? 

 Sayı Yüzde 

 Eğitimimi/öğrenmemi olumlu etkiledi 38 27.1 

Eğitimimi/öğrenmemi olumsuz etkiledi 56 40.0 

Herhangi bir değişiklik olmadı 46 32.9 

Toplam 140 100.0 

Covid-19 (Yeni Koronavirüs) sürecinde uzaktan eğitimle (online/sanal) 
ders almak eğitiminizi nasıl etkiledi? sorusuna, öğrencilerin yüzde 40’ı 
olumsuz etkilediğini belirtirken, yüzde 33’ü herhangi bir değişikliğin 
olmadığını ifade etmiştir. Eğitimini olumlu etkilediğini düşünen 
öğrenciler sadece yüzde 27’dir.  
Tablo 8: COVID-19 (Yeni Koronavirüs) sürecinde “ders harici” 
akademik/kişisel gelişiminiz için uzaktan eğitim alıyor musunuz? 

 Sayı Yüzde 

 Herhangi bir eğitim/kurs almıyorum 33 23.6 

Uzaktan eğitim/kurs alıyorum 50 35.7 

Youtube vb. araçlarla video üzerinden 
eğitim alıyorum 56 40.0 

Toplam 139 100.0 

 
Öğrencilerin yüzde 40’ı ders haricinde akademik gelişimleri için 
Youtube ve internet tabanlı canlı olmayan başka platformlardan eğitim 
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aldığını, yüzde 36’sı ise birebir internet tabanlı eğitim aldığını ifade 
etmişlerdir. Öğrencilerin %24’ü ise ders harici herhangi bir kurs ya da 
eğitim almadığını belirtmektedir. 
Tablo 9: “karantina süreci bittiğinde” uzaktan eğitim mi tercih 
edersiniz? yüzyüze eğitim mi tercih edersiniz? 

 Sayı Yüzde 

 Yüzyüze (örgün) eğitimi tercih ederim. 101 72.1 

Uzaktan eğitimi tercih ederim 36 25.7 

Yarı uzaktan yarı yüzyüze tercih ederim. 
Mesela haftanın yarısı uzaktan yarısı 
yüzyüze 

2 1.4 

Toplam 139 100.0 

Karantina süreci bittiğinde yüzyüze mi uzaktan mı eğitim tercih 
edersiniz diye sorduğumuzda, uluslararası öğrencilerin neredeyse 
dörtte üçü (%72) gibi büyük çoğunluğu, yüzyüze öğrenimi tercih 
etmiştir. Uzaktan öğrenim tercihinde bulunanlar ise yüzde 26’dır. 
Sadece 2 kişi ise derslerin yarısı yüzyüze yarısı uzaktan olsun 
istemektedir. 
COVID-19 Sürecinde Gündelik Yaşam 
 
Tablo 10: Covid-19 Öncesi ve Sonrasında Gündelik Yaşam 

 
Covid-
19 
Öncesi 

Covid-
19 
Sonrası 

Kitap okuma 65.8357 106.6429 

Kültürel, sosyal ve sanatsal aktiviteler 91.6143 103.6000 

Gönüllülük faaliyetlerine katılma, sivil toplum 
kuruluşlarında yer alma gibi etkinliklerde yer 
alma 

84.3571 59.5071 
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Televizyon izleme 22.3857 82.3071 

Bilgisayar (masaüstü, dizüstü, tablet) kullanımı 142.3500 248.4214 

Cep telefonu (konuşma, oyun, internet vb. dâhil) 
kullanımı 148.3714 280.0286 

Internet kullanımı 205.5429 503.4429 

Sosyal medya (Facebook, Instagram, Youtube 
vb.) kullanımı 131.1786 226.0714 

Dijital oyun (bilgisayar, mobil, internet, PS vb.) 
oynama 29.3857 63.8714 

 
Covid-19 Pandemi sürecinde ve öncesinde uluslararası öğrencilerin 
gündelik yaşam alışkanlıkları sorulduğunda ortaya çıkan sonuç şu 
şekildedir (Öğrencilerden ortalama bir gündeki faaliyetlerini dakika 
cinsinden yazmaları istenmiştir):  
Kitap okuma, salgın öncesi, 65 dakika iken; salgın sonrasında, 106 
dakika olmuştur. 
Kültürel, sosyal ve sanatsal aktivitelere katılım, salgın öncesi, 91 
dakika iken; salgın sonrasında, 103 dakika olmuştur. 
Gönüllülük faaliyetlerine katılma, sivil toplum kuruluşlarında yer alma 
gibi etkinliklerde yer alma, salgın öncesi, 84 dakika iken; salgın 
sonrasında, 59 dakika olmuştur. 
Televizyon izleme, salgın öncesi, 22 dakika iken; salgın sonrasında, 82 
dakika olmuştur. 
Bilgisayar (masaüstü, dizüstü, tablet) kullanımı, salgın öncesi, 142 
dakika iken; salgın sonrasında, 248 dakika olmuştur. 
Cep telefonu (konuşma, oyun, internet vb. dâhil) kullanımı, salgın 
öncesi, 148 dakika iken; salgın sonrasında, 280 dakika olmuştur. 
Internet kullanımı, salgın öncesi, 205 dakika iken; salgın sonrasında, 
503 dakika olmuştur. 
Sosyal medya (Facebook, Instagram, Youtube vb.) kullanımı, salgın 
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öncesi, 131 dakika iken; salgın sonrasında, 226 dakika olmuştur. 
Dijital oyun (bilgisayar, mobil, internet, PS vb.) oynama, salgın öncesi, 
29 dakika iken; salgın sonrasında, 63 dakika olmuştur. 
Buna göre, uluslararası öğrenciler, Covid-19 sürecinde en çok, 
bilgisayar ve internet merkezli aktiviteler ile televizyon izlemede bir 
artış göstermiştir. Kültürel aktivitelere katılma ve sivil toplum 
faaliyetlerinde yer alma bu süreçte azalmıştır. Covid-19 pandemisinin, 
başlangıçtaki paniği, sokağa çıkma yasağı, biraraya getirecek şartların 
ortadan kalkması (yüzyüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesi), 
mesafe ve izolasyon tedbirleri gibi nedenlerle öğrenciler evde ya da 
yurtta vakitlerini geçirmek durumda kalması bu sonuçların ortaya 
çıkmasında önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir.   
Tablo 11: COVID-19 (Yeni Koronavirüs) sürecinde Türkiye'deki yakın 
arkadaşlarınızla nasıl görüşüyorsunuz? 

 Sayı Yüzde 

 İnternet tabanlı sesli/görüntülü araçlarla (zoom, 
whatsapp vb.) görüşüyorum 102 72.8 

Telefon aracılığıyla görüşüyorum 31 22.1 

Yüzyüze görüşüyoruz 7 5.1 

Toplam 140 100.0 

 
Öğrencilerin yüzde 73’ü normalde yüzyüze görüştükleri yakın 
arkadaşlarıyla internet tabanlı sesli ve görüntülü programlarla 
görüşmektedir. Çok azı yüzyüze görüştüğünü ifade etmektedir. 
Tablo 12: COVID-19 ile ilgili güncel gelişmeleri daha çok nereden 
takip ediyorsunuz? 

 Sayı Yüzde 

 İnternet ve sosyal medyadan 120 85.7 
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Televizyondan 12 8.6 

Arkadaşlarımdan 5 3.6 

Gazetelerden 3 2.1 

Toplam 140 100.0 

Uluslararası öğrencilerin yüzde 86’sı Covid-19 ile ilgili güncel 
gelişmeleri, internet ve sosyal medyadan takip etmektedir.    
Sosyal Sermaye Özellikleri 
 
Tablo 13: Sosyal Güven 

 Sayı Yüzde 

 Insanlara karşı genelde dikkatli 
olunmalı 111 79.3 

Insanların çoğunluğu güvenilir 29 20.7 

Toplam 140 100.0 

 
Sosyal sermaye özelliklerinin ilki genelde birçok sosyal sermaye 
çalışmasında kullanılan bir soru olan, sosyal güven, bu çalışmada da 
soruldu ve öğrencilerin yüzde 80 gibi bir çoğunluğunun insanlara karşı 
güvensiz olduğu tespit edildi. Güven düzeyinin oldukça düşük olması, 
“yabancı” bir ortamda olması ve de ayrıca covid-19 süreci ve ortamının 
temas güvensizliğine bağlanabilir. 
 
Tablo 14: Dayanışma ve Yardımlaşma Duygusu 
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H
iç

 u
yg

un
 d

eğ
il 

U
yg

un
 d

eğ
il 

N
e 

uy
gu

n 
ne

 d
e 

de
ği

l 

U
yg

un
 

Ta
m

am
en

 u
yg

un
 

İnsanlara faydalı olmak benim için 
önemlidir. 2.9 - 17.9 29.3 50.0 

Başkalarına yardım etmektense, 
kendime zaman ayırmayı tercih ederim. 25.7 26.

4 33.6 10.7 3.6 

İhtiyacı olan insanlara elimden 
geldiğince yardım ederim. - 2.1 10.0 22.1 65.7 

Eğer bir arkadaşım bana derdini 
anlatıyorsa onu dikkatle dinlerim. .7 - 10.0 20.0 69.3 

Sıkıntılı dönemlerde insanların yanında 
olarak onlara destek olurum. - 1.4 12.9 30.7 55.0 

Morali bozuk birini gördüğümde ona 
yardımcı olmaya çalışırım. 1.4 3.6 10.7 30.0 54.3 

İnsanlara karşılık beklemeden yardım 
ederim. - 3.6 12.9 24.3 59.3 

 
Sosyal sermaye özelliklerinden biri de dayanışma ve yardımlaşma 
duygusudur. Uluslararası öğrenciler, genel olarak dayanışmacı ve 
yardımlaşmacı bir cevap vermişlerdir.  
 
 
Tablo 15: Sivil Toplum Katılımı 
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Spor, sanat, kültür, eğitim veya sosyal 
amaçlı herhangi bir vakıf, kulüp veya 
derneğin aktif üyesi misiniz? 

Sayı Yüzde 

 Üyeliğim yok 60 42.9 

Üyesiyim 64 45.7 

Yönetimindeyim 16 11.4 

Toplam 140 100.0 

 
Yine sosyal sermaye özelliklerinden biri de sivil katılım ya da sivil 
toplum kuruluşlarına katılımdır. Öğrencilerin neredeyse yarısı en az bir 
sivil toplum kuruluşunun üyesidir. Yüzde 10 gibi azımsanmayacak bir 
öğrenci grubu da en az bir STK ya da öğrenci topluluğunun 
yönetimindedir. Rakamların burada bize ifade ettiği olgu, uluslararası 
öğrencilerin sivil topluma katılımlarının beklenen değerlerin üzerinde 
olduğudur. 
Genel olarak sosyal sermaye göstergelerini değerlendirdiğimizde, 
uluslararası öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri (güven düzeyi hariç) 
yüksek olduğu söylenebilir.  
Sonuç 
Uluslararası öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve 
sosyal sermaye düzeylerinin incelendiği araştırmaya, 34 ülkeden ve 21 
üniversitede lisans veya lisansüstü öğrenim gören 140 uluslararası 
öğrenci katılmıştır ve özetle şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Uluslararası öğrencilerin internet ve telefonu en çok, e-mail, konuşma 
ve sosyal medya amaçlı kullandıkları; Whatsapp, Youtube ve 
Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını daha sık kullandıkları; 
uzakta olan aileleriyle en çok Whatsapp yoluyla iletişim kurdukları 
tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin yarrısına yakını Covid-19 Pandemisi sürecindeki uzaktan 
eğitimin eğitim-öğretimlerini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. 
Olumlu değerlendirenler ise daha azdır. Dörtte üçü, yüzyüze eğitimi 
tercih etmektedir. Bu süreçte öğrencilerin dörtte üçü, ders haricinde 
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akademik gelişimleri için internet tabanlı eğitim aldığını ifade 
etmişlerdir.  
Uluslararası öğrenciler, Covid-19 sürecinde en çok, bilgisayar ve 
internet merkezli aktiviteler ile televizyon izlemede bir artış 
göstermiştir. Kültürel aktivitelere katılma ve sivil toplum 
faaliyetlerinde yer alma bu süreçte azalmıştır.  
Uluslararası öğrencilerin güven düzeyi hariç, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma duygusu, sivil topluma katılma gibi göstergelere 
bakıldığında sosyal sermaye düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  
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Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık 
Durumu 

Assylbek Makhabbat* 
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen** 

Özet 
Siber güvenlik, bilgi kaynakları ile birlikte bireylerin korunmasını 
kapsamaktadır.Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. 
Çalışma grubunu Kocaeli ili Körfez ilçesindeki MEB bağlı 
ortaokullarda eğitim görmekte olan 7 ve 8 sınıf öğrencilerinden toplam 
2831 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenlik 
Ölçeği (SGÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 
öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık durumları orta düzeyde 
olduğu görülmektedir. Alt boyutları açısından bakıldığında öğrenciler 
güvenilmeyenden kaçınmaktadırlar ve güvenlik için önlem 
almaktadırlar. İnternet üzerinden gezinirken iz bırakmamaya 
çalışmaktadırlar. Ancak kişisel gizliliği koruyamamakla birlikte 
internet üzerinden alışveriş yaparken ödeme bilgilerini 
koruyamamaktadırlar. Cinsiyet açısından değerlendirilirken erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber güvenlik farkındalık 
durumuna sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kişisel bilgisayara sahip olan 
öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrencilere göre sbier 
güvenlik farkındalık durumları daha olumlu düzeyde sonucuna 
ulaşılmıştır. Teknolojik cihazlara sahip olma durumuna göre 
incelendiğinde akıllı telefona sahip olan öğrencilerin bilgisayar ve 
tablete sahip olan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumları 
daha yüksektir. Gün içinde en çok mesajlaşma değişkeni açısından 
bakıldığında whatsapp ve insatgram üzerinden mesajlaşan öğrencilerin 
e-posta ve facebook üzerinden mesajlaşan öğrencilere göre daha 
olumlu siber güvenlik farkındalık durumuna sahip olduğu 
gözlemlenmiştir.   

 
* İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Doktora Öğrencisi., İstanbul 
** İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü., İstanbul 
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Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Öğrenciler, Sosyal Medya, 
Teknoloji, Farkındalık 
Giriş 
Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve internet 
kullananların sayısı dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2018 yılının ilk üç ay verilerine göre 
Türkiye’de 16-24 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı 
%90,7’dir. Bu oran 2012 yılında %67,7’dir (TUİK, 2018). Bu açıdan 
bakıldığında İnternet kullanımı son 6 yılda %23 oranında arttığı 
görülmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması, sınırsız ve 
yasaksız her türlü bilgiye ve kişilere erişimin kolaylığı, olumlu 
gelişmelerin yanında bazı olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına da 
neden olabilmektedir (Karacı, Akyüz ve Bilgici, 2017). Tehlikeli 
insanlarla iletişim, oyunlara aşırı bağımlılık, yasal olmayan sitelere 
kolay erişim başta gelen riskler arasındadır (Çelen, Çelik, ve Seferoğlu, 
2011; Mert, Bülbül, ve Sağıroğlu, 2012). İnternet kullanımı ile ortaya 
çıkan riskler bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak etkileyebildiği gibi 
sosyal ve maddi açıdan da zarar verebilmektedir (Kim, Jeong, Kim ve 
So, 2011; Çubukçu ve Bayram, 2013).   İnternet aracılığıyla karşılaşılan 
tehditlerin başında zararlı yazılımlar gelmektedir. Bu yazılımlar 
girdikleri sisteme zarar verdiği gibi bireylere ait bilgileri de ele 
geçirerek de zarar verebilmektedirler (Erol ve diğ, 2015). Zararlı 
yazılımlara örnek olarak servislere ve programlara zarar veren virüsler, 
kendini kopyalayan solucanlar, oyun gibi zararsız öğelerin içinde 
bilgisayarlara sızan casus yazılımlar (truva atları, keylogger spyware) 
gösterilebilir (Graham ve Howard, 2010).   
Siber güvenlik, yalnızca bilgi kaynaklarının korunmasını değil, aynı 
zamanda kişinin kendisi de dahil olmak üzere diğer varlıkların 
korunmasını da kapsayarak geleneksel bilgi güvenliği sınırlarının 
ötesine geçer (Solms ve Niekerk, 2013). Siber güvenlik sadece İnternet 
güvenliğini değil tüm iletişim altyapılarını kapsayan geniş bir 
kavramdır (Hekim ve Başıbüyük, 2013). Siber güvenlik, “siber 
ortamda, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak 
amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik 
teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, 
eğitimler, en iyi uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür” şeklinde tarif 
edilebilir. Siber saldırı, “hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt, gibi 
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yapıların bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan planlı ve 
koordineli saldırılardır”. Siber savaş, “Aynı saldırıların ülke veya 
ülkelere yönelik yapılmasıdır”. Siber savaşta hedef ülkelerin güvenlik, 
sağlık, enerji, haberleşme, su ve kanalizasyon, bankacılık ve kamu 
hizmetleri gibi kritik altyapıları saldırı alanı olarak seçilmektedir 
(Yılmaz ve Sağıroğlu, 2013). Internet kullanıcıları genel olarak zararlı 
yazılımlar ile ilgili güvenlik önlemlerinin farkındadırlar fakat İnternet 
üzerinden oluşabilecek tehlikeler hakkında farkındalıkları yetersizdir 
(Erol ve diğ, 2015).  Ülke olarak bilişim altyapılarına ve İnternete olan 
bağımlılığımız artmakta ve buna bağlı olarak siber alanda taşıdığımız 
risklerimiz de giderek büyümektedir. Bu yüzden siber güvenlik son 
yıllarda en fazla tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir (Hekim ve 
Başıbüyük, 2013).  
Yapılan çalışmalar incelendiğinde her yaştan, meslekten ve topluluktan 
bilgisayar ve internet kullanıcısının aslında siber güvenlik riskleri ile 
ilgili farkındalıklarının genel olarak yetersiz olduğu görülmektedir 
(Çubukçu ve Bayram, 2013; Demirel, Yörük ve Özkan, 2012; Kaşıkçı 
ve diğerleri, 2014; Öğütçü, 2010; Yavanoğlu ve diğerleri, 2012, Yılmaz 
ve diğerleri, 2014). Yılmaz ve arkadaşları (2014) ise üniversite 
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin genel olarak BİT 
kullanımında güvenli davrandığı ancak anti virüs kullanma dışındaki 
önlemleri almakta yetersiz kaldığı sonucuna ulaşmıştır. Öğütçü (2010) 
yaptığı çalışmasında, katılımcıların bilişim güvenliği farkındalık 
oranlarının çok yüksek olmadığı ve bireysel olarak korumacı 
davranışların henüz tam olarak gelişmediği bulgusuna ulaşmıştır. 
Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş ve Ogan (2014) Avrupa ve Türkiye'yi 
kapsayan çalışmalarına göre çalışmaya katılan çocukların birçok 
çevrimiçi risklere maruz kaldığı ve ebeveynlerin çocuklarını internette 
karşılaşabilecekleri risklerden uzak tutmayı sağlayacak yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları görülmektedir. Diğer bir çalışmada katılımcılarının 
yarısından fazlasının kredi kartı bilgilerinin ele geçirileceği endişesiyle 
çevrimiçi alışveriş yapmaktan kaçındıkları görülmektedir (Yenisey, 
Ozok ve Savendy, 2008). Furnell, Jusoh ve Katsabas' ın yaptıkları 
çalışmaya (2005) göre ise internet kullanıcılarının virüs benzeri zararlı 
yazılımlar ile ilgili tehlikelerle ilgili farkındalıkları yüksek iken, sosyal 
mühendisliğe dayalı oltalama (phishing) saldırılarına dair 
farkındalıkları düşüktür. Karaca, Akyüz ve Bilgici (2017) üniversite 
öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelediği çalışmada ise 
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öğrencilerin siber güvenliğe yönelik davranışlarının siber güvenliği 
sağlayacak düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumunu bazı değişkenlere göre incelemek ve sonuçlarını 
değerlendirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıtlar 
aranmıştır. 

1. Ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalıkları ve alt 
boyutları açısından durumları nelerdir?  

2. Ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık durumu 
aşağıdaki  

a. Cinsiyet 
b. Sınıf 
c. Teknolojik cihaza sahip olma 
d. İnterneti en çok kullandığı cihaz 
e. İnternet günde kullanma süresi 
f. Kişisel bilgisayarı olup olmama durumu 
g. Sosyal alanda en çok hangi mesajlaşma yöntemini 

kullanma 
Değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?  
Yöntem 
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmasına göre 
desenlenmiştir. Tarama araştırmaları, bir grubun belli özelliklerini 
belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır 
(Büyüköztürk, vd., 2008). 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı Kocaeli ili Körfez 
ilçesindeki merkez ortaokullarında öğrenim gören 7 ve 8 sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Körfez ilçesinin merkezine yakın olan 
toplam 18 ortaokuldan 2981 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 
2981 öğrenciden 150 veri eksik olması dolaysıyla araştırma kapsamı 
dışında tutulmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik 
bilgileri Tablo.1’de verilmiştir.  
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Tablo.1 Örnekleme Ait Demografik Bilgiler 

  Örneklem 
n=2831 

  n % 

Cinsiyet Kız 1471 52.0 

Erkek 1360 48.0 

Sınıf 7.Sınıf 1583 55,9 

8.Sınıf 1248 44,1 

 
Hangi cihazlara 
sahipsiniz? 

Bilgisayar 912 32,2 

Akıllı Telefon 1071 37,8 

Tablet 848 30,0 

Sadece sizin 
kullandığınız 
bilgisayar var mı? 

Evet 1166 41,2 

Hayır 1665 58,8 

 
İnternete en çok 
bağlandığı cihaz 

Bilgisayar 599 21,2 

Akıllı Telefon 1868 66,0 

Tablet 364 12,9 

 
Gün içinde hangisi ile 
mesajlaşıyorsunuz? 

E-Posta 412 14,6 

Facebook 913 32,3 

WhatsApp 1012 35,7 

İnstagram 494 17,4 

 
İnternet günde ne 
kadar süreyle 
kullanıyorsunuz? 

0-1 saat 1032 36,5 

2-4 saat 1212 42,8 

4 saat ve üstü 587 20,7 

Tablo.1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %52’nin 
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(1471) kız %48’nin (1360) ise erkek öğrenci olduğu görülmektedir. 
Sınıflar açısından bakıldığında ise %55,9’nu (1538) 7. Sınıfların ve 
%44,1’ni (1248) de 8. Sınıfların oluşturduğu görülmektedir. Sahip 
olduğu cihazlar seçeneğinde öğrencilerden %32,2’nin (848) 
bilgisayara, %37,8’nin (1071) akıllı telefona ve %30’nun (848) tablete 
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerden %41,2’nin (1166) 
kişisel bilgisayarı var iken %58,8’nin (1665) ise kişisel bilgisayarının 
olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %66’si (1868) akıllı telefonla 
internete bağlanıyorken bunu sırasıyla bilgisayar %21,2 (599) ve tablet 
%12,9 (364) takip etmektedir. Öğrencilerin gün içinde %35,7’nin 
(1012) WhatsApp ile %32,3’nin (913) Facebook ile %17,4’nin (494) 
İnstagram ve %14,6’nin (412) E-Posta ile mesajlaştığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Katılım sağlayan öğrencilerin %42,8’i (1212) interneti 2-4 
saat arası kullanırken %36,5’i (1032) 0-1 saat ve %20,7’i (587) 4 saat 
ve üzeri kullanmaktadırlar.    
Veri Toplama Araçları 
Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünü 
cinsiyet, sınıf, hangi cihazlara sahipsiniz, internete en çok hangi cihazla 
bağlandıkları, gün içinde en çok hangisi ile mesajlaşmayı sağladıkları 
ve interneti günde ne kadar süreyle kullandıklarına ilişkin kişisel 
bilgiler soruları oluşturmaktadır. İkinci bölümünde ise Erol vd. (2015) 
tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik Ölçeği (SGÖ)” yer almaktadır. 
Toplam 25 madde bulunan 5’li likert tipindeki ölçek, “Kişisel Gizliliği 
Koruma”, “Güvenilmeyenden Kaçınma”, “Önlem Alma”, “Ödeme 
Bilgilerini Koruma” ve “İz Bırakmama” olmak üzere 5 faktörden 
oluşmaktadır. Ölçeğin cronbach-α güvenirlik katsayısı 0.735’dir. Bu 
çalışmada da ölçeğin cronbach-α güvenirlik katsayısı 0.745 çıkmıştır. 
Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemede 
betimsel istatistik yüzdelik frekansı, Kişisel siber güvenlik alt boyutu 
ve maddeleri açısından betimsel istatistikten aritmetik ortalama ve 
standart sapma, cinsiyet, sınıf ve kendisine ait bilgisayarı olup olmama 
durumuna göre farklılığı belirlemek için bağımsız örneklem t-test, 
hangi cihaza sahip, internete bağlandığı cihaz, gün içinde ne çok 
hangisi ile mesajlaşma ve internete kullanma süresine göre değişken 
değerleri farklılığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ölçekten 
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alınabilecek en yüksek puan ortalamasından, ölçekten alınabilecek en 
düşük puan ortalaması çıkarılmış ve elde edilen değer üç değerlendirme 
kategorisine bölünmüştür. Alınabilecek en düşük puana, bulunan sayı 
eklenerek kategoriler oluşturulmuştur. Tablo 2’de ölçeklere ait 
değerlendirme biçimleri verilmiştir. 
Tablo.2 Ölçeklerin Değerlendirme Ölçütleri 

Ölçekten alınabilecek ortalama 
puan 

Değerlendirme ölçütü 

Yüksek 1,00 – 2,33 

Orta 2,34 – 3,66 

Düşük 3,67 – 5,00 

Bulgular 
Bu bölümde araştırma alt amaçları doğrultusunda analiz işlemleri 
gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular başlıklar şeklinde verilmiştir.  
Araştırma kapsamında öncelikli olarak ortaokul öğrencilerinin kişisel 
siber güvenlik ölçeği geneli ve alt boyutları açısından durumları 
incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmaya katılan 2831 öğrencinin kişisel 
siber güvenliği sağlama ölçeğinden almış oldukları puanlar analiz 
edilmiş, ölçek geneli ve alt boyutları açısından durumuna yönelik elde 
edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 
Tablo.3 Ortaokul Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenlik Ölçek Geneli 
ve Alt Boyutları  

 Örneklem  
n= (2831) 

Alt Boyutlar 𝑿" ss 

Kişisel Gizliliği Koruma 2,45 ,552 

Güvenilmeyenden Kaçınma 3,56 1,174 

Önlem Alma 3,27 ,994 

Ödeme Bilgilerini Koruma 2,82 1,428 
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İz Bırakmama 3,36 1,428 

Ölçek Geneli 2,96 ,610 

Tablo.3 incelendiğinden ortaokul öğrencilerinin ölçek genelinde siber 
güvenlik farkındalık durumlarının orta düzeyde (𝑋"=2,96) olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutları açısından baktığımızda 
öğrencilerin güvenilmeyenden kaçınma (𝑋"=3,56), önlem alma 
(𝑋"=3,27) ve iz bırakmama (𝑋"=3,36) alt boyutlarında orta düzeyde 
kişisel gizliliği koruma (𝑋"=2,45) ve ödeme bilgilerini koruma (𝑋"=2,82) 
alt boyutlarında ise düşük düzeyde siber güvenlik farkındalıkları 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   
Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumlarının cinsiyete göre farklılığı ele alınmış, analiz 
sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
 
 
 
Tablo.4 Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 
 Cinsiyet N 𝑿" Ss Sd T p 
Kız 1471 2,90 ,591 

2829 6,182 .000* Erkek  1360 3,04 ,621 

*p<.05 
Tablo.4’e bakıldığında cinsiyete göre ortaokul öğrencilerinin siber 
güvenlik farkındalık durumuna göre anlamlı farkın olduğu 
görülmektedir (t=6,182; p<.05). Bu fark erkek öğrenciler lehinedir 
(𝑋"=3.04). 
Ortaokul 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin sınıflara göre siber güvenlik 
farkındalık durumunun analiz sonuçları Tablo.5’te gösterilmiştir. 
Tablo.5 Ortaokul Öğrencilerinin Sınıflara göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 
Sınıf N 𝑿" Ss Sd T p 
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7. Sınıf  1583 2,96 ,625 

2829 ,106 .916 8. Sınıf 1248 2,96 ,589 

*p<.05 
Tablo.5 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin sınıflara göre siber 
güvenlik farkındalık durumunun önemli bir etken olmadığı bulgusuna 
rastlanmıştır (t=,106; p<.05).  
Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgisayara sahip 
olup olmama durumuna göre siber güvenlik farklılık durumunun analizi 
yapılmış olup sonuçları Tablo.6’da listelenmiştir. 
Tablo.6 Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Durumuna Göre Siber 
Güvenlik Farkındalık Durumu 

Sadece sizin kullandığınız 
bilgisayar var mı? N 𝑿" Ss Sd T p 
Evet  1166 3,07 ,567 

2829 7,616 .000* Hayır 1665 2,89 ,628 

*p<.05 
Tablo.6’ya bakıldığında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgisayara 
sahip olan öğrencilerle kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrenciler 
arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (t=7,616; p<.05). 
Sadece kendisinin kullandığı bilgisayarı olan öğrencilerin (𝑋"=3.07) 
sadece kendisinin kullandığı bilgisayarı olmayan öğrencilere (𝑋"=2.89) 
göre daha yüksek düzeyde siber güvenlik farkındalık durumu olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.  
Öğrencilerin bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlara 
sahip olma durumuna göre siber güvenlik farkındalık durumu analiz 
sonuçları Tablo.7’de verilmiştir. 
Tablo.7 Cihazlara sahip olma durumuna göre siber güvenlik farkındalık 
durumu 

Sahip olduğu cihaz N 𝑋$ Ss 

A- Bilgisayar 912 2,98 ,591 

B- Akıllı Telefon 1071 3,08 ,538 
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C- Tablet 848 2,80 ,676 

Tablo 7’ye bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumunun sahip olduğu cihaza göre farklılaştığı 
görülmektedir. Gruplar arası farklılığın anlamlı olma durumunu 
belirlemek için tek yönlü varyans analizi ANOVA yapılmıştır 
(Tablo.8). 
Tablo.8 Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık 
Durumunun Cihazlara Sahip Olma Durumu Farklılığına Yönelik 
ANOVA Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 
(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 12,239 2 18,561 51,647 ,000 A-C 
B-C 
A-B Gruplariçi 631,219 2828 ,359   

Toplam 643,458 2830    

Tablo 8’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumunun cihazlara sahip olma durumuna göre önemli bir 
faktör olduğu gözlemlenmiştir(F(2-359)=51,647; p<.05. Farklılığı 
belirlemek amacı ile yapılan Post-Hoc testine göre bilgisayara (𝑋"=2,98) 
sahip olan öğrencilerin tablete (𝑋"=2,80) sahip olan öğrencilere göre 
siber güvenlik farkındalık durumunun yüksek olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Akıllı telefona  (𝑋"=3,08) sahip olan öğrencilerin ise tablet 
(𝑋"=2,80)  ve bilgisayara(𝑋"=2,98) sahip olan öğrencilere göre siber 
güvenlik farkındalık durumunun yüksek olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin e-posta, facebook, whatsapp ve instagram ile gün içinde 
mesajlaşma durumuna göre siber güvenlik farkındalık durumunun 
analizi tablo 9’da gösterilmiştir. 
Tablo.9 Günde En Çok Mesajlaşma Durumuna Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

Günde en çok mesajlaşma N 𝑋$ Ss 

A- E-Posta 412 2,78 ,481 

B- Facebook 913 2,95 ,484 
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C- WhatsApp 1012 3,01 ,466 

D- İnstagram 494 3,05 ,472 

Tablo.9 incelendiğinde öğrencilerin gün içinde mesajlaşma durumuna 
göre siber güvenlik farkındalık durumunun farklılaştığı 
gözlemlenmiştir. Gruplar arası farklılığın anlamlı olma durumunu 
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır 
(Tablo.10).  
Tablo.10 Öğrencilerin Gün İçinde Mesajlaşma Durumuna Göre Siber 
Güvenlik Farkındalık Durumuna Yönelik ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 
(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 20,347 3 6,782 18,559 ,000 A-B,C,D 
B-D 

Gruplariçi 1033,113 2827 ,365   
Toplam 1053,460 2830    

Tablo 10 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumunun günlük mesajlaşma  durumuna göre farklılaştığı 
bulgusuna rastlanmıştır F(2-359)=51,647; p<.05. Farklılığı belirlemek 
amacı ile yapılan Post-Hoc testine göre whatsapp (𝑋"=3,01), facebook 
(𝑋"=2,95) instagram (𝑋"=3,05) ile gün içinde mesajlaşan öğrencilerin e-
posta (𝑋"=2,78) ile mesajlaşan öğrencilere göre siber güvenlik 
farkındalık durumunun yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnstagram 
(𝑋"=3,05) ile mesajlaşan öğrencilerin facebook (𝑋"=2,95) ile mesajlaşan 
öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumları yüksektir. 
Tablo.11 İnternete En Çok Bağlandığı Cihaza Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

İnternete en çok bağlandığı cihaz N 𝑋$ Ss 

A- Bilgisayar 599 3,03 ,590 

B- Akıllı Telefon 1868 2,97 ,600 

C- Tablet 364 2,80 ,662 
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Tablo.11 incelendiğinde öğrencilerin siber güvenlik farkındalık 
durumunun en çok internete bağlandığı cihaza göre farklılaştığı 
görülmektedir. Gruplar arası farklılığın anlamlı olma durumunu 
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır 
(Tablo.12) 
Tablo.12 Öğrencilerin internete en çok bağlanma cihazına göre siber 
güvenlik farkındalık durumuna yönelik ANOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 
(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 12,209 2 6,105 16,580 ,000 A-C 
B-C 

Gruplariçi 1041,250 2828 ,368   
Toplam 1053,460 2830    

Tablo.12’ye bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumunun internete en çok bağlanma durumuna göre 
önemli bir faktör olduğu gözlemlenmiştir(F(2-646)=9,089; p<.05. 
Farklılığı belirlemek amacı ile yapılan Post-Hoc testine göre bilgisayar 
(𝑋"=3.03) ile internete bağlanan öğrencilerin tablet (𝑋"=2,80) ile 
internete bağlanan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık 
durumunun yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Akıllı telefon 
(𝑋"=2,97) ile internete bağlanan öğrencilerin tablet (𝑋"=2,80) ile 
internete bağlanan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık 
durumunun yüksek olduğu görülmektedir. 
 
 
Tablo.13 Günde İnterneti Kullanma Süresine Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

Günde interneti kullanma süresi N 𝑋$ Ss 

A- 0-1 saat 1032 2,86 ,673 

B- 2-4 saat 1212 3,03 ,526 

C- 4 saat ve üzeri 587 3,01 ,628 
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Tablo.13 incelendiğinde öğrencilerin günde interneti kullanma süresine 
göre siber güvenlik farkındalık durumunda anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. Gruplar arası farklılığın anlamlı olma durumunu 
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır 
(Tablo.14). 
Tablo.14 Öğrencilerin Günde İnternete Kullanma Süresinin Siber 
Güvenlik Farkındalık Durumuna Yönelik ANOVA Sonuçları 
Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 
(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 18,462 2 9,235 25,233 ,000 A-B 
A-C 

Gruplariçi 1034,990 2828 ,366   
Toplam 1053,460 2830    

Tablo 14’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumuna göre günde interneti kullanma süresine göre 
farklılaştığı görülmektedir(F(2-646)=18,063; p<.05. Farklılığı belirlemek 
amacı ile yapılan Post-Hoc testine göre 2-4 saat (𝑋"=3.03) arası ve 4 saat 
ve üzeri (𝑋"=3,01)  interneti kullanan öğrencilerin  0-1 saat (𝑋"=2,86)  
internet kullananlara göre siber güvenlik farkındalık durumunun 
yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
Sonuç 
Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi 
haline gelen internet bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. İnternetin bilgiye 
kolay ulaşılabilirlik sağlaması bir avantaj olsa da beraberinde getirdiği 
olumsuzluklar genç neslinin hayatını karartmaya neden olabilmektedir. 
Özellikle teknoloji çağı nesli olarak adlandırılan genç neslin teknoloji 
vazgeçilmez bir parçası halindedir. 
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Öğrencilerin 
siber güvenlik farkındalık durumlarının ortalama puanlara göre 
incelendiğinde orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında öğrenciler güvenilmeyenden kaçınmakta ve güvenlik için 
önlem alabilmektedirler. Ayrıca internet üzerinde gezinirken iz 
bırakmamayı dikkate almaktadırlar. Karacı ve Bilgici (2017) üniversite 
öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelenmesi çalışmasında 
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da benzer sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Ancak öğrenciler kişisel 
gizliliği koruyamamakla birlikte internet üzerinden alışveriş yaparken 
ödeme bilgilerini de koruyamamaktadırlar. 
 Öğrencilerin cinsiyete göre siber güvenlik farkındalık durumlarına 
bakıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu siber 
güvenlik farkındalık durumuna sahip olduğu görülmektedir. Sınıflara 
göre siber güvenlik farkındalık durumu incelendiğinde anlamlı bir fark 
çıkmamıştır.  
Kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip 
olmayan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumunun 
yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Öğrencilerin teknolojik cihazlara sahip olma durumuna göre siber 
güvenlik farkındalık durumları incelendiğinde akıllı telefona sahip olan 
öğrencilerin bilgisayar ve tablete sahip olan öğrencilere göre yüksek 
düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bilgisayara sahip olan 
öğrencilerin tablete sahip olan öğrencilere göre de yüksek düzeyde 
olduğu bulgusuna rastlanmıştır.  
Gün içinde en çok mesajlaşma durumuna göre bakıldığında ise 
whatsapp ve instagram ile mesajlaşan öğrencilerin facebook ve e-posta 
ile mesajlaşan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde siber güvenlik 
farkındalıklarına sahip olduğu gözlemlenmiştir. İnternete en çok 
bağlandığı cihaz türüne göre incelendiğinde bilgisayar ve akıllı telefon 
ile internete bağlanan öğrencilerin tablet ile bağlanan öğrencilere göre 
siber güvenlik farkındalıklarının orta düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. 
İnterneti kullanma süresi açısından bakıldığında ise interneti 2-4 saat 
ve 4 saat üzeri interneti kullanan öğrencilerin 0-1 saat arası kullanan 
öğrencilere göre daha yüksek düzeyde siber güvenlik farkındalıklarına 
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Yaşadıkları 
Kültür Problemleri 

Betül Kırçalı* 
Özet 
YÖK başkanının açıklamasına göre Türkiye’de 2018-2019 öğretim yılı 
itibariyle 154.505 yabancı uyruklu öğrenci vardır. Bu rakamlar 
günümüzde 172 bine ulaşmıştır. Türkiye’ye eğitim görmek amacıyla: 
Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, İran, Irak, Afganistan, Kırgızistan, 
Yunanistan, Kazakistan, Libya, Ekvator, Fiji, Surinam gibi ülkelerden 
öğrenci gelmektedir. Bu öğrenciler arasında kültürümüze adapte olmuş 
bireyler olduğu gibi, uyum sağlayamayan bireylerde vardır. 
Türkiye’nin kültürüne uyum konusunda Türk Cumhuriyetlerinden ve 
özellikle Azerbaycan’dan gelen öğrenciler diğer yabancı uyruklu 
öğrencilere kıyasla daha şanslıdır. Çünkü adetlerimiz, geleneklerimiz, 
yaşam tarzımız örtüşmektedir. Yani birbiri ile yakındır, uyumludur. 
Türk kültürüne uzak ve Türk kültürüne yabancı ülkelerden gelen 
öğrenciler kültürümüze uyum sağlayamayabilir. Türkiye’de gördükleri 
yaşam tarzı, davranış biçimi, örf ve adetler konusunda adapte olamayıp 
kendilerince önyargı da oluşturabilirler. Daha önce Türk kültürü ile 
etkileşime geçmemiş olan ve Türk kültürüne yabancı olan bireyler için 
bu çok normal bir olgudur. Onlara kültürümüz hakkında bilgiler, 
dersler verirsek bu sorunları kolaylıkla aşacaklarına ve ülkemizin 
kültürüne yabancı kalmayıp önyargılı bakmayacaklarına eminim. Yani 
onlara kültürümüzü tanıtmalıyız. Bu makalemde uluslararası 
öğrencilerin Türkiye kültürüne uyum aşamasını değerlendirdim. 
Kültürümüze yabancı olan öğrencilerin kültürel açıdan nasıl problem 
yaşayabileceğini ve bu problemi nasıl aşabileceğimizi inceledim.  
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Kültür, Destek, Uyum, 
Türkiye 
 
 

 
* Trabzon Üniversitesi,Özel Eğitim Böl.,Trabzon 
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Giriş 
Türkiye'de üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci 
sayısı son 5 yılda 48 binden rekor artışla 178 bine ulaşmıştır. (2020) 
Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 
arasında en çok Suriye'den gelen öğrenciler bulunmaktadır. Bu ülkeyi 
takip eden ülkeler sırasıyla şunlardır: Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, 
İran, Afganistan. Avrupa ülkelerinde de Almanya’dan, 
Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Hollanda’dan, Fransa’dan gelen 
öğrenciler Türkiye’de öğrenim görmektedir. (En çok yabancı öğrenci 
Anadolu'da, 2019) Öğrencilerin Türkiye’yi tercih ederken ; eğitim 
kalitesi, eğitim ve yaşam maliyeti, burs imkanları, Türkiye’nin kültürel 
ve etnik yapısı, dini yapısı ile kendi ülkelerinde Türk okullarında 
çalışan kişilerin tavsiyeleri gibi etmenleri göz önünde bulundurdukları 
tespit edilmiştir. Uluslararası öğrenciler Türkiye'den genel olarak 
memnun olmakla birlikte öğrencilerin bazıları sosyal hayatta bir takım 
problemler yaşadığını belirtmiştir. Bu sorunlar beş başlıkta toplanmıştır 
: Dile bağlı sorunlar, konaklama, sağlık sigortası, maddi sorunlar ve 
kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar. (Özer, 2012) Bu 
öğrencilerin kariyerlerini layıkıyla tamamlayabilmeleri için tüm bu 
sorunları aşamaları ve en önemlisi Türkiye’deki kültüre uyum 
sağlayabilmeleri çok önemlidir. Çünkü bir insan yaşadığı yerin 
kültürüne uyum sağlayamazsa orada asla mutlu olamaz. Hatta o 
ortamdan bir an önce uzaklaşmak ister. Yabancı uyruklu öğrenciler için 
de aynı şey söz konusudur. Bu öğrencilerin bulundukları ortamın 
kültürüne uyum sağlayamamaları onları psikolojik olarak çok yıpratır, 
kendilerini yalnız hissederler ve bu durum kariyerlerini olumsuz bir 
şekilde etkiler. Bu yüzden kültüre uyum sağlamak önemli bir olgudur.  
Kültürün Tanımı  
Kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa 
aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe denir. Kültür, 
bir toplumun kimliğini oluşturur ve onu diğer toplumlardan farklı kılar. 
Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Bir toplumu millet haline 
getiren ve milletten millete değişen değerler bütünüdür. Kültür, maddi 
ve manevi kültür olarak iki gruba ayrılır. Ev bark şekilleri, kullandıkları 
çeşitli alet ve eşyalar, giyim kuşam, yemek ve beslenme şekilleri gibi 
toplumların maddi yaşama düzeni ile ilgili olanlara maddi kültür denir. 
Dil, tarih, gelenek ve görenek, hukuk, ahlak gibi yaşayışın manevi 



55 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 
yönüyle ilgili olanlara da manevi kültür denir. (Kültürün öğeleri, 2018) 
Her ülkenin kendisine has yaşam biçimi ve gelenekleri vardır. Yani 
toplumlar birbirlerinden farklıdır dolayısıyla kültürleri de birbirinden 
farklıdır. Bazı kültürler birbirine yakın olmakla beraber bazı kültürler 
de birbirine uzaktır yani birbirlerinden çok farklıdır. Öğrencinin geldiği 
kültür Türkiye'nin kültürüne ne kadar uzaksa o kadar çok problem ve 
kültür şoku yaşar. Kişi alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir 
ortama girdiğinde o ortamın kültürüne kolay bir şekilde adapte olamaz. 
Yani kültür şokunun yaşanması çok normal bir durumdur. İnsanlar en 
ufak bir yer değişiminde bile ortama alışmaya çalışırken zorluk çeker. 
Bir insan çeşitli nedenlerle ülke değiştirdiğinde o insanın çevresi, 
sosyal yaşamı değişmiş olur; o çevreye alışmaya, uyum sağlamaya 
çalışır. Ancak bu durum o kadar da kolay değildir. 
Kültür Şokunun Tanımı 
Kültür şoku demek her şeyi ile yeni ve farklı bir ortama girdiğimizde 
yaşanan endişe, korku ve sıkıntılardır. İnsanlar yeni ortamda rahat 
etmeye başlamadan önce bazı problemlerle karşılaşırlar. Bu problemler 
adaptasyon sürecinin başlangıcıdır. Kullanılan dil başta olmak üzere, 
eğitim sistemi, değer yargıları, yaşam şartları, iklim, sosyal düzen, 
ulaşım sistemi, yemek alışkanlıkları, arkadaşlık, komşuluk ya da 
kültürel özellikler gibi toplumsal davranış biçimleri ilk etapta 
hissedilebilecek farklılıklar olacaktır. Kimi öğrenciler bu değişikliklere 
alışmakta daha başarılı olabilirler. Ayrıca dil konusunda henüz 
başlangıç seviyesinde ya da orta seviyenin altında olan öğrenciler 
anlama ve kendilerini ifade etme zorlukları yaşayabilecekleri için bu 
dönemi atlatırken yorgun ve gergin günler geçirebilirler. İnsanları ve o 
ülkenin kültürünü gözlemlemek, yeni şeyler öğrenmek uyum süreci 
için ve ilerleyen zamanlarda daha mutlu ve verimli zamanlar 
geçirebilmek için önemlidir. (Kültür şoku, 2019) 
Kültür Şoku Evreleri Tablosu 

EVRELE
R 

ALGILAM
ALAR 

RUH 
HALİ 

DAVRANI
ŞLAR YORUM 

Temas 
-Farklılıklar 
enteresan 
gözükür. 
-

-Heyecan 
-
Hassasiyet 
- Keşfetme 

-Meraklılık 
- İlgilenme 
halleri 
- Kendine 

Birey kendi 
kültüründen 
yalıtılır. 
Farklılıklar 
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Algılamalar 
beyinde 
toplanır ve 
arasından 
seçme 
yapılır. 

güven 
- İntiba 
bırakma 
çabaları 

ve 
benzerlikler, 
kişinin 
kimliğini 
devam 
ettirebilmesi 
için mantık 
çerçevesine 
oturtulur. 

Uyum 
Sağlayam
ama 

-Farklılıklar 
etkisini 
göstermeye 
başlar. 
-Kültürel 
farklılıklar 
görmezden 
gelinir. 

-
Uyumsuzl
uk 
-Şaşkınlık 
/ 
Karıştırma 
-Yalnızlık 
-İzolasyon 
-İlgisizlik 
- 
Yetersizlik 
hissi 

-Depresyon 
-Kendini 
geri çekme 

Kültürel 
farklılıklar 
bireyi 
zorlamaya 
başlar. Farklı 
olmanın 
farkına 
varmak 
bireyi 
kendine 
güvenmeme
ye iter. Kişi 
kültürel 
bağlarını 
kaybetmeye 
ve yeni 
kültürün 
işaretlerini 
yanlış 
algılamaya 
başlar. 
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Geçiş 
- Farklılıklar 
kabul 
edilmez. 

-Kızgınlık 
ve öfke 
hali 
-Sinirlilik 
hali 
-Hüsrana 
uğramak 
- Endişe 
hali 

-Şüphecilik 
- Kabul 
etmemek 
-İsyan 
etmek 
-Düşmanlık 
- Özel olma 
hissi 

Yeni kültürü 
reddetmek 
gerçek 
zevklerin 
ortaya 
çıkmasını 
engeller. 
Buna rağmen 
olumsuz 
davranış, 
kendini öne 
sürmeye ve 
kendine 
güven 
gelmesine 
işarettir. 

Otonomi 
/ 
Özerklik 

-Farklılıklar 
ve 
benzerlikler 
uygun 
görülmeye 
başlanır. 

- Kendine 
güven 
gelmesi 
-
Rahatlama 
-İlgili 
olmak 
- 
Yakınlık/S
ıcaklık 
hissi 

- 
Kendinden 
emin 
tavırlar 
-Kontrol 
kazanma 
-
Bağımsızlı
k hissi 

Birey, yeni 
ve farklı 
durumlarla 
hem sosyal 
hem de dil 
açısından 
anlaşmaya 
başlar. Kişi, 
yeni 
deneyimlerle 
yaşayabilece
ğine emindir 
artık. 
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Bağımsızl
ık / Uyum 

- Farklılıklar 
ve 
benzerlikler 
değer ve 
mana 
kazanır. 

-Güven 
- Sevgi 

-Yaratıcılık 
- Kendini 
ifade 
edebilme 
-Gerçekçi 
davranma 

Sosyal, 
psikolojik ve 
kültürel 
farklılıklar 
kabul edilir 
ve kişi 
bunlardan 
hoşlanmaya 
başlar. Birey 
seçmeyi ve 
sorumluluk 
almayı 
keşfetmiş ve 
içinde 
bulunduğu 
duruma 
anlam 
vermeye 
başlamıştır. 

 
Kültür Şokunun Belirtileri  
Kültür şokunun bazı belirtileri vardır. Fiziksel belirtileri olduğu gibi 
duygusal belirtileri de vardır. Fiziksel belirtileri arasında baş ağrıları ve 
karın ağrılarını sayabiliriz. Öğrenci kendisini bulunduğu ortama 
yabancı hisseder ve strese girer. Strese girince de bu tür belirtiler 
olabilir. Uyku düzeni de bozulur. Bunun yanında yemek yeme 
alışkanlıkları bozulur yani gereğinden fazla ya da gereğinden az gıda 
tüketirler. Tüm bu durumlar sonucunda sağlıkları da bozulabilir. Bu 
durum kronik ağrıları beraberinde getirir. Kültür şokunun duygusal 
belirtileri öğrencileri çok zorlayan bir durumdur. Bu duygusal 
belirtilerden bir tanesi de gerginlik ve agresifliktir. Gerginlik dediğimiz 
şey stresten doğar. Öğrenciler kendi ülkelerini bırakıp başka bir ülkeye 
yerleştiğinde ailelerinden de uzaklaşmanın etkisiyle bir boşluğa 
düşerler ve duygusal anlamda inişli çıkışlı bir dönem geçirirler. 
Kültürel Çatışma 
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yaşayacakları bir diğer sorun 
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ise kültürel çatışmalardır. Kültürel çatışmalar, farklı kültürlere sahip 
insanların davranış normları ve değerlerindeki farklılıklardan 
kaynaklanır. Her insan kendi kültürünün normlarına göre davranır. 
Farklı kültürlerden gelen insanlar diğer kültürdeki insanların 
davranışını kendi dünya görüşünün filtreleriyle zıt bir bakış açısıyla 
yorumlayabilirler. Bu durum değerlerin çatışmasına neden olabilir 
(Barutcugil, 2011)  
Kültürel Uyum Problemleri 
Türkiye’ye her yıl okumak için çeşitli ülkelerden öğrenci gelmektedir. 
Bunlar arasında Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan 
gibi Türk ülkeleri de vardır. Kültür dediğimiz şey bir anda oluşan bir 
şey değildir. Yani birikimlidir, kuşaktan kuşağa aktarılır. Bizim 
kültürümüzde tarihteki ilk Türk topluluğundan bu yana devam 
edegelmiştir. Demem o ki Türklerin ortak bir tarihi ve ortak bir kültürü 
vardır. Yani bu saydığım ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrenciler 
diğer ülkelerden gelen öğrencilere göre kültürümüze daha kolay uyum 
sağlayabilirler. Kültürümüz her ne kadar ortak değerlere, ortak bir 
tarihe sahip olsa da birbirlerinden farklı yönleri de vardır. Bu açıdan 
baktığımızda diğer yabancı uyruklu öğrenciler kadar olmasa da bu 
ülkelerden gelen Türk öğrencilerde uyum konusunda problemler yaşar. 
Türk kültürüne yabancı olan, kültürümüz hakkında bilgi sahibi 
olmayan ve daha önce Türk kültürü ile hiç etkileşime geçmemiş olan 
insanlar karşılaştıkları yaşama dair çeşitli endişe ve önyargı kazanırlar. 
Türkiye’de gördükleri bir davranış biçimi ya da yaşam tarzı onlar için 
sorun teşkil edebilir. Örnek verecek olursam Türkiye’de bayramlarda, 
misafirliklerde, akraba ziyaretlerinde büyüklerin elini öpmek bir 
adettir. Türk kültürüne uzak bir öğrenci bu davranış biçimine anlam 
veremiyor olabilir. Hatta neden böyle bir şey yaptığımızı kendince 
sorgulayabilir. Onlara ilginç gelen bir diğer adetimizde gelini istemeye 
geldiklerinde gelinin damadın kahvesine tuz katması olabilir. 
Kültür denilen şeyde dinin de etkisi vardır. Tarih boyunca Türkler 
çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçler sonucunda bazı Türk boyları 
Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu’da yeni kültürlerle komşu olmuşlardır. 
Bunlardan bir tanesi de İslam kültürüdür. Yani Türk kültürü İslam 
kültürü ile tanıştıktan sonra İslam kültüründen etkilenmiş ve Türk 
kültürü İslami özellikler taşımaya başlamıştır. Türkiye’de İslam’ın da 
etkisiyle oluşan kültürel ve dinsel ritüeller vardır. Bunlardan bir tanesi 
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de sünnet düğünleridir. Daha önce İslam kültürüne bu kadar yakın 
olmayan bireyler için bu anlamsız bir şey olabilir. Kurban bayramları 
da bizim kültürümüzde önem taşıyan İslami bir ritüeldir. İslam 
kültürüne uzak bireyler bu durumu hoş karşılamıyor olabilirler.  
Yiyecek Kültürü Konusunda Yaşanılan Problemler  
Yabancı uyruklu öğrencilerin yiyecek konusunda da sorunlar 
yaşayabileceğini düşünüyorum. Yemek ve kültür arasında büyük bir 
ilişki vardır. Geçmişte de günümüzde de yemek yeme toplum 
tarafından kültürel bir öğe olarak kabul edilir. Her ülkenin kendine 
özgü değişik tatları, yöresel yiyecekleri vardır. Mesela bazı kültürlerde 
Türk mutfağından daha çok et ağırlıklı yemekler tüketilir. Ya da bazı 
kültürlerde daha çok baharatlı yiyecekler tercih edilir. Bazı kültürlerde 
çorba yemekleri pek yapılmaz ve sebze ağırlıklı beslenmezler, daha çok 
hamburger tarzı ayaküstü yiyecekler tüketirler. Bazı mutfaklarda da 
hamur işi yiyecek çok yapılmaz. Türk mutfağında hamur işi yiyecekler, 
sebze yemekleri, etli yemekler tüketilir. Bu bakımdan Türk mutfağına 
alışkın olmayan öğrenciler yiyecek konusunda uyum sağlayamaz.  
İnsan İlişkileri Konusunda Yaşanılan Problemler 
Bu konuda yaşanılan problemleri üç başlık altında inceleriz: 
Arkadaşlık ilişkileri: Yabancı uyruklu öğrencilerin görüşleri 
alındığında tamamına yakın bir kısmının en yakın arkadaşları kendi 
ülkelerindendir. İkinci olarak da Türklerle arkadaşlık yapmayı tercih 
ettikleri görülmüştür. 
Dışlanma: Tüm bu çalışmalarda yabancı uyruklu öğrencilerin görüşleri 
incelenmiştir ve yapılan incelemeler sonucu öğrencilerin büyük 
çoğunluğu dışlanma yaşamamıştır. Bunun nedeni arkadaşlarının 
kendilerine yardımcı olması ve sosyal becerilerin yeterli olmasıdır. 
Öğrencilerin beyanları böyledir. Dışlanma hisseden öğrencilerde vardır 
ve öğrenciler bunu bir takım nedenlere bağlamaktadır. Bu nedenler 
şöyledir: Dalga geçilmesi, ötekileştirme, Türk öğrencilerinin kendi 
aralarındaki gruplaşmaları. 
Önyargı: Yabancı uyruklu öğrenciler genel olarak Türklerin 
kendilerine önyargılı davranmadıklarını belirtmiştir. Önyargılı 
davrandıklarını hissedenlerde olmuştur. 
Dil Problemleri 
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Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye uyum aşamasında en önemli 
etkenin dil olduğunu düşünüyorum. Dil, iletişimin temel unsurudur. 
İnsanlar kendilerini dil ile ifade eder ve karşı tarafın anlattıklarını ortak 
bir dile sahipseler anlarlar. Yabancı uyruklu öğrenciler dilimizi 
yeterince iyi anlayamaz ve öğrenemezlerse büyük problemlerle 
karşılaşırlar. Üniversitede öğrenim görürken de çok zorlanırlar. Dersi 
anlayıp not alma, okuma, yazma, sınavları başarılı bir şekilde 
tamamlama konusunda problemler yaşarlar ve bu durum kariyerlerini 
olumsuz etkiler. Dil konusunda yetersiz kalınca insan ilişkileri ve 
sosyal yaşam açısından da problem yaşarlar. Çünkü bir insan 
karşısındaki kişinin dilini bilmiyorsa onunla iletişime geçemez, sohbet 
ve arkadaşlık kuramaz. İletişimi başlatan dildir. Dil sayesinde 
karşımızdaki kişiyi tanırız, onunla muhabbet edip yalnızlığımızı 
paylaşırız, derdimizi anlatırız ve dil sayesinde eğitimimizi başarılı bir 
şekilde tamamlarız. Dil  sosyalleşme aracıdır. Dil bilmeyen birisi 
sosyalleşemez. Bu yüzden de kendisini yalnız hisseder ve buradaki 
yaşama uyum sağlayamaz. Uluslararası öğrencilerin dil konusundaki 
yaşayacağı zorluk derecesi hepsi için aynı değildir. Öğrencinin geldiği 
ülkede konuşulan dilin yapısı Türkçe dilinin yapısına ne kadar çok 
benziyorsa o kadar az zorluk yaşar. Türkçe Altay dil ailesi içinde yer 
alır. Dolayısıyla da diğer Altay dilleri ile benzerlik gösterir. Altay 
dilleri eklemeli bir yapıya sahiptir. Örnek verecek olursam Japonya ve 
Azerbaycan dilinin yapısı Türkiye Türkçesinin yapısına benzer çünkü 
bu üç dilde Altay dil ailesine mensuptur. Yani dil öğrenme konusunda 
bu kişiler daha şanslı olabilirler. Türkçe’nin dil yapısına uzak dilleri 
konuşan öğrenciler biraz daha zor Türkçe öğrenir. Mesela kendi ana 
dili Arapça olan bir yabancı uyruklu öğrenci Türkçe konuşurken sıkıntı 
yaşayabilir. Çünkü iki dilin yapısı birbirinden farklıdır. Arapça Sami 
dilleri arasındadır. Aynı zamanda Arapçada eklerin kendine ait 
cinsiyetleri vardır. Tıpkı Almanca gibi. Almancada da ekler cinsiyete 
göre değişir ve ses uyumu yoktur. Türkçede böyle bir şey söz konusu 
değildir, isimler cinsiyete göre şekillendirilmez ve ses uyumu vardır. 
Tüm bu açılardan değerlendirdiğimizde ana dilleri Arapça ve Almanca 
olan öğrenciler Türkçeyi anlamada ve konuşmada sıkıntı yaşayabilir. 
Bu konuda bazı kurumlardan destek alabilirler. 
Giyim Problemleri 
Öğrenciler genel anlamda giyim konusunda çok problem yaşamazlar 
ama yaşayanlarda vardır. Mesela Türkmenistan'da insanların kıyafetleri 
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daha renklidir ve üzerlerinde nakışlar, farklı şekiller vardır. Türkiye’de 
böyle kıyafetler giymenin dikkat çekeceğini düşünüp kendi günlük 
kıyafetlerini giyemiyor olabilirler. Giyim konusunda diğer konulara 
kıyasla çok büyük problemler söz konusu değildir. 
Aile ve Ev Özlemi 
Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; karı koca, çocuklar arasındaki 
ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Toplumlar, 
aileler bir araya gelince oluşur. Bizim toplumumuzda da aile kavramı 
çok önemlidir. Birey ailede yetişir ve doğruyu yanlışı aileden öğrenir. 
Sevmeyi ve sevilmeyi ilk ailede tadar. Bu yüzden ailesi kişi için çok 
önemlidir. Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim görmek için Türkiye’ye 
geldiklerinde sevdiklerini, arkadaşlarını ve en önemlisi ailesini geride 
bırakmak zorunda kalırlar; onlardan kilometrelerce uzakta yaşamlarını 
sürdürmeye çalışırlar. Türkiye’ye ilk geldiklerinde kendilerini yalnız 
hissederler. Bu durum aileye olan özlemlerini daha da çok arttırır. 
Sosyallikten uzaklaşıp kendi kabuklarına çekilirler. Böyle yapmak 
yerine yeni arkadaşlıklar kurup sosyalleşirlerse bu durumu daha kolay 
atlatacaklarını düşünüyorum. 
Öğrencilerle Yapılan Görüşme 
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki kültüre, Türkiye’deki yaşam 
biçimine uyum sağlayıp sağlayamadığını ölçmek için onlara internet 
üzerinden sorular sordum. Sorularımı on bir uluslararası  öğrenciye 
sordum. Türkiye’ye okumak için gelen bu öğrencilerin geldikleri 
ülkeler şunlardır: Afganistan, Suriye, Kırgızistan, Endonezya, Kongo 
Cumhuriyeti, Mali'den iki öğrenci, Gine'den iki öğrenci, Somali, 
Komor Adaları. Görüşmede bu öğrencilere on tane soru sordum. 
Görüşmede sorduğum on soruyu ve öğrencilerin verdikleri cevapları 
makalemde sizlerle paylaşacağım.  
1)Türkiye'ye hangi ülkeden geldin ve kaç yıldır Türkiye’desin?  
(Ö1) Somali’den ve 3.senedeyim.  
(Ö2) Komor  Adaları, 2 yıldır. 
(Ö3) Mali'den geldim ve şuana kadar 2 yıldır. 
(Ö4) Gine’den geldim, 4 yıldır Türkiye’deyim.  
(Ö5) Gine, 2 yıldır. 
(Ö6) Mali'den 2 yıldır.  
(Ö7) Kongo Cumhuriyetinden geldim. 2.yıl'a giriyorum burada.  
(Ö8) Endonezya’dan geldim, 2 yıldır. 
(Ö9) Kırgızistan’dan geldim, 3 senedir Türkiye’deyim.  
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(Ö10) Suriye, 3 yıl.  
(Ö11) Afganistan, 13 yıldır. 
2) Türkiye’de olmaktan memnun musun ve Türkiye’de yaşamaya 
adapte olabildin mi? 
(Ö1)Evet.  
(Ö2) Evet. 
(Ö3) Evet memnunum. Sorun yaşamıyorum yabancı arkadaşlarımda 
var bu yüzden adapte olmaya çok zorlanmadım. 
(Ö4) Evet memnunum ve adapte olabildim. 
(Ö5) Evet.  
(Ö6) Evet memnunum. Yaşama adapte olmaya çalışıyorum.  
(Ö7) Evet memnun oluyorum. 
(Ö8) Çok şükür memnunum ve adapte olabildim.  
(Ö9) Tabii çok memnunum.  
(Ö10) Evet.  
(Ö11) Genellikle memnunum ama son yıllarda artan mülteci 
yoğunluğundan dolayı Türk vatandaşlarında oluşan olumsuz bakış 
açısından memnun değilim. Burada yaşamaya adapte oldum.  
3) Türkçe bilgin yeterince iyi mi ve dil konusunda ne gibi problemler 
yaşıyorsun?  
(Ö1) İdare ediyorum. 
(Ö2) Sadece akademik problemler yaşıyorum. 
(Ö3) Bence iyi, derslerde bazen sorun oluyor ama gittikçe çözülür. 
(Ö4) Biraz zorlanıyorum çünkü ben yavaş anlıyorum, hızlı 
anlayamıyorum.  
(Ö5) İyi, sadece konuşmada zorlanıyorum bazen.  
(Ö6) Yeterince iyi değil ama idare ediyorum. Problemler: Cümle 
yapısı, telaffuz, dil bilgisi kuralları. 
(Ö7) Telaffuzda sıkıntım var. 
(Ö8) O kadar  iyi değil ama günlük konuşma içerisinde sorun değil. 
Türklerle ne zaman konuşsam genellikle çok hızlı konuşuyorlar ve 
bazen onları anlayamıyorum. 
(Ö9)Evet Türkçem çok iyi dil konusunda hiçbir problem yaşamadım. 
(Ö10) Türkçem iyi olduğu için problem yaşamıyorum. 
(Ö11) Türkçe bilgim iyi sayılar, çok nadir olan telaffuz sorunları 
dışında  problem yaşamıyorum. 
4) Ülkendeki yemek kültürü ile Türkiye’deki yemek kültürü arasında 
ne gibi farklar var, Türkiye’deki yemekleri beğeniyor musun? 
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(Ö1) Farklı ikisi. Yemekler fena değil. 
(Ö2) Evet beğeniyorum. Burası pilavı hem öğle hem akşam tüketiyor. 
(Ö3) İkisi çok farklı, adapte oldum sayılır. 
(Ö4) Bazılarını beğeniyorum, bazılarını beğenmiyorum. Kültürel 
farklar olduğu için. 
(Ö5) Bazılarını beğeniyorum. 
(Ö6) Türkiye'deki yemekleri beğeniyorum ama bazen fazla yağlı ve 
tuzlu geliyor. 
(Ö7) O kadar beğenmiyorum. Burada ana yemekle birlikte yoğurt 
veriyorlar ben öyle hoşlanmıyorum. 
(Ö8) Türkiye'deki yemekleri beğeniyorum ama biz Endonezya'da daha 
çok pilav tüketiyoruz ve daha çok baharatlı seviyoruz. 
(Ö9) Türkiye'deki yemekleri beğeniyorum. Kendi ülkemde de Türk 
lokantaları var. Türkiye'nin yemek kültürü çok zengin. Ama bizde at eti 
yenir burada pek bulunmuyor. 
(Ö10) Beğeniyorum. Bizim mutfaktan çok farkı yok. 
(Ö11) Ülkemdeki yemekler daha çok Türkiye’nin doğu tarafındaki 
yemeklere benziyor ama Karadeniz yemekleri ile farklı. Bir de pazı ve 
lahana yemekleri olmaz. Sebze yemeğinden çok et ve pilav yemekleri 
olur. 
5) Giyim kuşam açısından problem yaşıyor musun? 
(Ö1) Evet yaşıyorum, yöresel kıyafetlerimizi kullanamıyoruz. 
(Ö2) Hiçbir problem yaşamıyorum. Sadece ülkemde özellikle yaşlılar 
daha çok Arap kıyafetlerini kullanıyor. 
(Ö3) Problemim yok. 
(Ö4) Problem yaşamadım. 
(Ö5) Türkler benim geldiğim ülkeye göre geleneksel kıyafetlerle 
ilgilenmiyorlar. Giyim tarzı farklı olsa da ben istediğim gibi 
giyiniyorum. 
(Ö6) Biz daha çok geleneksel kıyafetler giyiyoruz. 
(Ö7) Bir problemim olmadı. 
(Ö8) Yöresel kıyafetlerimiz farklı olsa da sıkıntı yok. 
(Ö9) Problem yaşamadım. 
(Ö10) Benim bir problemim yok. 
(Ö11)  Kolay uyum sağladım. 
6) Türkiye’de kültürel açıdan zorlandığın şeyler neler? 
(Ö1) Yöresel kıyafetler açısından zorlanıyorum. 
(Ö2) Zorlanmıyorum  
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(Ö3) Türkler çok soru soruyor. 
(Ö4) Zorluk yaşamadım. 
(Ö5) Alıştım sayılır. 
(Ö6) Yok. 
(Ö7) Kültürde büyük bir farkımız olmadığını düşünüyorum çünkü biz 
Müslümanız.  
(Ö8) Başlarını yukarı kaldırıp cık sesi çıkartarak hayır demeleri kaba 
bir davranış olarak geldi bana. Ama artık alıştım hatta bende 
kullanıyorum. 
(Ö9) Bizim ülkemizde çeşit çeşit kültürler var, o yüzden bir zorluk 
yaşamadım. 
(Ö10) Kendi kültürüme biraz benzettim için problem yaşamadım. 
(Ö11) Biz sevdiğimiz insanlara karşı çok fazla samimiyet, sevgi ve 
sıcaklık gösteririz. Bu konuda onlar bize göre biraz daha soğuk 
gelebiliyor. 
7) Türkiye’de ilginç karşıladığın adet ve gelenekler neler? 
(Ö1) İlginç karşıladığım yok. 
(Ö2) Gençler ve küçüklerin büyüklerin elini öpmesi. 
(Ö3) Türk halk oyunları çok ilginç. 
(Ö4) Özel hayatımla ilgili sorular sormalarını ilginç karşılıyorum. 
(Ö5) Hayır yok. 
(Ö6) İlginç bir adet görmedim. 
(Ö7) Pek yok. 
(Ö8) Türk her fırsatta çay içiyor. 
(Ö9) Yok. 
(Ö10) İlginç bir adet görmedim. 
(Ö11) Gelinin damadın kahvesine tuz katması ve yeni alınan 
ayakkabının üstüne basmak. 
8) Ülkendeki sosyal ve kültürel yaşam ile Türkiye'deki sosyal ve 
kültürel yaşamı karşılaştırabilir misin? 
(Ö1) Sosyal olarak Türkiye daha sakin. 
(Ö2) Pek fark yok. 
(Ö3) Her biri sosyal ülkeler. Maddi imkanlar ve geleneksel farklar hariç 
aynıyız. 
(Ö4) Aynı gibi. 
(Ö5) Çok fark var. Ülkemde herkes birlikte yaşıyor, her şeyi 
paylaşıyoruz fakat Türkiye'de herkes kendi hayatını sürdürüp diğer 
insanlarla uğraşmıyor. Yabancı ülkelerden hiçbir şey bilmiyor ve 
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araştırmıyorlar. 
(Ö6) Bizim kültürümüz daha sosyaldir. 
(Ö7) Türkler çok milliyetçiler. 
(Ö8) Türkiye daha sakin bir yer. 
(Ö9) Sadece tek bir dil biliyorlar. Markete gitsem ve İngilizce 
konuşsam kimse anlamıyor ve yardımcı olamıyor. 
(Ö10) Sosyal hayatlar benziyor. 
(Ö11) Ülkemde hâlâ geleneklerin çoğu yapılıyor. Türkiye’de genel 
olarak modern olanlar uygulanıyor. Benim ülkemde düğünlerde kadın 
erkek ayrı oturuyor burada karışık. 
9) Türkiye’de yaşarken zorlandığın şeyler neler, en çok hangi 
mevzularda problem yaşıyorsun? 
(Ö1) Yemek ve hava durumu problemleri. 
(Ö2) Zorlanmadım. 
(Ö3) En çok dil konusunda zorlanıyorum bir de kendimi yalnız 
hissediyorum. 
(Ö4) Yok. 
(Ö5) Dil konusunda çok problem yaşadım. Neyse ki Türkçe öğrenince 
problemlerimi çözmüş oldum. 
(Ö6) Hava durumu konusunda, insanlara alışmakta ve yemek 
konusunda zorlandım. 
(Ö7) Yemek benim büyük problemim. 
(Ö8) Dil problemim çok oldu. 
(Ö9) Ben yabancı dil fakültesinde okuyorum ama derslerimizin hepsi 
Türk dilinde oluyor. Bu bence yanlış ve sorun yaşadığım bir şey. 
(Ö10) İlk başta dil öğrenme konusunda zorlandım ama şimdi 
öğrendiğim için sıkıntı yaşamıyorum. Ancak biraz ırkçılık var ondan 
zorlandım. 
(Ö11) Dış görünüşümle direk yabancı olduğumun anlaşılması yani 
göze çarpmam hoşuma gitmiyor. Irkımız hakkında konuşuluyor. 
Afganistanlı istemediklerini söyleyenler oluyor. Biraz ırkçılık var yani. 
Bu tarz problemler yaşıyorum. 
10) Yaşadığın problemleri nasıl aşıyorsun? 
(Ö1) İdare etmeye çalışıyorum. 
(Ö2) Problemim Yok. 
(Ö3) Tanıdıklarımdan yardım alıyorum. 
(Ö4) İyi insanlar ve hocalar destek veriyor. 
(Ö5) Bir problem yaşamadım. 
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(Ö6) Tek başıma çözüyorum ya da arkadaşlarımdan destek alıyorum. 
(Ö7) Problem yok. 
(Ö8) Uluslararası derneğimiz var ve bize yardımcı oluyor. 
(Ö9) Kendi problemlerimi kendim çözmeye çalışıyorum. 
(Ö10) Çok düşünmüyorum. İyi şeylere ve iyi insanlara odaklanıyorum. 
(Ö11) Çözebileceğim bir şeyse çözerim aksi halde görmezden gelirim. 
Anketin Değerlendirmesi 
Sormuş olduğum bu sorularımla uluslararası öğrencilerin Türkiye'de 
olmaktan memnun olup olmadığını, dil konusunda durumlarının nasıl 
olduğunu, yemek ve giyim kültürümüze adapte olup olmadıklarını 
öğrenmeye çalıştım. Aynı zamanda kültürel açıdan ve geleneklerimiz 
açısından problem yaşıyorlar mı; hangi mevzularda sorun yaşıyorlar 
öğrenmeye çalıştım. Aldığım cevaplar üzerinden hareket edecek 
olursam öğrencilerin geneli Türkiye'de olmaktan memnun. Dil 
konusunda başta problemler yaşamışlar ama bunu sonradan aşmışlar. 
Giyim konusunda zorlanmamışlar sadece kendi ülkelerindeki 
geleneksel kıyafetlerini burada giyemediklerini dile getirmişler ama 
yine de buraya  uyum sağlamışlar. Yiyecek konusunda geneli sorun 
yaşamıyor. Yaşayanlar ise kendi yemeklerinden farklı olsa da buraya 
alışmış. Bazı öğrenciler kültür, gelenek, sosyal yaşam ve insan ilişkileri 
konusunda bir takım problemlerle karşılaşmışlar. Bu problemleri 
bazıları aşmış bazıları ise uyum sağlamaya çalışıyor.  
Uyum Sorunlarını Aşmak İçin Yapılması Gerekenler 
Sosyal yaşam ve insan ilişkileri konusunda biz Türk vatandaşlarının da 
üstüne düşen görevler vardır. Farklı kültürlerden, ülkelerden gelen bu 
vatandaşlarımıza hoşgörü ile yaklaşmalı ve onlara her konuda 
elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Onlarla güzel ilişkiler ve 
arkadaşlıklar kurmalıyız.  
Uyum sorunlarını aşmak için öğrencilerin yapması gereken şeyler 
vardır. İnsanlarla iletişime girip soru sormaktan çekinmemeli ve 
anlamadıkları bir şey olduğunda tekrar sormaktan kendilerini geri 
çekmemelidirler. Yeni gelenek, fikir ve yaşam biçimlerini doğru yanlış 
olarak değil de sadece farklı olarak değerlendirmelidirler. Açık görüşlü 
olmalıdırlar. Kendilerine amaçlar belirleyip yeni arkadaşlıklar 
kurabilirler. Yeni yerler keşfedip gezebilirler. Üniversitelerinde 
yabancı öğrenciler ile ilgilenen ofisleri ziyaret edebilirler. 
Türkiye’de uluslararası öğrencilerin sorun yaşamaması için onlara dil 
öğreten kurumlar vardır. Bunlardan yararlanabilirler. Aynı zamanda 
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maddi imkanları olmayan yabancı uyruklu öğrenciler burs 
başvurularında bulunabilirler. Uluslararası öğrenciler için burs veren 
kurumlar vardır. Uluslararası öğrenciler için kurulmuş olan topluluklar, 
dernekler vardır. UDEF’TE uluslararası öğrenci sorunlarını anlamaya 
ve çözmeye çalışan bir dernektir. Öğrenciler bu derneklerden yardım 
alabilirler. 
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Ekonomik, Siyasi, Sosyal Kriz Bölgelerinden Türkiye’ye 
Eğitim İçin Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sorunları; 

Bursa’da Okuyan Doğu Türkistanlı (Uygur) Kız 
Öğrenciler Örneği 

Büşra Cüce* 
 Özet 
Dünya üzerinde resmen tanınmış 192 ülke mevcut. Ancak bilinen ülke 
sayısı 236'dır. Birleşmiş Milletlere (BM) göre 192 ülkenin egemen bir 
şekilde var olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu sayı aslında 192'den 
daha fazladır. Çünkü kendi bağımsızlığını ilan etmiş ancak BM’nin 
resmen tanımadığı birçok ülke daha vardır. 8 Milyar’a yaklaşan dünya 
nüfusu, siyasi çekişmeler, uluslararası müdahaleler, ağır sonuçları 
beraberinde getiren iç çatışmalar, soykırıma varan katliamlar, temiz ve 
yeterli gıdaya ulaşım sorunu ve doğal afetlerin oluşturduğu krizlerin 
etkileri ile uğraşıyor.  
Dünyanın dört bir yanında soğuk ya da sıcak çatışma alanlarının varlığı 
insanları düzenli ya da düzensiz göçlere mahkûm bırakıyor. Dünya’da 
giderek artan göç dalgalarının en önemli durak noktalarından biri de 
Türkiye. Türkiye bir yandan göçmen, mülteci, sığınmacı hareketliliği 
ile uğraşırken bir yandan da dünyada giderek artan uluslararası öğrenci 
hareketliliğinde söz sahibi olabilmek için de uluslararası öğrencilik 
kontenjanını artırıyor. Türkiye’ye siyasi krizler ve iç çatışmalarla 
boğuşan ülkelerden hatırı sayılır düzeyde öğrenci gelmektedir. 
YÖK’ün 2017-2018 verilerine göre Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli 
öğrenci sayısının 20 Binin üzerinde olması bu durum için bir gösterge 
sunmaktadır.² 
Türkiye kamuoyunda Doğu Türkistan olarak bilinen, Çin’in Batısında, 
Rusya’nın ise doğusunda yer alan Xinjiang-Uyghur Özerk bölgesinde 
yaşayan Uygur Müslümanlara karşı Çin’in asimile politikalarının ağır 
insan hakları ihlallerini de içeren uygulamaları uluslararası arenada 

 
* İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Uluslararası Öğrenci Koordinatörü 
2 https://istatistik.yok.gov.tr/ 
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tepkilere neden oluyor.  
Bu çalışmada, Doğu Türkistan’dan ya da üçüncü bir ülkeden 
Türkiye’ye gelen ve Bursa’da öğrenim gören Uygur kız öğrencilerin 
sorunları incelenmiş ve sorunlarının tespiti için çözüm önerileri 
sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Doğu Türkistan, Siyasal 
Kriz, Uluslararası Kız Öğrenciler, Adaptasyon, Problemler, Çözüm 
Önerileri 
  
Giriş 
Türk kültürünün beşiği bir medeniyetler havzası olan bu topraklar, 
19.yüzyılda Çin işgaline maruz kalmıştır. İşgalden sonra Çin yönetimi 
bölgeyi Çin’e entegre etmek, Uygur Türklerini Çinlileştirmek için 
sistematik bir biçimde asimilasyon politikası uygulamıştır. Bugün 
Doğu Türkistan’da yaşanan pek çok sorunun temelinde Çinlilerin 
Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve yok etme politikası 
yatmaktadır. Çin yönetimi ana dili kullanma, ana dilde eğitim, düşünce 
ve inanç özgürlüğü, çoğalma gibi temel insan haklarını hiçe 
saymaktadır (İnayet, 2010, s.24 ) . 
Doğu Türkistan’da Uygur halkına uygulanan insan hak ve ihlalleri 
sonucu Türkiye’de göç alan ülkeler arasındadır. Ekonomik, sosyal, 
siyasi alanda yaşanan kriz Doğu Türkistan’ın ülke zenginliklerini, 
demografik yapısını, jeopolitik konumunu değiştirmeye yönelikdir. 
Çin’in bölgede uygulamış olduğu asimilasyon politikası sebebiyle 
Dünya’nın farklı yerlerine göç etmek zorunda kalan Uygur Türkleri 
arasında genç kitleler de mevcuttur ve hatırı sayılır düzeyde Uygur 
Türkü gençler gittikleri ülkede  uluslararası öğrenciler olarak 
eğitimlerini sürdürmektedir. Türkiye’de de gerek Doğu Türkistan’dan 
direk gelmiş gerekse Mısır, BAE, Malezya, Pakistan gibi 3. ülkelerden 
gelmiş Uygur öğrenciler bulunmaktadır. 3. ülkelerden gelen Uygur 
öğrenciler eğitimlerini sürdürürken Çin’in siyasi baskıları neticesinde 
Türkiye’ye gelen ve eğitimini farklı şehirlerde sürdüren uluslararası 
öğrenciler de mevcuttur. Bu şehirlerden biri de Bursa’dır.   
Bursa’da öğrenim gören Doğu Türkistan’lı kız öğrencilerin Doğu 
Türkistan ya da üçüncü bir ülkeden Türkiye’ye gelme süreçleri ile 
başlayan, eğitim-öğretim sürecinde yaşadıkları muhtelif sorunları tespit 
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etmek ve çözüm önerileri sunmak  adına  7 başlık altında inceleme 
faydalı olacaktır. 
● Türkiye’ye Gelme Sürecinde Karşılaştıkları Problemler, 
● Kültürel ve Sosyal Entegrasyon & Psikolojik Problemler, 
● Ekonomik Problemler, 
● Barınma Sorunları, 
● Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, 
● Bürokratik Problemler, 
● Kriz Bölgelerinden Gelmenin Etkisi, 
 
Bu başlıklar altında Bursa’da yüksek öğrenim gören Uygur kız 
öğrenciler ile yapılan mülakatlarda edinmiş olduğumuz bilgiler 
ışığında, sorunlar  ve çözüm önerileri belirtilmiştir. 
Mülakat Bursa’da yüksek öğrenim gören 20 Uygur kız öğrenci ile 
gerçekleşmiştir.  Mülakata katılan öğrenciler Bursa Uludağ 
Üniversitesinde yüksek öğrenim görmektedirler. Uludağ 
Üniversitesi’nde yüksek öğrenim gören 17 Uygur kız öğrenci  Çin’in 
uyguladığı baskı sebebiyle ailesine zarar gelebileceği endişesi ile 
mülakata katılmayı kabul etmemişlerdir. 
Mülakata katılan Uygur kız öğrencilerin 11’i Doğu Türkistan’dan, 8’i 
Mısır’dan, 1’i BAE’den Türkiye’ye gelmiştir. 
Mülakata katılan öğrenciler İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği 
Faaliyetlerine katılan, iletişim halinde olduğumuz öğrencilerdir. 
Mülakatlar öğrencilerin ikamet ettikleri muhtelif mekanlarda ve  
Covid-19 pandemisi nedeniye Skype üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Bursa’da Okuyan Doğu Türkistanlı (Uygur) Kız Öğrencilerin 
Sorunları 
Türkiye’ye Gelme Sürecinde Karşılaştıkları Problemler 
Uygur Kız Öğrencilerin Türkiye’de yüksek öğrenimi  tercih etme 
sebepleri;  Çin’in Uygur halkına uyguladığı ekonomik-sosyal-kültürel-
siyasi  asimile politikaları sebebiyle ülkelerine döndükleri takdirde 
siyasi takip ve adil olmayan bir yargılamaya maruz kalacak olmaları, 
Türkiye’nin Doğu Türkistan politikası yer almaktadır. Türkiye’yi tercih 
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etme sebepleri arasında Müslüman ülke olması, eğitim açısından 
avantajlı olması, inanç ve ibadet özgürlüğü olması, dil ve kültür 
yakınlığı ve Türkiye hayranlığı etken olmaktadır.  
Mülakat yaptığımız Uygur kız öğrencilerin kendi bölgeleri hariç 
geldikleri ülkeler Mısır, BAE’dir. Mısır’da El- Ezher Üniversitesinde 
eğitim gören Uygur kız öğrenciler Çin’in asimilasyon politikalarından 
dolayı Mısır’a eğitim maksadıyla geldiklerini ifade etmişlerdir. 2016 
Eylül- 2017 Eylül tarihleri arasında Mısır güvenlik güçleri  Çin 
istihbaratı ile birlikte  Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara baskın 
yaparak göz altına alması, Çin’e iade edilmesi ve  baskıcı tutumu 
karşısında Mısır üzerinden Türkiye’ye zorunlu olarak geliş yapmak 
durumunda kalan Uygur kız öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. 
Doğu Türkistan’dan yurt dışına çıkmak isteyen Uygur halkı zorlu 
pasaport süreci ile karşı karşıya kalmışlardır. Uygur halkına pasaportun 
verilmediği dönemler olduğunu, pasaport alabildikleri süreçte de sıkı 
prosedürler uygulandığını belirtmişlerdir. Güvenlik güçlerine siyasi bir 
olaya karışmadıklarını, bir Uygur kız öğrencinin eğitim amacıyla 
Türkiye’ye gideğini ifade etmesinin yanı sıra okul müdüründen uzun 
süreç sonunda onayı ile  pasaport alması örnek verilebilir. Yüksek 
meblağlarda ödeme yaptıklarını, Uygurların çoğunlukta bulunduğu 
bölgelerde daha uzun süre sonunda ancak rüşvet karşılığında pasaport 
alınabildiği durumlarla karşılaşıldığı ifade edilmiştir. 
 Kültürel ve Sosyal Entegrasyon & Psikolojik Problemler 
İnsan doğduğu ülkenin sınırları dışında  sosya-kültürel yapı, iklim, dil, 
yemek kültürü farklı bir ülkede yaşam sürebilmesi için adaptasyon 
sürecine ihtiyaç duymaktadır. Bu süreç hali hazırda öğrencilerin eğitim 
hayatları ile beraber seyrederken, Uygurlu kız öğrenciler Doğu 
Türkistan’da uygulanan asimilasyon politikasının etkileri ile 
Türkiye’ye gelmektedirler.  
Doğu Türkistan’dan gelen Uygur kız öğrenciler havaalanında korku, 
endişe, tedirginlik yaşamışlardır. Uygur olmalarından dolayı kontrol 
noktasında bekletildiklerini, Türkiye’ye neden gittiklerinin 
sorgulandığını, bir çoğu uçağa en son binen yolcunun kendisi olduğunu 
belirtmişlerdir.  Aile ve akrabalarının havaalanında psikolojik baskıya 
hazır olmaları için telkinlerde bulunduğunu, endişesini dışa vurmamak 
için sakız çiğneyen kız  öğrenci ve kontrol noktasında sorulan sorulara 
cevap verebilmek için Çince öğrenen kız öğrenci örnek verilebilir.  
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Türkçe ile Uygurcanın dil yapısı açısından benzerliğinin  Türkçe 
öğrenim süreçlerinde olumlu anlamda etkili olduğu ifade etmişlerdir. 
Mülakat yapılan Uygur kız öğrencilerin %35’i Türkçe öğreniminde 
zorlandıklarını, özellikle Türkiye’ye geldikleri ilk süreçte resmi 
kurumlarla iletişimlerinde, gündelik yaşamda kendilerini ifade 
edemediklerini ve bunun sonucu olarak içe kapanık bir dönem 
geçirdiklerini belirtmişlerdir.  Bu süreçte bir diğer etken; ilk yıllarda 
Uygurlu arkadaşlar ile beraber olmaları ve Türk arkadaşlarının 
olmamasından kaynaklı Türkçeyi günlük yaşamda kullanmamalarıdır.  
% 65’lik kısmı ise ülkelerinde ailenin Türk dizilerini takip etmesi ile 
beraber Türk dili ve kültürü ile ülkelerinde iken yakın olduklarını 
belirtmişlerdir. İlk dönemden itibaren Türk öğrenciler ile beraber aynı 
odayı paylaşan ve Türk komşuları olan öğrenciler iletişimlerini 
kuvvetlendirdiği ve sosyal ortama daha kısa sürede adapte olduklarını 
belirtmişlerdir.  İstanbul ve Bursa’da gördükleri Türkçe eğitiminin 
gündelik yaşamda zamanla yeterli geldiğini fakat üniversitede 
akademik dilde zorlandıklarını belirtmişlerdir.. Genel olarak 
Türkiye’ye ilk gelinen süreçte Türkçe öğrenimi aldıkları kurum ve 
kaldıkları yer arasında gidip geldiklerini, sosyalleşmenin Türkçe’yi 
öğrenme hızı ile doğru orantılı olarak arttığını ifade etmişlerdir. 
Doğu Türkistan yemek kültürünün genel olarak Asya yemek  kültürünü 
içermesinden Türk yemeklerine kolay bir şekilde uyum 
sağlayamadıklarını tespit edilmiştir. Eğitim sürecinde kendi imkanları 
ile ev tutan öğrenciler Uygur yemeklerini yaptıklarını, Türk yurtlarına 
geçtikleri süreçte yemeklere alışmakta zorluk çektiklerini 
belirtmişlerdir. 1 senelik süreç sonunda Türk yemeklerine alışan 
öğrenci olmasının yanı sıra hala yurtta çıkan Türk yemeklerini 
yiyemeyen  öğrencilerin varlığı bilinmektedir. Bu tür bir  beslenme 
düzeni de sağlık problemleri oluşturmaktadır.  
Gündelik yaşamın farklılaşması 3. bir ülkede yaşayan kişilerin tümünü 
olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Nitekim Uygur kız öğrencilerin 
bir kısmı da Doğu Türkistan’da kadınların sokakta sigara içmediğini, 
Türkiye’ye geldiklerinde bu duruma şaşırdıklarını belirtmişlerdir.  
Kendi kültür havzasından ve ailesinden  uzak bir ülkeye seyahat edecek 
uluslararası öğrenci fiziksel ve psikolojik sorunlar ile 
karşılaşabilmektedir. Mülakat yapılan öğrencilerin bir çoğu Türkiye’ye 
geldiği ilk dönem ülkesinden ve ailesinden uzakta olmanın etkisinin 
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beraberinde aile ile iletişimin kopmasıyla eğitim ve sosyal hayata 
adaptasyon sürecinde çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
süreçte Uygur kız öğrenciler; içe kapanıklık, yalnızlık hissi, memleket 
özlemi, izole olmak, agresif tutumlar, asosyal davranışlar, uyku 
düzensizlikleri olarak belirtmişlerdir. 
Ailelerinden uzakta olmaları ve iletişim kuramamaları sebebiyle 
öğrenciler hasta oldukları dönem, sınav süreçlerinde anne-baba 
tarafından manevi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Hali hazırda bu 
süreç Doğu Türkistan ile olumsuz gelişmeler duyduklarında da 
süregelmektedir. 
Çin’in mevcut baskısı neticesinde Türkiye’de yüksek öğrenim gören 
Uygur kız  öğrenciler aileleri ile sağlıklı bir iletişim kuramamaktadırlar. 
Örneğin; 4 Uygur kız öğrenci yalnızca 2016 yılında  1 kez , 8 Uygur 
kız öğrenci  yalnızca 2017 yılında 1 kez, 2 Uygur kız öğrenci yalnızca  
2018 yılında 1 kez, 1 Uygur kız öğrenci yalnızca 2019 yılında 1 kez  
özel bir program ile, en sık görüşebilen 5 Uygur kız öğrenci 2-3 ayda 
bir özel bir program ile Türkiye’de bulundukları süre zarfında 
görüşebilmişlerdir.  
Ekonomik Problemler 
Uluslararası eğitim için en temel belirleyici ve karar verdirici faktör 
ekonomik ve mali durumdur. Kendi imkanları ile gelen Uygur kız 
öğrenciler barınma, sağlık, yemek, ulaşım, eğitim masrafları, idari 
işlemler için ödemeleri gereken meblağ ile karşılaşmışlardır (Armağan, 
2015, s.93 ). 
Eğitim sürecinin başlaması ile kurum, STK, Uygurlu öğrencilere maddi 
destek sağlayan dernekler aracılığı ile düzenli veya dönemsel maddi 
destek aldıkları belirtmişlerdir. Ülkeye geldikleri  ilk yıllarda  aile ile 
iletişimin kesilmesi ile birlikte maddi açıdan  zorlanan öğrenciler yarı 
zamanlı çalışmak durumunda kalmışlardır. 
YTB, TDV burslusu öğrencilerin üniversite harç ödemesini bağlı 
olduğu kurum yaparken, kendi hesabına gelen öğrenciler üniversite 
harcının yüksek ücret olmasından eğitim hayatlarında zorlandıklarını 
ifade etmişlerdir. 
Barınma Sorunları 
Barınma, uluslararası öğrencilerin karşılaştığı en önemli zorluklardan 
bir tanesidir.  Özellikle kendi imkanları ile öğrenim gören uluslararası 
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öğrenciler ekonomik ve sağlıklı koşullarda barınabilecekleri yurt 
bulmak noktasında zorluk çekmektedirler.  (Bab-ı Alem, 2013: 19 )  
Mülakata katılan öğrenciler özel-devlet yurtlarında veya kendi 
imkanları ile evlerde kalmaktadırlar. İlahiyat bölümü okuyan öğrenciler 
Diyanet bursu kazandıklarında ücretsiz olarak barınma imkanı 
sağlandığını belirtmişlerdir. İlk süreçte henüz maddi açıdan zorluk 
yaşamayan bir kısım öğrenci özel yurt veya kendi imkanları ile evlere 
yerleşse de Türkiye’ye gelirken ailelerinden aldıkları bütçenin azalması 
ile STK ve kurumlardan barınma desteği aldıklarını ifade etmişlerdir. 
Devlet Yurduna başvuruda bulunan 2 Uygur kız öğrenci ilk ay ücret 
ödediklerini, sonraki süreçte ücretsiz olarak barınma desteği aldıklarını 
dile getirmişlerdir. Türkiye’nin ve Türk halkının olumlu yaklaşımı 
sayesinde barınma problemi olmamaktadır. 
Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Problemler 
Uluslararası öğrenci Türkçe eğitimi, YÖS Sınavı, Üniversiteye kayıt 
işlemleri, eğitim döneminde öğretmen-öğrenci-üniversite personeli ile 
olan iletişimi olmak üzere farklı alanlarda problemlerle 
karşılaşabilmektedir. 
Türkçe eğitimi alan Uygur kız öğrencilerin %25’i Tömer ve Türkçe 
Kurslarında aldıkları Türkçe eğitiminin üniversitede akademik dili 
anlama açısından yeterli olmadığını ifade etmişlerdir. İnkılap tarihi, 
sosyoloji, psikoloji gibi alana yönelik terimleri içeren dersleri anlamada 
zorlandıklarını belirtmişlerdir. 
Mısır’da El-Ezher Üniversitesi’nde eğitim alarak,  iyi düzeyde Arapça 
bilerek gelen,  İlahiyatı tercih eden 2 Uygur kız  öğrenci  buna istinaden 
İlahiyat bölümünde zorlanmayacaklarını düşündüklerini dile 
getirmişlerdir. İlahiyat bölümünde eğitim almaya başladıklarında 
derslerin çoğunluğunun Arapça olmadığını ve hayal kırıklığı 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Mülakata katılan bir Uygur kız öğrenci; Covid-19 virüsünün Çin’den 
Dünya’ya yayılması sonucu üniversitedeki öğrencilerin bir kısmı 
tarafından Uygur öğrencilerin üniversiteye gelmemesi yönünde 
söylemleri ve olumsuz tutumlar ile karşılaştığını ifade etmiştir. 
Bürokratik Problemler 
Türkiye’ye ilk defa gelen öğrencilerin Göç idaresi, SGK vb. birçok 
kurumla, ayrı ayrı muhatap olmaları, dil probleminin varlığı ve nitelikli 
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yönlendirme yapılmaması resmi ve bürokratik işlemlerin takibini 
zorlaştıran genel bir sorun olarak tespit edilmiştir. ( İ.U.Ö. , 2018, s.10 
). 
Uygur kız öğrenciler Türkiye’ye geldikleri süreçte SGK kayıt ücretinin 
yüksek olması sebebiyle kayıt yaptıramadıklarını  özel sigortaya 
başvurduklarını,  kronik rahatsızlığı olan öğrenciler özel sigortanın 
neredeyse hiçbir hastalığı karşılamaması sebebiyle dönemsel olarak  
maddi açıdan zorlandıklarını belirtmişlerdir. SGK’yı çoğu öğrenci 
karşılayamamakta, aileden özel olarak maddi destek gelmemektedir. 
Bu durum öğrencilerin kaygılarını arttırmıştır.   
Devlet hastaneleri, henüz ikamet izni sürecini tamamlamamış ve özel 
sigortası olan öğrencileri, sağlık turizmi kapsamında kabul ediyor. 
Hastanelere acil sebeplerle giden öğrenciler ödeyeceği rakamların 
yüksekliğinden tedaviyi geciktirmektedir. Uygur kız öğrencilerin bir 
kısmı bu sebeple öncelikle evde kendi imkanları ile hastalık sürecini 
geçirmişlerdir. (İ.U.Ö. , 2018, s.20) 
Kriz Bölgelerinden Gelmenin Etkisi 
Doğu Türkistan’den gelen kız  öğrencilerin aileleri ile iletim 
kuramamaları, iletişim kurabilen öğrencilerinde süreklilik aksetmemesi 
sosyal, eğitim hayatlarını olumsuz etkilemiştir. Psikolojik etkileri 
sosyal hayata entegre olamama, eğitim hayatında başarısızlık olarak 
kendini gösterebilmektedir. 
Kriz bölgelerinden gelen öğrenciler ülkesinin siyasi, sosyal hayatı 
içinden ayrılarak Türkiye’ye gelmektedir. Psikolojik problemler 
gözlenmekte,  eğitim-sosyal hayata uyum süreci daha uzun olmuştur. 
Mülakata katılan Uygur kız öğrenciler geleceğe dair Türkiye’ye 
geldikleri ilk yıllarda ve Doğu Türkistan ile ilgili olumsuz gelişmeler 
olduğunda gelecek kaygısı içinde oldukları dönemler olduğunu ifade 
etmişlerdir.  Mülakat yaptığımız Uygur bir kız öğrenci; dönebilecek bir 
memleketinin olmaması ve hayallerini paylaşacağı, yön vereceği 
ailesinin yanında olmamasının ilk yıllarda psikolojik olarak etkilediğini 
belirtmiştir.  
Çin’in Uygur halkına uyguladığı insan hakları ihlalleri sebebiyle 
Türkiye’ye geldikleri ilk dönemde Doğu Türkistan’ı yüksek sesle 
konuşamadıklarını, kendilerini temsil eden simgeleri özgürce 
taşıyamadıkları bir dönem olduğunu ifade eden öğrenciler vardır. 
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Sonuç 
Çin’in 19. Yüzyıldan itibaren uyguladığı sistematik asimile politikası 
Doğu Türkistan halkını göçe sürüklemektedir. Zorunlu göçün sebebi 
Uygur Müslümanların  insan hak ve ihlallerine maruz kalmaları ve  
asimile politikasıdır.  Mısır, Türkiye, BAE gibi İslam ülkeleri göç alan 
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye Uygur Türklerine pozitif bir 
yaklaşım sergileyen ve kapı açan ülkelerdendir.   
Günümüzde uluslararası dijital medyanında etkisi ile Doğu 
Türkistan’da yaşanan zulüm Dünya kamuoyunda yankılanmaktadır. 
Kamuoyunda Uygur öğrencilerin yüksek öğrenim görmek için gittikleri 
ülkelerden iade edilmesinin gündeme gelmesi ile yaşanılan sürece ait 
bilgi akışı hızlanmıştır. Eğitim maksadı ile siyasi, sosyal ekonomik kriz 
bölgesinden gelen uluslararası öğrenci Türk halkı tarafından genel 
anlamda olumlu yaklaşılmaktadır. Mevcut yaklaşım kamuoyunda 
Doğu Türkistan konusunun  gündeme gelmesi  ile arttırılabilir. Doğu 
Türkistan ile ilgili dökümasyon çalışması, raporlar yayımlayarak ulusal 
medyada daha fazla yer alması sağlanabilir. 
Asimilasyon politikasının Uygurlu kız öğrencide oluşturduğu fiziksel 
ve psikolojik problemler eğitim hayatları sürecinde devam 
edebilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de yüksek öğrenim görmekte 
olan Uygur kız öğrencilere Türkiye’ye geldikleri ilk andan itibaren 
mezuniyet süreçlerine kadar devam eden rehberlik ve psikolojik destek 
hizmeti üniversite, kurum, yurt tarafından sağlanabilir. 
İslam ülkeleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, uluslararası 
yapılar aynı söylem ve eylem birliği içerisinde Çin’e karşı tavır 
almalıdır. Toplumların bilinçlenmesi, duyarsız kalmaması bu minvalde 
önem teşkil etmektedir. 
Doğu Türkistan halkının kendi kaderini tayin etmesi yönünde ülkeleri 
dışında eğitim alan Uygur öğrencilerin kendi tarihlerine vakıf olmaları 
yanı sıra yüksek öğrenim gördükleri alanlarda başarılı, uluslararası 
arenada kendilerini iyi ifade eden bir Uygur Müslüman olarak yer 
almaları ile mümkün olabilir.  
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Sosyokültür ve Dil 

Bağlamında Uyum Sorunları 
Emre Eryılmaz* 

Özet 
Son yıllarda, uluslararası öğrenci hareketliliğinde dünya genelinde bir 
artış gözlenmektedir. Uluslararası alanda özellikle gelişmiş ülkeler 
kapılarını uluslararası öğrencilere açarak birden fazla amacı da 
gerçekleştirmektedir. Uluslararası eğitim aracılığıyla yeni bir 
ekonomik pazar oluşturan gelişmiş ülkeler bu yolla hem maddi gelir 
elde etmekte hem de uluslararası öğrencilerin sosyal, bilimsel ve 
kültürel alanlardaki katkılarını etkili biçimde kullanmaktadır. Kendi 
doğup büyüdüğü ülkeden başka bir ülkeye eğitim görmek amacıyla 
giden kişiler ‘uluslararası öğrenci’ olarak anılmaktadır. Farklı bir 
ülkede, farklı bir kültür ve çevrede eğitim gören uluslararası öğrenciler 
barınma, sosyalleşme, yemek kültürü, dil, akademik zorluklar ve 
ekonomik sıkıntılar gibi birçok problemle de karşı karşıya gelmektedir. 
Bu çalışmada Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
entegrasyon sürecinde karşılaştıkları sorunlar üzerine incelemelerde 
bulunulmuştur. İncelemelerde, uluslararası öğrencilerin barınma 
ihtiyaçlarının giderildiği yurtların sosyalleşme sürecinde daha hızlı ve 
etkili olduğu, sosyalleşme imkanlarının ekonomik sebeplerle daraldığı, 
dil problemlerinin daha çok akademik düzeyde olduğu, üniversitelerin 
yemekhanelerinden ziyade yurt yemekhanelerinde sunulan yemeklerin 
beğenilmediği gibi bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, birçok uluslararası 
öğrencinin benzer entegrasyon sorunları yaşadığı göz önünde 
bulundurularak, Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye’ye sınır komşusu 
olan ülkelerden veya Balkanlardan gelen uluslararası öğrencilerin diğer 
kültür ve bölgelerden gelen uluslararası öğrencilere nazaran daha az 
entegrasyon sorunu yaşadığı da tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Türkiye’de Uluslararası 
Öğrencilik, Uluslararası Öğrencilerin Sorunları 

 
* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet 
Araştırmaları Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 



6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik    |80 
 

Giriş 
Son yıllarda, uluslararası öğrenci hareketliliğinde dünya geneli bir artış 
gözlenmektedir. Uluslararası alanda özellikle gelişmiş ülkeler 
kapılarını uluslararası öğrencilere açarak birden fazla amacı da 
gerçekleştirmektedir. Uluslararası eğitim aracılığıyla yeni bir 
ekonomik pazar oluşturan gelişmiş ülkeler bu yolla hem maddi gelir 
elde etmekte hem de uluslararası öğrencilerin sosyal, bilimsel ve 
kültürel alanlardaki katkılarını etkili biçimde kullanmaktadır (Kethüda, 
2016:148).  
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), Avrupa İstatistik 
Ofisi (EUROSTAT) gibi milletlerarası kuruluşlar, kendi doğup 
büyüdüğü ülkesinden başka bir ülkeye eğitim görmek amacıyla giden 
kişileri ‘uluslararası öğrenci’ olarak tanımlamaktadır (Yontar, 
2019:244). Bu alanda yapılan araştırmalarda daha önceleri ‘yabancı 
öğrenci’ kavramı kullanılırken, daha güncel araştırmalarda 
‘uluslararası öğrenci’ kavramının kullanıldığı görülmektedir (Osmanlı, 
2018:54).  
Uluslararası eğitimi önemli bir pazar olarak gören gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkeler arasında daha fazla uluslararası öğrenci 
çekebilmek için önemli bir rekabet olduğu görülmekte ve uluslararası 
eğitimin bu rekabet vasıtasıyla ülkelerin ulusal yükseköğretim 
politikalarını şekillendirmede önemli bir rol üstlendiği gözlenmektedir 
(Levent ve Karaevli, 2013:99). Uluslararası eğitim pazarının sadece 
ulusal yükseköğretim politikalarını değil, aynı zamanda göç ve vize, 
kültürel, ekonomik ve ticaret politikalarını etkilediği de görülmektedir. 
Bu sebepledir ki Avrupa Birliği ülkeleri arasında uluslararası öğrenci 
hareketliliğini teşvik eden politikalar bulunmaktadır (Kethüda, 
2016:158). 
Uluslararası öğrenci pazarında en büyük paya sahip olan Amerika 
Birleşik Devletleri’nde uluslararası öğrencilerin sisteme önemli bir 
katkısı olduğu görülmektedir (Yontar, 2019:244). Ekonomik olarak 
değerlendirildiğinde ABD’nin uluslararası öğrencilerden elde ettiği 
yıllık gelir 20 milyar dolar civarındadır (Levent ve Karaevli, 2013:101). 
Uluslararası öğrenci misafir eden ülkeler sıralamasında ABD’den sonra 
gelen İngiltere’de de durum benzerlik göstermektedir. 2015 yılında 
uluslararası öğrenciler ve ziyaretçilerinin yaptığı kampüs dışı 
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harcamaların 25.8 milyar Sterlin düzeyinde olduğu görülmektedir 
(Yontar, 2019:244). 
Gelişmiş ülkelerin uluslararası öğrencilerden elde etmiş olduğu bu 
gelirlerin farklı iş etkinlikleri üzerinde de düzenlenmesi yolunda 
harcanmasıyla rakamların iki katına çıkması sağlanmakta ve daha 
büyük bir ekonomik etki meydana getirilmektedir (Levent ve Karaevli, 
2013:102) 
Uluslararası öğrenci misafir eden ülkelerin, öğrencilerin yalnızca 
ülkelerinde eğitim gördüğü dönemde değil, mezuniyet sonrasında da 
ekonomik anlamda kazançlı olduğu görülmektedir. Yapılan 
araştırmalarda, mezun olan uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine 
dönmeme eğiliminde olduğu ve ev sahibi ülkede iş kurarak veya iş 
bularak çalıştığı gözlemlenmektedir (Kethüda, 2016:148). Ev sahibi 
ülkelerde iş kuran mezunların kendi ülkeleriyle de ticaret yaparak iki 
ülke arasında bağ kurduğu söylenebilir. 
Uluslararası öğrenci pazarı, sadece ekonomik anlamda değil, aynı 
zamanda ev sahibi ülkedeki bilimsel çalışmalarda etkin yol almak 
suretiyle bilim ve teknolojiye, ev sahibi ve uluslararası öğrenciyi 
gönderen ülke arasında diplomasi yoluyla uluslararası siyasete ve iki 
ülke arasındaki kültürel zenginliklere yeni birer bakış açısı getirerek de 
katkı sağlamaktadır (Levent ve Karaevli, 2013:98). 
Uluslararası öğrencilik alanındaki bu avantajların farkına varmış olan 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, daha fazla uluslararası öğrenciyi 
ülkelerine çekebilmek adına çalışmalar yapmaktadır. Dünya genelinde 
her yıl uluslararası öğrenci sayısı daha da artmaktadır. 2017 verilerine 
göre dünya genelinde 5 milyon civarında uluslararası öğrenci olduğu 
görülmektedir (UNESCO, 2017, Erişim tarihi: 22.04.2020)  
Dünya genelinde en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan 
ülkelerin başında 984.867 uluslararası öğrenci ile Amerika Birleşik 
Devletleri gelmektedir. Onu takip eden İngiltere’de ise 435.734 
uluslararası öğrenci olduğu görülmektedir. 381.202 uluslararası 
öğrenci ile Avustralya üçüncü, 258.873 uluslararası öğrenci ile 
Almanya dördüncü, 258.380 uluslararası öğrenci ile Fransa beşinci ve 
250.658 uluslararası öğrenci ile Rusya Federasyonu altıncı sırada yer 
almaktadır. Aynı yılların verilerine bakıldığında Türkiye’nin 108.076 
uluslararası öğrenci ile onuncu sırada yer aldığı görülmektedir 
(UNESCO, 2017, Erişim tarihi: 22.04.2020). 
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Dünyanın farklı yerlerine eğitim görmesi amacıyla en çok uluslararası 
öğrenci gönderen ülkelerin başında ise 928.090 rakamı ile Çin 
gelmektedir. Onu takip eden Hindistan’ın ise 332.033 uluslararası 
öğrenciyi farklı ülkelere gönderdiği görülmektedir. Almanya’nın ise 
122.195 uluslararası öğrenciyi dünyanın farklı yerlerine göndererek 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye aynı sıralamada 46.217 
uluslararası öğrenci ile 25. Sırada yer almaktadır (UNESCO, 2017, 
Erişim tarihi: 22.04.2020). 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre 2018-2019 öğretim 
yılında Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde eğitim gören uluslararası 
öğrenci sayısı 123.772, vakıf üniversitelerinde eğitim gören 
uluslararası öğrenci sayısı 30.660, vakıf Meslek Yüksek Okullarında 
eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 14, Türkiye geneli toplam 
uluslararası öğrenci sayısı ise 154.446’dır (YÖK İstatistik, 2020, 
Erişim Tarihi: 25.05.2020).  
2015-2016 öğretim senesinde Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrenci sayısı 87.717 iken bu sayı 2016-2017 yılında 107.947’ye 
yükselmiştir. 2017-2018 öğretim yılında 125.030’a yükselen 
uluslararası öğrenci sayısı, 2018-2019 öğretim yılında 154.446’ya 
ulaşmıştır (YÖK İstatistik, 2020, Erişim Tarihi: 25.05.2020). Bu veriler 
ışığında, Türkiye’ye eğitim görmek maksadıyla gelen uluslararası 
öğrenci sayısında her sene artış olduğu görülmektedir. Bu artışta, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘uluslararası öğrenci’ olgusunu bir devlet 
politikası haline getirmiş olmasının etkili olduğu görülmektedir. 
Çünkü, uluslararası öğrenciye yönelik çalışmalar Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından değil de direkt olarak Başbakanlığa (günümüzde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na) bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülmüştür, 
yürütülmektedir. Bu durum, devletin uluslararası öğrenci olgusuna 
verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Birekul ve 
Alkın, 2019:85).  
Uluslararası öğrenciler, kendi doğup büyüdükleri ülkelerden başka 
ülkelere eğitim görmek maksadıyla gittiğinde, hem kendilerini daha 
fazla geliştirme fırsatı bulmakta hem de kendi ülkeleri ile eğitim 
gördükleri ülke arasında gönüllü birer kültür elçileri olmaktadır. Bu, 
toplumlar arası etkileşimi de artırarak küreselleşme sürecine katkı 
sağlamaktadır. Uzun vadede bu kazanımların elde edilebilmesi için 
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uluslararası öğrencilerin karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel 
entegrasyon sorunları üzerine de incelemeler yapılarak bu sorunların 
ortadan kaldırılması veya minimuma indirilmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada, kendi bulundukları coğrafyalardan ayrılarak farklı bir 
coğrafyaya eğitim görmek maksadıyla gelen uluslararası öğrencilerin 
inanç, kültür ve sosyal açıdan karşılaştıkları başlıca entegrasyon 
sorunları üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. İncelemelerde, 
uluslararası öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderildiği yurtların 
sosyalleşme sürecinde daha hızlı ve etkili olduğu, sosyalleşme 
imkanlarının ekonomik sebeplerle daraldığı, dil problemlerinin daha 
çok akademik düzeyde olduğu, üniversitelerin yemekhanelerinden 
ziyade yurt yemekhanelerinde sunulan yemeklerin beğenilmediği gibi 
bulgular elde edilmiştir. Ayrıca, birçok uluslararası öğrencinin benzer 
entegrasyon sorunları yaşadığı göz önünde bulundurularak, Türk 
Cumhuriyetlerinden, Türkiye’ye sınır komşusu olan ülkelerden veya 
Balkanlardan gelen uluslararası öğrencilerin diğer kültür ve 
bölgelerden gelen uluslararası öğrencilere nazaran daha az entegrasyon 
sorunu yaşadığı da tespit edilmiştir. 
Bulgular 
Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunları 
Uluslararası öğrenciler, eğitim görmek maksadıyla gittikleri ülkelerde 
ekonomik bir hareketlilik oluşturmakla birlikte, o ülkenin bilimsel ve 
kültürel araştırmalarına katkı sağlamak, gittikleri ülkedeki toplumu 
uluslararasılaştırmak ve mezuniyetlerinden sonraki süreçte de gönüllü 
kültür elçileri olmak gibi katkılar da sağlamaktadır. Ancak bütün bu 
katkıların elde edilebilmesi için sağlıklı bir öğretim süreci geçirmeleri 
de önemlidir. Özellikle, topluma entegre olmaları noktasında 
uluslararası öğrenci olgusu üzerinde sorumluluk sahibi devlet ve sivil 
toplum kurum ve kuruluşlarının önemi büyüktür. Sosyal ve ekonomik 
anlamda sağlıklı bir öğretim süreci geçiremeyen uluslararası 
öğrencilerin mezun olamama veya mezun olduktan sonra gittikleri 
ülkeden olumlu düşüncelerle ayrılmama gibi durumlar söz konusu 
olabilmektedir.  
Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları entegrasyon 
sorunlarının başında kültür, dil ve ekonomik sorunlar gelmektedir. 
Özellikle Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinden gelen uluslararası 
öğrenciler, kültürel anlamda yemek, giyim ve örf-adet gibi sorunlarla 
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karşılaşmaktadır. Uluslararası öğrencilerin en büyük zorluklarından bir 
tanesi ise Türkçe dil sorunudur. Bu sorunun yaşanmasında en büyük 
zorluğun gündelik hayatta kullanılan dil ile akademik dil arasındaki 
farklılığın olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de eğitim gören 
uluslararası öğrencilerin özellikle gelişmekte olan veya gelişmemiş 
ülkelerden geliyor olmaları göz önünde bulundurulduğunda, 
karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin de ekonomik sorunlar olduğu 
gözlenmektedir. Bu üç sorun genelinde entegrasyon sorunları ele 
alınacak olursa, uluslararası öğrencilerin mezun olduklarında, 
kendilerine veya mezun oldukları ülkeye ne denli sağlıklı katkılar 
sağlayabileceği sonucunu elde etmek mümkün olacaktır.  
Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Uyum Sorunları 
Pek çok araştırmada Türkiye’ye eğitim görmek maksadıyla gelen 
uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde karşılaştıkları sosyo-kültürel 
sorunları görmek mümkündür (Şeker ve Akman, 2016:505). Bir 
bölgeden tamamen yabancı bir bölgeye giden öğrenciler, gittikleri 
ülkeye, şehre, o şehrin insanlarına, üniversite ortamına, yedikleri 
yemeklere ciddi bir yabancılık çekebilmektedir. Türkiye’ye gelen 
uluslararası öğrenciler de aynı sorunlarla yüzleşmektedir.  
Sosyal Çevre Tarafından Dışlanma 
Farklı bir toplumun içerisinde bulunan ‘yabancı’ bireyin topluma hızlı 
bir şekilde entegre olabilmesi önemlidir. Tabiatı gereği sosyalleşmeye 
ihtiyaç duyan insan, yaşı her ne olursa olsun başka insanlar ile 
etkileşime geçmek ister. Türkiye’de eğitim görmek maksadıyla 
bulunan uluslararası öğrencilerin bazıları yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar 
kurmaya başlarken, bazıları da zaten var olan ilişki ve arkadaşlıklarını 
yürütmeye çalışmaktadır. Öğrencilerin, yeni girdikleri çevrede 
genellikle kendileri gibi uluslararası öğrencilerle veya kendi ülkesinden 
gelen öğrencilerle beraber vakit geçirdiği gözlenmektedir (Bulut vd., 
2020:8).  
Göçmen, mülteci ve uluslararası öğrenci gibi kendi coğrafyalarından 
ayrılarak farklı bir coğrafyaya göç eden bireyler, yeni girdikleri çevreye 
uyum sürecinde stres sık karşılaşılan bir durumdur. Konuya bağlı 
olarak ‘uyum’, bireylerin karşılaştıkları çevre ile uzlaşması ve o 
çevreye ilişkin bazı davranışları benimsemesidir (Şeker ve Akman, 
2016:505). Uluslararası öğrencilerin genel anlamda karşılaştıkları en 
büyük uyum sorunları dil noktasında ve sosyo-kültürel alanlardadır. 
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Toplum ile etkileşimde dil ne kadar önemli bir unsur ise, toplum 
tarafından kabul görme veya dışlanma durumu da o kadar önemlidir. 
Bulut vd. (2020)’ne göre uluslararası öğrencilerin Türk arkadaşları 
olmakla birlikte, Türk arkadaşların genel arkadaş sayısının 
ortalamasına göre daha az olduğu ifade edilmektedir. Uluslararası 
öğrenciler arasında yaygın olan bu durumu bir öğrenci şu şekilde dile 
getirmektedir: “Arkadaşlarım genellikle yabancı öğrenciler” (Bulut 
vd., 2020:8).  Türklerle arkadaşlık ilişkilerinin çok ileri düzeyde 
olmadığını ve günlük rutin ilişkiler kurulduğunu ifade eden bir diğer 
öğrenci ise şunları söylemektedir: “Çok yakın değil yani normal 
arkadaş. Çok samimi değil” (Bulut vd., 2020:8).  
Uluslararası öğrencilerin Türk öğrenciler ile çok yakın ilişkiler 
kuramamasında dil noktasında kendilerini ifade edememeleri gerekçe 
olarak görülmektedir. Çünkü öğrencilerin ilerleyen yıllarında ilk yıllara 
nazaran daha fazla Türk öğrenci ile arkadaşlık kurdukları ve 
samimiyetlerinin daha fazla geliştiği görülmektedir. “Kaan ve Berkan’ı 
hiç unutamam, benimle saatlerce çalışırlardı” diyen uluslararası 
öğrencinin bu sözleri tam da bu durumu açıklamaktadır (Dilek, 
2016:29). 
Türk öğrenciler veya öğrenci olmayan toplum göz önünde 
bulundurulduğunda, uluslararası öğrencilerin genel anlamda bir 
dışlanmaya veya önyargıya maruz kalmadığı yapılan araştırmalarda 
görülmektedir. Yontar’ın (2019) çalışmasında ortaya koyduğu 
verilerde de, ankete katılan öğrencilerin yüzde 42,5’inin “Önyargılı ve 
olumsuz bir bakış açısına sahiptir” ifadesine “kesinlikle katılıyorum” 
veya “katılıyorum” cevabı verdiği görülmektedir. 
Yemek Kültürüne Alışma 
Türkiye, sadece sınır komşularından veya akraba topluluklarından 
uluslararası öğrenci misafir eden bir ülke değildir. Başta Afrika olmak 
üzere, Güney Asya’dan ve Latin Amerika ülkelerinden de uluslararası 
öğrencilerin bulunduğu Türkiye’de, farklı yeme-içme kültüründen 
gelen uluslararası öğrencilerin uyum sorunu yaşaması gayet doğal bir 
hal almaktadır. Şeker ve Akman’ın (2016) da Uluslararası Öğrencilerin 
Psikolojik ve Sosyokültürel Süreçleri başlıklı çalışmasında ifade ettiği 
gibi, farklı çalışmalarda da uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ilk 
geldiklerinde yemeklere alışmakta zorlandıkları belirtilmektedir. Yine 
uluslararası öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen bir çalışmada 
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“Üniversite yemekhanesindeki Türk yemeklerini beğenerek 
tüketiyorum” ifadesine öğrencilerin yüzde 14’ü “kesinlikle 
katılıyorum”, yüzde 35,1’i ise “katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir 
(Yontar, 2019:254).  
Diğer Sosyo-Kültürel Uyum Sorunları 
Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı temel sorunların başında toplum 
tarafından kabul görme ve yemek kültürü yer almasına rağmen, 
bunlarla beraber daha küçük sorunlar da olsa barınma, sağlık, güvenlik 
ve bürokratik sorunlar gibi sıkıntılarla da karşılaşılabilmektedir. 
Öğrencilerin özellikle olası bir sağlık sıkıntısında hastanelerde 
rahatsızlığını dile getirememe, olası bir emniyet durumunda kendini 
ifade edememe veya öğrencilerin ikamet işlerini takip eden Göç 
İdaresinde durumunu ifade edememe durumu gibi sorunlarla 
karşılaştığı bilinmektedir. 
Uluslararası Öğrencilerin Dil ile İlgili Uyum Sorunları 
Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, karşılaştıkları en 
belirgin entegrasyon sorununun ‘dil’ sorunu olduğunu belirtmektedir 
(Dilek, 2016:21). Günlük hayatta kullanılan dil ile akademik olarak 
kullanılan dilin birbirinden farklı olduğu düşünülürse bunun normal 
olduğu söylenebilir. Ayrıca, Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitim 
gören bu uluslararası öğrencilerin, Türkçe’nin bölgesel aksanlar gibi 
zenginlikleri ile de karşı karşıya kalıyor olması bu zorlukları biraz daha 
artırmaktadır. Türkçe dil kurslarında veya üniversite Türkçe hazırlık 
sınıflarında doğru bir şekilde gördükleri Türkçe’nin, toplumun 
gündelik hayatında farklı aksanlarda kullanıldığını görmeleri 
uluslararası öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. 
Öğrenciler, Türkçe dil kurslarında veya üniversitelerin hazırlık 
sınıflarında öğrenilen Türkçe’nin günlük hayatı daha kolaylaştırdığını 
ama akademik anlamda yetersiz olduğunu ifade ederek, derslerini iyi 
anlayamadıklarını dile getirmektedir. Endonezyalı bir uluslararası 
öğrenci bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “Ben Türkiye’ye 
geldiğimde TÖMER’e gittim, günlük konuşma için iyi ama akademik 
için değil, derse gittiğimde hocayı anlayamıyorum. Hocalarım İngilizce 
bilmediği için sıkıntılı oluyor anlamam” (Dilek, 2016:22). 
Türkmenistanlı bir başka uluslararası öğrenci ise Türkiye’ye geldiğinde 
Türkçe dil kursuna gitmediğini veya üniversitenin Türkçe hazırlık 
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sınıfına gitmediğini belirtip üniversiteye direkt olarak birinci sınıftan 
başladığını, bu sebeple ilk başlarda dersleri anlamada çok zorlandığını, 
ancak zamanla bu sorunun üstesinden geldiğini ifade etmiştir (Dilek, 
2016:22). 
‘Türkiye Bursları Kapsamında Öğrenim Gören Uluslararası 
Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumu: Bir Devlet Üniversitesi 
Örneği’ başlıklı araştırmasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2017-
2018 eğitim döneminde lisans veya yükseköğrenim düzeyinde öğrenim 
görmekte olan Türkiye Burslarından yararlanan 320 uluslararası 
öğrenci ile gerçekleştirdiği ankette, Yontar (2019), dil sorununun 
üniversite yaşamına uyumda dikkat çekici bir faktör olduğunu 
belirtmektedir. Konuya bir bütün olarak bakılması gerektiğini ifade 
eden Yontar, gündelik yaşamda dil konusunda okurken, işitirken, 
konuşurken sıkıntı çeken ve uyum sorunu yaşayan öğrenci sayısının, 
akademik yaşamda bu sorunu yaşayan öğrenci sayısından daha düşük 
olduğunu, uluslararası öğrencilerin Türkçe’nin akademik olarak 
kullanımında daha fazla zorlandığını ifade etmiştir.  
Dilek’in (2016) ‘Türkçe’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası 
Öğrencilerde ve Eğitim Dili Türkçe Olan Üniversitelere Gidenlerde 
Türkçe Algısı’ başlıklı araştırmasında her biri farklı ülkelerden olan 8 
uluslararası öğrenci ile gerçekleştirdiği mülakatlarda bir öğrenci 
Türkçe bilgisini şu şekilde ifade etmiştir; “Yurttaki odamda 3 Türk 
arkadaşımla beraber kalıyordum, bu Türkçemin ilerlemesine oldukça 
yardım etti. Onlarla her zaman Türkçe konuşuyor, bazen tartışıyor, 
anlamadığım bir şey varsa onlardan yardım istiyordum.”  
Aynı araştırmadaki bir başka öğrenci de Türkçe’yi iyi bildiğini ifade 
etmek için şu sözleri söylemektedir; “Televizyon dizilerini 
seyretmekten büyük bir zevk alıyordum. Özellikle Kurtlar Vadisi 
Türkçe’den başka Türkiye’yi tanımamda da bana çok şey öğretti. Eski 
bölümlerini bile seyrettim.” 
Günlük hayatta televizyon dizilerini rahatça izleyebilen veya Türk 
arkadaşlarıyla çok rahat diyalog kurup hatta onlarla tartışabilen 
öğrenciler, aynı başarıyı derslerde gösteremediklerini ifade etmektedir. 
İyi derecede Türkçe bildiğine inanan bu öğrenciler, sokakta herşeyi ve 
herkesi rahatça anlayabilmelerine karşın derslerde hocalarını 
anlamakta zorlandıklarını dile getirmişlerdir; “Hiçbir dil sorunum 
kalmadığına inanmıştım. İlk girdiğim derste öğretmenin Türkçe 
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konuştuğundan şüphelendim. Zira anlayamadığım birçok kelime 
kullanıyor, bize birşeyler anlatmaya uğraşıyordu. Şok oldum. Çok fazla 
uzun cümleler söylüyordu.” 
Aksan sorununa dikkat çeken bir öğrenci ise “Hoca biraz tuhaf 
konuşuyordu, arkadaşlarıma sordum, bunun Ege şivesi olduğunu 
söylediler. İlk zamanlar anlamak için kendimi çok zorlanıyordum” 
demektedir.  
Dilek aynı araştırmada Türkçe not almakta zorlanan uluslararası 
öğrencilerin kendi dillerinde not almaya çalıştıklarını, ancak bunların 
tercüme aşamasında da çok zorlandıklarını dile getirmiştir. 
Uluslararası öğrenciler sadece Türkçe dil noktasında değil ‘İngilizce 
eğitim’ veren okullardaki İngilizce kullanımında da problemler ile 
karşılaşmaktadır. Uluslararası öğrencilere yönelik Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile koordineli bir şekilde 
çalışmalar yürüten Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF)’in kurucu derneklerinden olan Bab-ı Alem Uluslararası 
Öğrenci Derneği’nin 2013 senesinde yayınladığı ‘Türkiye’de Misafir 
Öğrenci Tasavvuru’ başlıklı raporda bu konu şu şekilde dile 
getirilmiştir: “Bazı üniversitelerde ve bölümlerde dersler yüzdelik 
kısımlarına göre Türkçe ve İngilizce olarak işlenmektedir. Fakat yerli 
öğrencilerin dersi kendi dillerinde dinlemek istemeleri ve hocaların da 
daha rahat ders anlatmak istemeleri sonucunda İngilizce değil de 
Türkçe olarak ders işlenmesi durumu söz konusudur. Bu durumda 
uluslararası öğrenciler derslerden fazla bir şey anlayamamaktadır” 
(Bab-ı Alem, 2013:6) 
Öneriler 
Günümüz dünyasının temel unsurlarından biri haline gelen uluslararası 
eğitim, bu alanda çalışmalar yapan devlet, eğitim kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının daha titizlik göstermesi gereken bir durumu da 
beraberinde getirmektedir. Bulundukları coğrafyalardan eğitim 
alabilmek maksadıyla ayrılan ve başka ülkelere giden uluslararası 
öğrenciler için çözüm odaklı çalışmalar yapılması elzemdir. Bu konuda 
özellikle bahsedilen devlet kurumlarının, eğitim kurumlarının ve sivil 
toplum kuruluşlarının öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortadan 
kaldırmaya veya minimum seviyeye indirmeleri gerekmektedir.  
Bu alanda yapılan bütün çalışmalarda, uluslararası öğrencilerin sosyo-
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kültürel alanda ve dil konusunda uyum sorunları yaşadıkları 
görülmektedir. Sosyo-kültürel alanda karşılaşılan en büyük sorun, 
sosyal çevreye uyum veya toplum tarafından kabul edilme durumudur. 
Uluslararası öğrencilerin çevreye uyum sağlayabilmesinde en önemli 
sorumluluk eğitim kurumlarına ve üniversitelere düşmektedir.  
Ailelerinden uzak kalan uluslararası öğrenciler, bu ihtiyacı yeni ilişkiler 
kurarak kapatmaya çalışmaktadır. Ancak bu durum onların yalnız 
kalma olasılığını da artırmaktadır. Bireyin sosyal aktivitelere katılmak, 
okul yerleşkesi içerisinde yeni ilişkiler kurmak ve mevcut ilişkilerini 
doğru bir şekilde yönetmek yoluyla yaşam doyumu düzeyini beklenen 
standarda çıkartabilmesi yalnızlığı en az seviyeye indirebilmek için 
önem arz etmektedir (Osmanlı, 2018:68). Yapılan araştırmalarda dar 
bütçeye sahip uluslararası öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamada 
tasarrufa gitmesi sonucuyla birlikte sosyal ortamlara katılımlarını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal olarak izole olmuş bireyin içinde 
bulunduğu topluma uyum sağlamasında da olumsuzluklarla 
karşılaşması muhtemeldir (Osmanlı, 2018:67). Bu sebeple, başta 
Üniversiteler olmak üzere öğrencilerin sosyal hayatına yönelik 
faaliyetler üreten gençlik ve sivil toplum kuruluşlarının, öğrencilerin 
maddi durumlarını da göz önünde bulundurarak, uluslararası 
öğrencilerin sosyal ve toplumsal iletişimine katkı sağlayacak ve 
öğrencileri maddi anlamda zorlamayacak etkinlikler düzenlemesi 
gerekmektedir.  
Uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde sosyo-kültürel açıdan 
karşılaştıkları sorunlardan bir tanesinin de Türk yemekleri olduğu 
görülmektedir. Özellikle fastfood kültürünün hâkim olduğu günümüz 
dünyasında bu sorun daha az bir seviyeye indirgeniyor olsa da özellikle 
üniversite ve yurtlarda sadece Türk mutfağından yiyeceklerin 
sunuluyor olması, uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde 
zorlanmasına sebep olabiliyor. Buna yönelik olarak Üniversite ve yurt 
yemekhanelerinde ‘uluslararası yemek günleri’ gibi etkinlikler 
düzenleyerek dünya mutfağından lezzetleri uluslararası öğrencilere 
sunarak hem onların uyum sürecinde motive olmaları sağlanabilir hem 
de Türk öğrencilerin uluslararası mutfak ile tanışması sağlanabilir. 
Uluslararası öğrencilerin daha az karşılaştığı sorunlarda ise ilgili 
kurumların inisiyatif kullanarak kolaylıklar sağlaması 
değerlendirilebilir. Örneğin sağlık problemi yaşayan uluslararası 
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öğrenciler için devlet hastanelerinde tercüman bulundurulması, onların 
sıkıntılarını daha iyi ifade edebilmelerini sağlayacaktır. İkametgâh 
işlemleri gibi konularda Göç İdaresi her ne kadar özverili çalışmaya 
gayret gösterse de yoğun bir şekilde çalışma yürüten memurların bazı 
yapıcı olmayan tutumları veya çözüme yönelik olmayan davranışları 
ortadan kaldırılarak uluslararası öğrencilerin bürokratik anlamdaki 
sıkıntılarını en aza indirecektir.  
Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları en önemli uyum sorunlarından 
bir tanesi de dil sorunudur. Özellikle akraba topluluklardan olmayan 
ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler Türkiye’de dil konusunda ciddi 
sorunlar yaşamaktadır. Bunların başında ise Türkçe dil kurslarında 
veya üniversitelerin Türkçe hazırlık okullarında öğrenilen Türkçe ile 
akademik Türkçe’nin birbirinden farklı olmasıdır. Bu sorunun ortadan 
kaldırılabilmesi için Türkçe dil kurslarının veya Türkçe Hazırlık 
okullarının daha çok akademiye yönelik dil eğitimi vermesi yönünde 
müfredat çalışmaları yapılmalıdır.  
Yüksek lisans veya doktora alanlarında İngilizce, Arapça gibi dillerde 
program açan üniversitelerin belirledikleri dile bağlı kalmadıkları veya 
hocaların bu durumu bağlayıcı bulmadıkları durumlar söz konusu 
olabilmektedir. Derse katılan Türk öğrencilerin dersin Türkçe 
işlenmesini istemesi veya bazı öğretim görevlilerinin kolaya kaçarak 
belirlenen program dilinde ders anlatmaması sebebiyle uluslararası 
öğrencilerin dersleri iyi anlayamadıkları görülebilmektedir. Bu 
durumun ortadan kaldırılabilmesi için başta üniversiteler olmak üzere 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün daha yapıcı kararlar alması 
gerekmektedir.  
Sonuç 
Ülkeler arası sınırlar varlığını sürdürüyor olsa da uluslararasılaşma bu 
sınırları büyük oranda ortadan kaldırmış durumdadır. Özellikle 
bölgelerde yaşanan ekonomik istikrarsızlık veya savaşlar sebebiyle ya 
da ticaret ve eğitim gibi birçok amaç vasıtasıyla insanlar bulundukları 
coğrafyalardan farklı coğrafyalara göç etmektedir. Eğitim, bu göç 
hareketliliğinde önemli bir yüzdeyi tutmaktadır. Son yıllarda eğitim 
alanında ülkelerin sağladığı kolaylıklar sayesinde uluslararası öğrenci 
hareketliliğinde de önemli bir artış gözlenmektedir. Türkiye, özellikle 
2010’dan sonraki dönemde uluslararası eğitim alanında önemli adımlar 
atmış bulunmaktadır. Bu alandaki kazanımların farkına varmış bir 
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devlet olarak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlar vasıtasıyla devlet eliyle bu 
alanı kontrolü altında tutmaktadır.  
Son yılların verileri incelendiğinde Türkiye’deki uluslararası öğrenci 
sayısında önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Bu artışta, devletin 
ortaya koymuş olduğu eğitim politikalarının etkili olduğu söylenebilir. 
Ancak uluslararası öğrencilerin birbirinden çok farklı coğrafyalardan 
geldikleri göz önünde bulundurulacak olursa, özellikle uyum 
süreçlerinde sorunlarla karşılaştıkları bir gerçektir. Bu çalışmada, 
uluslararası öğrencilerin uyum sürecinde karşılaştıkları sosyo-kültür ve 
dil konusundaki sorunlar incelenmiş ve bu sorunların ortadan 
kaldırılabilmesi için öneriler sunulmuştur. Türkiye’deki üniversitelere 
eğitim görmeye gelen uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları 
problemler ile ilgili çok sayıda araştırma olmasına rağmen, bu 
çalışmaların daha çok yaşanan sorunları betimleyen ve bunların 
öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini ortaya koyan 
çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu sebeple uluslararası öğrencilerin 
uyum sorunları üzerine daha fazla nicel ve nitel çalışmalar ortaya 
koyarak, uluslararası öğrencilere direkt olarak nüfus etme imkânı olan 
kurum ve kuruluşları harekete geçirmek önem arz etmektedir.  
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Corona Virüsünün Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve 
Sosyal Yaşantılarına Etkileri 

Enes Yaşar* 
Özet 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin Corona virüsü sürecinde eğitim ve sosyal yaşantılarının 
nasıl etkilendiği tespit etmektir. Corona virüsünün neden olduğu 
salgının ardından dünyada pek çok kişi ve sistem bu süreçten olumsuz 
şekilde etkilenmiştir. Başta sağlık sistemi olmak üzere pek çok hizmet 
veren kurum ve kuruluş talepleri yeterince karşılayamaz hale gelmiştir. 
Bunlardan birisi de eğitim sistemidir. Virüsün bulaşıcılığı nedeniyle 
dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim 
sistemine geçilmiştir. Ancak bu süreçte uluslararası öğrencilerin 
derslerle ilgili diğer öğrencilere nazaran daha fazla kaygıya kapıldıkları 
tespit edilmiştir. Bu nedenle uluslararası öğrencilerin eğitim 
kaygılarına yönelik tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır. Çalışma nitel 
araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yapılmıştır. 
Araştırmanın verileri 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ÇOMÜ’de 
öğrenim gören 34 uluslararası öğrenciye sunulan açık uçlu anket 
sorularıyla elde edilmiştir. Verilere betimsel analiz yöntemi 
uygulanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin Corona virüsü sürecinde aile 
ve ülkelerinden uzakta olmaları nedeniyle derslere yeterince 
odaklanamadıkları, dersleri takip etmelerine rağmen ders kaynaklarını 
bilgisayar üzerinden etkili bir şekilde kullanamadıkları, ders 
sürelerindeki sınırlılıklar nedeniyle hocaların slaytları çok hızlı bir 
şekilde geçtikleri ve soru sormaya vakit bulamadıkları yönünde 
tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca öğrencilerin yaşadıkları teknik 
sorunlar ve dersin sunuluş biçimleri nedeniyle uzaktan eğitimin büyük 
bir dezavantaja dönüştüğü fikri hâkim olmuştur. Özellikle uygulamalı 
derslerde öğrencilerin başarısız olacağı endişesi daha da artmış ve 
çalışmalarını olumsuz yönlerde etkilemiştir. Virüsün bir diğer olumsuz 
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etkisi öğrencilerin bütün gün evlerde kalmaları nedeniyle günün büyük 
bir bölümünü uyku ve telefonla geçirmelerine neden olmuştur. Bunun 
yanı sıra vaktini gönüllülük faaliyetlerine ayran öğrencilerin olduğu da 
tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Online Ders, Eğitim, Sosyal 
Yaşam, Uluslararası Öğrenciler 
 
Giriş 
Çin’de ortaya çıkan Corona virüsünün hızlı bir şekilde yayılım 
göstermesi tüm dünyayı kısa bir zamanda etkisi altına alarak binlerce 
ölüme neden oldu.  Bu nedenle tüm dünyayı tehdit eder hale gelen virüs 
karşısında küresel ölçekte tedbirler alınmaya çalışıldı. Bu tedbirlerin 
başında uçuş yasakları, bölgesel ve ülke çapında karantinalar ve devlet 
kademelerince belirlenen eylem planları gelmektedir. Dolayısıyla 
alınan sıkı önlemlerle kısa sürede virüsün bulaşıcı etkisinden 
kurtulmaya çalışılmıştır. Ancak bu süreçte sağlık alanı başta olmak 
üzere pek çok hizmet sektörü virüsten olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 
Bunların başında ise eğitim sektörü gelmektedir. Zohong’a (2009) göre 
dünyadaki 770 milyonluk bir öğrenen kitle okul ve üniversitelerin 
kapatılmasıyla birlikte eğitim sektörünün vermiş olduğu hizmetten 
yoksun kalmıştır. Sürecin uzamasıyla birlikte de alternatif arayışına 
girişilir.  
Uzaktan Eğitim meydana gelen eğitim açığını kapatmak için tüm 
dünyada aktif bir şekilde kullanılmaya başlanır. Nitekim bu şekilde 
zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırılarak eğitim ve öğretime 
devam etmek eğitimi sürekli hale getirebilmenin en etkili yollarından 
birisi haline gelir. Ancak pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 
uzaktan eğitim anlayışı tam manasıyla yerleşmediği için derslerde 
çeşitli sıkıntılar yaşanır. Bu sıkıntıları üst düzeyde yaşayan öğrencilerin 
başında ise uluslararası öğrenciler gelir. Bu nedenle çalışmada 
uluslararası öğrencilerin eğitim kaygılarına yönelik tespitlerde 
bulunulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin virüs 
sürecinde aile ve ülkelerinden uzakta olmaları nedeniyle derslere 
yeterince odaklanamadıkları, uzaktan eğitim derslerini takip etmelerine 
rağmen ders kaynaklarını bilgisayar üzerinden etkili bir şekilde 
kullanamadıkları, ders sürelerindeki sınırlılıklar nedeniyle hocaların 
slaytları çok hızlı bir şekilde geçtikleri ve soru sormaya vakit 
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bulamadıkları yönünde tespitlerde bulunulmuştur. 
Yöntem 
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, katılımcı gözlemleri, 
derinlemesine görüşmeler ile doküman toplama yoluyla elde edilen 
verilerin derinlemesine ve boylamsal olarak incelenmesini içerir 
(Glesne, 2012). Bu sebeple çalışma içerik analizi tekniği kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. “İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla 
bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile 
özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanır” 
(Büyüköztürk vd., 2012). Çalışmada Corona virüsü sürecinde 
eğitimlerini Türkiye’de devam ettiren uluslararası öğrencilerin alınan 
tedbirler kapsamında okulların tatil edilerek uzaktan eğitime geçilmesi 
sürecinde eğitim ve sosyal yaşantılarında yaşadıkları sorunlar ve 
kaygılar ele alınmış ve durum tespitinde bulunulmuştur.  
Çalışma Grubu 
Araştırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde 24 farklı fakültede öğrenim görmekte olan 
toplam 34 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin 
okumuş oldukları sınıflar TÖMER de dahil olmak üzere 1 ve 4. sınıflar 
arasında çeşitlilik göstermektedir. 
Veri Toplama Aracı 
Veri toplama aracı olarak anket görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Anket 
tekniği araştırma yöntemleri arasında en çok kullanılandan 
yöntemlerden birisidir. Anket, belli bir araştırmanın amacına uygun 
olarak düzenlenmiş soru listesidir. Öğrencilere açık uçlu anket soruları 
sorulmuştur. Analizi yapılacak verileri elde etmek için de görüşme 
yapılan öğrenciye yöneltilen sorular aşağıdaki gibidir; 
1. Corona virüsü sürecinde vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
2. Corona virüsü sürecinde ara verilen dersleri online olarak takip 
ediyor musunuz? Ediyorsanız verimli oluyor mu? 
3. Uzaktan eğitimin ne gibi zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz? Neden? 
4. Uzaktan eğitimin avantajları olduğunu düşünüyorsunuz? 
Düşünüyorsanız bu avantajlar nelerdir? 
5. Bundan sonraki süreçte yavaş yavaş online eğitime geçilmesi sizi 
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nasıl etkiler? 
6. Online yapılan derslerin notlandırmaları hocalar tarafından ödev 
olarak mı sınav olarak mı yapılıyor? Ödev ya da sınavları yaparken 
nelerde zorluk çekiyorsunuz? 
7. Bu süreçte en çok zorlandığınız dersler hangileridir? Neden? 
Bulgular ve Yorum  
Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin Corona virüsü sürecini nasıl 
geçirdiklerine ve eğitim süreçlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin 
unsurlar aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 
1.Corona virüsü sürecinde vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Uluslararası öğrenciler, Corona virüsü sürecinde ülke genelindeki 
kısıtlamalar nedeniyle vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirmişlerdir. 
Evde geçen bu süreç içerisinde öğrenciler vakitlerini ders çalışmaya, 
kitap okumaya, film izlemeye, spor yapmaya ve gönüllülük 
faaliyetlerine ayırmışlardır. Fakat öğrencilerden bir kısmı bu süreçte 
yaşadıkları stresler nedeniyle kendilerini yeterince derslere 
verememişlerdir. Her ne kadar bu öğrenciler azınlıkta da olsa bu durum 
uluslararası öğrencilerin vakitlerini verimli bir şekilde 
değerlendiremediklerini göstermektedir. 
2. Corona virüsü sürecinde ara verilen dersleri online olarak takip 
ediyor musunuz? Ediyorsanız verimli oluyor mu? 
Uluslararası öğrenciler, ana dillerinin haricinde bir dille eğitim aldıkları 
için derslere odaklanabilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle 
öğrenciler, eğitim yaşantıları boyunca derslerine Türk öğrencilerden 
daha fazla odaklanma gereksinimi duyarlar. Ayrıca anlayamadıkları 
noktalarda hocalara danışma oranları diğer öğrencilere nazaran daha 
fazla olur. Ancak Corona virüsü sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi 
uluslararası öğrencilerin derslere odaklanmalarında zorluklar 
yaşamalarına neden olmuştur. Çünkü öğrenciler, online eğitimde ders 
sürelerinin kısalması ve derslerde soru sorma imkanlarının azalması 
nedeniyle istedikleri verimi yakalayamamaktadırlar. Yapılan 
görüşmeler neticesinde de öğrenciler benzer durumdan yakınan 
cevaplar vermişlerdir. “E.1” nolu öğrenci dersleri mümkün olduğunca 
takip etmeye çalışmasına rağmen istediği verimi alamadığını şu şekilde 
ifade etmiştir “Olabildiği kadar takip etmeye çalışıyorum evet, aslında 
çok fazla verimli olmuyor.” “K.5” nolu öğrenci de benzer şekilde “Evet, 



97 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 
takip ediyorum fakat yüz yüzeye kadar verimli değil.” şeklinde 
derslerden verim alamadığını ifade etmiştir. Tıp fakültesinde öğrenim 
görmekte olan “E.7” nolu öğrenci ise hocalarının hastanelerde virüse 
yakalanan hastalara müdahale ettikleri için derslere daha önceden 
olduğu gibi yoğunluk gösteremediklerini ve online ders 
yapamadıklarını ifade ederek sunumlarla ders çalışmak zorunda 
kaldığını şu şekilde belirtmiştir “Hocalarımız hepsi doktorlar olduğu 
için hastanede Covid 19 hastalarla uğraşıyor. Online derslere girmek 
vakitleri olmadığı için şimdiye kadar online ders işlemedik. Sadece 
hocaların gönderdiği sunumları okuyoruz. Pek verimli olduğunu 
düşünmüyorum.” Aynı duruma sahip Türk öğrenciler de uluslararası 
öğrencilerin yaşadıkları sorunları yaşadıkları bir gerçektir. Fakat 
uluslararası öğrencilerin derslerde hocalarıyla yeterince temas 
edememesi ve onlara soru soramaması evlerde ya da yurtlarda tek 
başına kaldıkları bu süreçte başarılarını diğer öğrencilere nazaran daha 
çok etkilemiştir. Çünkü uluslararası öğrenciler derslerde 
anlayamadıkları ya da Türk diliyle kavrayamadıkları konular için 
genellikle sınıflarındaki arkadaşlarının yardımına müracaat ederler. 
Fakat birbirine gidip gelmemin ve birlikte çalışma imkânın olmadığı bu 
süreçte dersleri anlamak için tek başlarına mücadele etmek uluslararası 
öğrencileri daha da zorlar. Ancak online eğitimdeki bu olumsuz 
durumu avantaja çevirmeye çalışan öğrenciler de vardır. Online dersler 
sisteme kaydedildiği için anlayamadıkları yerleri defalarca dinlediği 
takdirde o konuyu anlama imkânı bulurlar.  
3. Uzaktan eğitimin ne gibi zorluklarıyla karşılaşıyorsunuz? Neden? 
Uzaktan eğitim pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeni yeni 
uygulanmaya başlayan bir sistemdir. Bu nedenle çoğu öğrenci alışık 
olmadığı ve aktif bir şekilde kullanamadığı sistem üzerinden çeşitli 
zorluklarla karşılaşmaktadır. Benzer şekilde dersleri veren hocalar da 
sisteme yeterince hâkim olamadıkları için dersler esnasında çeşitli 
aksaklıklarla karşılaşırlar. Yaşanan aksaklıkların başında ses problemi 
gelmektedir. Hocalar dersi anlatırken sesin karşı tarafa gitmemesi 
nedeniyle ders esnasında bu problemin çözülmeye çalışılması hem ders 
sürecini hem de motivasyonu olumsuz şekilde etkilemektedir. “K.3” 
nolu öğrenci bu durumu şu şekilde belirtmektedir “Ders esnasında 
bazen kopukluklar oluyor örneğin hocamızın sesi gelmiyor.” “K. 11” 
nolu öğrenci ise ses probleminin yanı sıra odaklanma sorunu 
yaşandığından ve derslerin slayt okunarak geçiştirildiğinden dolayı 
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zorluklar yaşadığını şu şekilde belirtir “İnternet sıkıntısı, odaklanma 
sıkıntısı. Hocalar sadece slaytı okuyor.”  
Bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere derslerin slayt okunarak 
geçiştirilmesi uluslararası öğrencilerin derslerden istedikleri verimi 
almalarına engel olan önemli etkenlerden bir tanesidir. Öyle ki “E. 8” 
nolu öğrenci hocaların online derslerde anlatım biçimlerinin 
değiştiğinden dolayı derslerin daha da zor gelmeye başladığını şu 
şekilde ifade etmektedir “Hocaların anlatma şekli değişti internetten 
takip etmek çok zor butün dersleri”. Ayrıca uluslararası öğrenciler 
online derslerde konuşulanları da anlamakta zorluk çekmektedirler. 
“E.4” nolu öğrenci yaşadığı zorluğu şu şekilde dile getirmektedir 
“Bazen sistem çalışmıyor ve ben yabanci olduğum için derste hocaların 
konuşması anlamak için zor geliyor.” 
Online eğitimde yaşanan zorluklardan bir diğer önemli husus da ders 
saatlerinin 20 dakika ile sınırlandırılmasıdır. Çünkü kısa zamanda geniş 
çaplı konuların ele alınmaya çalışılması öğrencileri olumsuz 
etkilemektedir. Öyle ki öğrenciler bu süreçte soru sormaya dahi vakit 
bulamadıklarını şu şekilde ifade etmektedirler “Hoca anlatırken pek 
anlamıyorum çünkü bazen sorma imkanı yoktur internet kötü oluyor 
diye” Bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere online derste hocanın 
anlatım sürecinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına 
öğrenciler derslerde yeterince soru soramamaktadırlar.  Bu da 
öğrencilerin online derslerde yaşadıkları zorlukları arttırmaktadır.  
4. Uzaktan eğitimin avantajları olduğunu düşünüyorsunuz? 
Düşünüyorsanız bu avantajlar nelerdir? 
Uluslararası öğrenciler akademik manada uzaktan eğitimin herhangi bir 
avantajı olduğunu düşünmemektedirler. Öğrenciler online eğitimin 
avantajlı yanlarını dersi kaçırdıklarında online izleme imkanına sahip 
olmak, sabahleyin erkenden kalkıp okula gitmediği için boş 
zamanlarını farklı şekillerde değerlendirmek ve çok fazla para 
harcamaması olarak nitelendirmektedirler “E.5” nolu öğrenci bu 
durumu şu şekilde belirtmektedir “uzaktan şoyle avantajları da var hep 
evde oldumuz için çok para harcamiyoruz evde yemek iyiyebiliyoruz bir 
de ders arasinda kitab okuyabiliyoruz bu çok iyi.”  
5. Bundan sonraki süreçte yavaş yavaş online eğitime geçilmesi sizi 
nasıl etkiler? 
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Uluslararası öğrenciler ilerleyen süreçlerde online eğitime devam 
edildiği takdirde eğitimlerinin olumsuz şekillerde etkileneceği 
kanaatindedir. Öyle ki öğrencilerin %73,5’i online eğitimden olumsuz 
etkileneceğini düşünürken %26,5’i olumlu gelişmelerin olacağı 
yönünde bir düşünceye sahiptir. Elbette ki teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte online eğitim sürecinde yeni gelişmeler yaşanması 
muhtemeldir. Online eğitimin kalitesi de bu süreç içerisinde artacaktır. 
Ancak Corona virüsü süreciyle birden online eğitime geçilmesi 
dolayısıyla eğitimden istenen verim elde edilememiştir. Dolayısıyla 
online eğitim süreci uluslararası öğrencilerin düşündükleri kadar 
verimsiz olmayacağı muhakkaktır. Ancak yüz yüze eğitimdeki gibi de 
verimli olmadığı aşikâr bir şekilde görülmektedir.  
6. Online yapılan derslerin notlandırmaları hocalar tarafından ödev 
olarak mı sınav olarak mı yapılıyor? Ödev ya da sınavları yaparken 
nelerde zorluk çekiyorsunuz? 
Derslerin online eğitime dönmesiyle birlikte notlandırmalar için ödev 
verme ve online sınav yapma şekli kullanılır. Hocalar çoğunluklu 
olarak öğrencilere ödev verme yöntemini tercih ederler.  Fakat hemen 
hemen bütün hocalar tarafından aynı anda verilen ödevler uluslararası 
öğrenciler için oldukça zorlayıcı bir süreç meydana getirir. Çünkü 
uluslararası öğrencilerin Türkçe yazma becerileri aynı anda 8-9 dersin 
ödevini yazabilmek için yeterli olmayabilmektedir. Özellikle birinci ve 
ikinci sınıflardaki öğrenciler için ödevleri yetiştirebilmek çok daha 
zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir. Öyle ki Türkçe öğrenen 
uluslararası öğrencilerde en zor kazanılan becerilerden bir tanesi yazma 
becerisidir. Son sınıfa gelmiş öğrenciler dahi cümle kurmada sorunlar 
yaşamakta ve yazım yanlışları yapmaktadır. Bu nedenle uluslararası 
öğrenciler aynı anca çok fazla ödeve maruz kaldıklarında zorluklar 
yaşamaktadır. “E.10” adlı öğrenci yaşadığı bu zorluğu şu şekilde ifade 
eder “Ben yabancı olarak hocalar verildiği ödevler bir çoğu araştırma 
olduğu için bana zor geliyor çünkü kendi cümlerimizle istiyorlar ve ben 
yabancı olduğum için o kadar düzgün cümleler kuramıyorum o yüzden 
internette nasıl bulduysam böyle yapıştırıyorum ya da bazen Türk bir 
arkadaşım var o yardım ediyor.” Görüldüğü üzere öğrenciler, ödev 
yapma sürecinde çok fazla zorlukla karşılaştığı takdirde ödevin 
öğrenciye kazandırmak istediği amaçtan saparak “kopyala yapıştır” 
şeklinde tabir edilen yönteme başvurmaktadır. Bu da ödevin işlevini 
yitirmesine neden olmaktadır.  
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Uluslararası öğrenciler tarafından yaşanan diğer bir zorluk ise ödevler 
için istenilen kaynaklara ulaşamamaktır. Öyle ki bu süreçte 
kütüphanelerin kapalı olması ve internette istenilen her kaynağın 
ulaşılabilir olmaması öğrencileri önemli ölçüde etkilemiştir. “K.9” adlı 
öğrenci bu durumu şu şekilde ifade etmektedir “Ödev olarak yapılıyor. 
Kütüphanelerin kapalı olması kaynaklara erişmemizde kısıtlamalara 
neden oluyor.” Bu nedenle bazı uluslararası öğrenciler online sınavların 
daha rahat olduğu düşüncesindedirler. Öyle ki bu durumu “K.1” adlı 
öğrenci şu şekilde belirtmektedir “Bana göre sınav daha kolay geliyor 
çünkü hoca not verip ordan soruyor.”  
Bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere ödev verme yöntemindeki 
yoğunluk öğrencilerin zorlanmasına ve internet ortamındaki bilgileri 
ödev olarak hocalarına sunmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla 
dersin hocaları, ödev verirken uluslararası öğrencileri ve onların 
seviyelerini dikkate almaları gerekmektedir. Aksi halde ödev ne 
öğrenci açısından ne de hoca açısından amacına ulaşamayacaktır.   
7. Bu süreçte en çok zorlandığınız dersler hangileridir? Neden?  
Corona virüsü sürecinde okulların online eğitime geçmesiyle birlikte 
uluslararası öğrenciler en çok uygulamalı dersler nedeniyle zorluk 
çekmişlerdir. Çünkü çoğu öğrenci pandemi nedeniyle okulun 
imkânlarını kullanamamış ve uygulamalı derslerin ödevlerini kendi 
imkânlarıyla yapmak durumunda kalmışlardır. Özellikle fen bilimleri 
ve iletişim alanında öğrenim gören öğrenciler bu zorluklara maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören “E.6” 
adlı öğrenci yaşadığı zorluğu şu şekilde ifade etmektedir “Tüm 
uygulama dersleri, çünkü Evde Fotoğraf makinesi, ışık ve bilgisayar 
yoktur.” Görüldüğü üzere öğrenci kendisinin temin etme imkânı 
bulamadığı teknik ekipmanlardan dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Öyle 
ki bir uluslararası öğrencinin ders için kullanması gereken profesyonel 
fotoğraf makinesini ve ışık sitemini temin etmesi oldukça zor bir 
durumdur. Bir diğer öğrenci ise zorluk yaşadığı dersleri “resim 
çizimleri, fizik, matematik ve kimya” gibi dersler olarak 
nitelendirmektedir. Benzer şekilde “E.2” adlı öğrenci zorlandığı dersler 
olarak “Genel kimya ve fizik ve molekoller biyoloji” gösterir. “K.4” adlı 
öğrenci ise zorluk yaşadığı dersleri “Çizim ve Bilgisayar destekli 
tasarım dersler” olarak ifade etmektedir. Genel itibariyle bakıldığında 
uluslararası öğrencileri bu süreçte en çok uygulamalı ver teknik 



101 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 

ekipmanlar gerektiren derslerin etkilediği görülmüştür. 
Sonuç 
Uluslararası öğrenciler, Corona virüsü sürecinde vakitlerini evlerinde 
geçirmek zorunda kaldıkları ve dersleri evden takip etmek durumunda 
oldukları için çoğunlukla odaklanma problemi yaşamışladır. Online 
derse odaklanma probleminin yanı sıra teknik aksaklıkların yaşanması 
da derslere odaklanmayı güçleştiren etkenlerden bir tanesi olmuştur. 
Bir diğer yaşanan sorun ise derslerin kısa olmasından kaynaklanmıştır. 
Nitekim derslerin kısa olması nedeniyle uluslararası öğrenciler hızlı bir 
şekilde işlenen dersi anlamakta güçlük çekmişlerdir. Buna sebep olan 
etkenlerden bir tanesi hocaların hızlı bir şekilde konuşması ve ders 
anlatmasıyken bir diğeri öğrencilerin anlayamadıkları yerlerde soru 
sorma imkanını çok fazla bulamamış olmalarıdır.  
Uluslararası öğrencileri bu süreçte en çok zorlayan durumlardan bir 
tanesi de ödevler olmuştur. Öğrenciler aynı anda hemen hemen tüm 
derslerini ödev olarak teslim etmek zorunda kaldıkları için ödevleri 
yetiştirmede güçlük çekmişlerdir. Çünkü öğrenciler makale formatında 
istenen ödevlerde yazma güçlüğü çektikleri için cümleleri istenildiği 
gibi ifade edememişlerdir. Uluslararası öğrencilerin bu durumu göz 
ardı edilerek verilen ödevler ise bazı öğrencilerde bıkkınlığa ve 
yorgunluğa neden olmuş ve öğrenci ödev olarak internet kaynaklarının 
aynısını ödev olarak sunma girişiminde bulunulmuştur. Bu da verilen 
ödevlerin amacından saptığını işaret etmektedir. Dolayısıyla 
uluslararası öğrenciler, Türk öğrencilerle benzer sorunlar yaşamış 
olsalar da temelde yaşadıkları sıkıntı dil probleminden kaynaklı olduğu 
görülmüştür. Dil problemi haricinde yaşanan sorunlar ise uygulamalı 
derslerde görülmüştür. Öğrenciler bu süreçte dersleriyle ilgili 
uygulamaları ya yapamamışlardır ya da zorlu şartlar altında 
yapmışlardır. Ancak bu durum tüm öğrenciler için geçerli olduğundan 
genel bir problem olduğu da söylenebilir. 
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Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Kira Sözleşmeleri 
Firas Ağaoğlu* 

Özet 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerin ve Ticaret erbabının kira sözleşmelerinde nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini belirterek, uygulamada Türkiye’de kira hukuku 
konusunda en çok uyuşmazlığın ortaya çıktığı hukuk dallarından bir 
tanesi olması, gerek Türk vatandaşlarının gerek yabancı uyruklu 
vatandaşların özellikle öğrencilerin kira sözleşmeleri hukuki 
ilişkilerinde önemli bir öneme haizdir. Söz konusu sözleşmelerin 
hukuki yönden ele alınarak önce genel esaslarının sonra uygulamadaki 
problemlerle birlikte subjektif yönünün incelemesini yaparak bir 
farkındalık oluşturmaktır.  
Diğer bir deyişle bu çalışma kira hukuku süjelerinin haklarını ve 
borçlarını kavramasına yardımcı olacak mahiyettedir. Bu aşamada 
sözleşmenin geçerlilik koşulları ve şekli unsuruna ve hukuki 
mahiyetine değinilmiştir. Tarafların sözleşmenin yürürlük süresince 
katlanacakları ödev ve sorumlulukları, uygulamada yapılan ve 
çalışmamız dahilinde kalan aksaklıkları, usul hatalarını, sözleşmenin 
sonra erme şeklini, sona ermenin sonuçlarını belirtip, çalışmamız 
içerisinde bulduğumuz yargısal içtihatları tartışarak bir sonuca ulaştık. 
Bu sayede yabancıların özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin taraf 
olacakları kira sözleşmelerinin eşit koşullarda yapılmasının önemini 
nazara verdik. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Kira Hukuku, 6098 
Sayılı TBK, Konut Ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri 
 
Bulgular 
Bu çalışmada benzer özellikteki sosyo-ekonomik problemlerin 
analizinde kullanılan yüz yüze görüşme yönteminden ve mülakat 
tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmamızda öncelikle Yeni Borçlar 
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Kanununun (6098 Sayılı TBK’da) md 299 ile 378 arasında 
düzenlenmiş olan kira sözleşmesinin hukuki niteliği hakkında ayrıntılı 
açıklamalara yer vererek, kira hukukunun çalışmamızı ilgilendiren 
kısmı olan konut ve çatılı işyeri kiralarını irdeleyip, sırasıyla taraflarda 
bulunması gereken nitelikleri (özellikle yabancı öğrenciler bakımından 
sözleşme yapabilme ehliyeti) sözleşme öncesi hazırlık aşaması ve 
sözleşme sorumluluğu, tarafların sözleşmeye esas unsurlar ve asli 
yükümlülükler dışında yer almasını istedikleri yan edim veya 
yükümlülüklerin belirlenerek sözleşmenin hazırlanmasının 
sağlanmasıdır. 
 
Türk Hukukunda Kira Sözleşmeleri 
Bilindiği üzere, Türkiye’de “Kira sözleşmesi”, kiraya verenin bir şeyin 
kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya 
bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi 
üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısı ile kiraya veren 
kiracıya bir mülkün kullanımını bıraktığında, buna karşılık belirli bir fayda 
sağlamayı amaçlamaktadır. 
Kira sözleşmenin ihlali tarafların sözleşme özgürlüğü sınırları içerisinde 
belirlemiş oldukları sözleşme şartlarından birine yahut birkaçına uymamaları 
sonucunda hukuki birtakım süreci doğurmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
sözleşmenin ihlali taraflardan birinin sözleşmede var olan kurallardan birine 
yahut birden fazla maddesine aykırı davranmasına denilmektedir. Dolayısıyla 
sözleşme ihlali de sözleşmenin türüne göre değişmektedir. Çünkü yukarıda 
sadece Borçlar hukuku kapsamında saydığımız sözleşmelerin bile içerikleri 
birbirlerinden farklıdır (Yavuz, Nihat. Ankara, 2003). Bu açıdan baktığımızda 
kanunda sayılan sözleşmelerin yanında günümüzde ihtiyaca göre kişiler 
arasında ayrıca oluşturulmuş sözleşmelerinde var olduğu söylenebilir. 
Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tazminat istemi, zarar 
görenin zararı ve tazminat yükümlüsünün kendisine verdiği zararı 
öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde ve her hâlde fiilin işlendiği 
tarihten başlayarak on yıl içinde yapılacağı bilinmektedir ( 
7HD.31.01.2008, E.2007/3175-K.2008/413 Sayılı Yargıtay Kararı). 
Yapılan zararın giderilmesi ile ilgili sözleşmenin karşı tarafı zararı 
ödemeyi reddetmişse kiraya veren ya da zarar gören malının gördüğü 
zararı hukuken isteme hakkını mahkemeye başvurmak suretiyle yerine 
getirebilir. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir 
zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu 
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durumda zaman aşımı uygulanır. Diğer durumlarda zaman aşımı daha 
önce de belirttiğimiz şekil şartına bağlıdır.  
Hukuki sorumluluğun tabîî sonucu zarar verenin, zarara uğrayanın 
zararını tazmin etmesidir. Zarardan sorumlu tutulan kişi, zararı kendi 
iradesiyle tazmin ederse herhangi bir hukuki sorunla karşılaşılmaz. 
Buna karşın, bu kişi sorumlu olduğu zararı tazmine yanaşmazsa, ona 
karşı “tazminat davası” açılması gerekir.  
Türk hukukunda kira sözleşmesi resmi olarak noter tarafından tarafların 
üzerinde anlaştığı kira sözleşmesi şeklinde düzenlenebildiği gibi, iki 
kişinin (kiraya veren, kiracı) belirttiği herhangi bir şekilde yazılı kira 
sözleşme hükümlerine uygun olarak da yapılabilir. Bunlardan 
birincisine yani noter huzurunda resmi yollardan yapılmış kira 
sözleşmesi denilirken, diğerine de hukuken geçerli olmak üzere adi kira 
sözleşmesi adı verilmektedir. Her iki kira sözleşmesi de hukuka uygun, 
taraflara sorumluluk yükleyen kira sözleşmesi olarak kabul görmekte 
ve hukuki belge niteliği taşımaktadırlar.  
Türk Hukukunda Kira Konusu Mallarda Meydana Gelen Zaraların 
Tazmini 
Tazminat, zarardan, zarar görene ödenmesi gereken tutarı ifade eder 
(Tekinay/Akman/ Burcuoğlu/Altop, İstanbul, 1993;44). Kural olarak tazminat 
miktarı zarar miktarını aşamaz. Buna göre, tazminat; zarar verenin ve görenin 
kusuru, ekonomik, sosyal, yaş zarar verenin mali müzayaka haline düşmesi, 
hatır taşıması vs durumlar dikkate alınarak belirlenir. Tazminatın para ile 
karşılanmasına nakden tazmin, para dışındaki bir yolla karşılanmasına ise 
“aynen tazmin” denilmektedir.  
Hâkimin tazminatı belirlerken ilk yapacağı şey, “aynen tazmin”-“nakden 
tazmin” yollarından birini tercih etmektir. Daha sonra hakim zararın ne 
şekilde telafi edileceğine karar verecektir. Hâkim, teorik olarak tazminatı, bir 
miktar paranın geri ödenmesi şeklinde tayin edebileceği gibi, sorumlu kişi ya 
da kişileri bir şeyi vermek ya da bir şeyi yapmakla da yükümlü 
kılabilmektedir. Dolayısıyla kira konusu mallarda meydana gelen zararların 
giderilmesinde de mahkeme tarafından “nakdi tazmin” veya “aynen tazmin” 
hükmü ile karar verilebilmektedir.  
Tazminat davasına sebep teşkil eden kira konusu ne olursa olsun, fiil 
veya işleme muhatap olan kişi maddi ve manevi tazminat davası 
açabilir. Tazminat davaları genellikle maddi zarara neden olan eylem 
veya işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılırlar. 
Haksız fiillerde, haksız fiil kimin tarafından işlenmişse, tazminat davası 
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da o kişiye karşı açılır. Ancak, bazen haksız fiili işleyen kişi ile birlikte 
tazminat sorumlulukları olan bazı kimseler de bulunabilir. Örneğin, 
haksız fiili işleyen kişi ile iş ilişkisi olan işveren iş nedeniyle üçüncü 
kişiye verilen zarardan sorumludur. Bu duruma borçlar hukukunda 
tehlike sorumluluğu denilmektedir (Arat Ayşe, Ankara, 2006;74 ) 
Maddi Zararların Tazmini 
Tazminat davaları bilerek ya da bilmeyerek ihmal veya tedbirsizlik sonucu 
oluşan ve aynı zamanda haksız yere yapılan eylemlerin sonucunda ortaya 
çıkan zararın giderilmesi amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat 
davalarıdır. Maddi tazminat, kusurlu ve hukuka ayrı bir şekilde davranış 
sergileme sonucu, davacı olan kişinin maddi anlamda meydana gelen veya 
oluşan zararının giderilmesi amacıyla açılmış dava türüdür. Manevi tazminat 
ise kişinin yine bir başka kişi veya kurum tarafından oluşan manevi üzüntü, 
acı ve ıstırabın maddi olarak karşı taraftan talep edildiği bir davadır 
(Oğuzman, M. Kemal / Seliçi, Özer / Saibe  Oktay Özdemir, 2010;106) 
Türkiye’de hukuken farklı mahkemelerde tazminat davalarına bağlı olarak 
çeşitli davalar açılabilmektedir. Ceza mahkemeleri, asliye mahkemesi bunlar 
başta olmak üzere maddi veya manevi olarak açılacak olan tazminat davasının 
hangi mahkemede açılacağının belirlenmesi gerekir. Bununla beraber hukuki 
ilişkinin temeli de önemlidir. 
Malvarlığı, ekonomik bir değer arz eden, para ile ölçülebilen hukuki 
değerlerin (varlıkların) meydana getirdiği bir bütündür. Malvarlığı, aktif ve 
pasif unsurlardan oluşur. Malvarlığının pasif yönü, borç ve 
mükellefiyetlerden ibarettir. Sorumluluk hukukunda malvarlığı geniş 
anlaşılmalıdır. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar, yani 
mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar, nispi nitelik taşıyan alacak hakları, gayri 
maddi mallar üzerindeki haklar (fikri ve sınai haklar), malvarlığının en önemli 
unsurlarını oluşturur.  
Mala gelebilecek zararlar çok çeşitlidir. Bir taşınır eşyanın kırılması, 
bozulması, yıpranması, yok olması ya da herhangi bir şekilde değerinin 
azalması veya kullanılamaz, yararlanılamaz hale gelmesi; bir taşınmaz 
üzerindeki ekili, dikili, yapılı şeylerin bozulması, yıkılması, yok olması veya 
herhangi bir yönden ekonomik değerinin düşmesi, ayrıca taşınmazın tarımsal 
değerini yitirmesi veya azalması bu konuda örnek gösterilebilir. Bunun gibi 
ekonomik değer taşıyan bir hakkın kullanılamaması veya ondan yararlanma 
oranının azalması ya da hakkın doğal sonucu olan değerlerin malvarlığına 
girmemiş veya az ölçüde girmiş olması da mala gelen zarar kapsamındadır. 
Görüldüğü gibi, mala ilişkin zararlar olumlu ve olumsuz niteliklerine göre 
ikili bir ayrıma tabi tutulur. Bunlardan biri malvarlığında görülen azalma, 
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diğeri ise kardan yoksunluk ve gelir kaybıdır. Malvarlığındaki azalma ya aktif 
değerlerde azalma ya da pasif değerlerde çoğalma şeklinde ortaya çıkabilir. 
Manevi Zararların Tazmini 
Türk Borçlar Kanununda borca aykırılıktan doğan sorumluluk nedeniyle 
manevi tazminat ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunamamaktadır. Buna 
karşın borca aykırı herhangi bir davranışın, alacaklının kişilik haklarının 
zedelenmesine neden olması mümkündür. Bu nedenle hem doktrinde hem de 
pratikte yargı kararlarının ile hiç kuşkusuz TBK’nın 114. maddesinin 2. 
fıkrasında yer alan haksız fiil hükümlerinin sözleşmeye aykırılık hallerinde de 
uygulanacağına ilişkin düzenlemenin kapsamına manevi zararların tazmininin 
gireceği kabul edilmektedir (Berki Şakir,Ankara, 1971). 
Birçok kararda kişilik haklarının zedelenip zedelenmediğini araştırmaksızın 
manevi tazminata hükmedilmektedir. Bu durumda hangi değerlerin kişilik 
hakkı sayılacağı ve hangi olayların kişilik haklarının ihlalini içerdiği 
hususunda değişkenliler görülmektedir. Sözleşmeye aykırı davranıştan doğan 
manevi tazminat borcunun doğması için taraflar arasında geçerli bir sözleşme 
bulunması, borçlunun sözleşmeye aykırı davranması ve bu yüzden alacaklının 
kişilik haklarında ihlal gerçekleşmiş olması gerekmektedir (Berki Şakir, 
s.112). 
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Öğrenci 
Olarak İkamet Etmesi Durumunda Kira Sözleşmesi Yapma Hakkı 
Bir yabancı ülke uyruğuna mensup bireyin herhangi bir ülkede bulunması 
veya o ülkede ikamet etmesi ya da o ülke de ticari amaçlarla bulunması 
durumunda uyruğunda ikamet etmek durumunda kaldığı ülke yasalarına göre 
meydana gelen anlaşma ya da anlaşmazlık durumunda o ülkenin hukuki 
uygulamaya ya da yaptırımlarına göre işlem/tahsis edilir. Bir devletin sınırları 
içerisinde yaşayan herhangi bir yabancı uyruklu kişi şayet yargı bağışıklığına 
haiz değilse (Misyon şefi, misyon temsilcisi, konsolosluk çalışanı vb.) 
bulunduğu ülkede var olan yasalara tabidir ve bu yasalarla gerekli kontrat 
işlem vb. uygulamalara riayet edilerek gerekli işlemleri yerine getirilir. Bu 
anlamda yabancı uyruklu öğrencilerin ülkede bulunduğu sürece şayet ikamet 
izinleri devlet tarafından öngörülen şekilde düzenlenip kendilerine tebliğ 
edildiğinde o ülkede bulunan yasalar çerçevesinde gerçek kişinin yapabileceği 
birçok hakka haiz olacaktır. Bunlar, kira sözleşmesi yapma, seyahat etme, 
bulunduğu ülkede ticari faaliyetler icara etme vb. haklardır. Aynı zamanda bu 
yabancı uyruklu bireyler de bulunduğu ülkedeki kişilerle aynı bazı temel 
hakka da haiz olmuş olurlar.  
Bu anlamda kira sözleşmesi yapabilme hakkı da bu haklardan birisidir. 
Dolayısı ile kira sözleşmesine konu olan ev, dükkân, çatılı veya çatısız işyeri 
kiralama konularında bu hakka sahiptirler. Herhangi bir yeri kiralamak 
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istediklerinde Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmeleri hakkında usul ve 
esaslarına tabidirler. Yurtdışı akraba topluluklardan gelen öğrencilerde daha 
farklı uygulamalara tabi değildir. Yurtdışından gelen herhangi bir yabancı 
uyruklu öğrenci veya ticaret erbabı bu ilke, esas ve yasalara göre eşit muamele 
görürler. Bunların dışında başka ve her ne olursa olsun farklı bir uygulamaya 
tabi tutulamazlar. Buna istinaden kira sözleşmesinde belirtilen şartlara riayet 
etmeyenler de, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yargılanırlar. 
Bu yargılama tamamen uyruğunda yaşamakta olduğu devletin kanunlarına 
göre yapılır, egemen devletin konu hakkında var olan geçerli yasaları 
uygulama hakkı vardır. 
Devletlerin Cezai Yargılama Yetkisi Ve Yabancıların (Öğrenciler İçin) 
Uyrukluk İlkesi 
Devletin cezai yetkisi, bir devletin suç tanımlama, bunlara belli sonuçlar 
bağlama, bu sonuçların uygulanması, uygulanacak yapının temin edilmesi, 
kurallara aykırı davrananlara öngörülen cezanın infaz edilmesini 
içermektedir. Devletin cezai yetkisi yargılama eliyle canlı hale gelir. Bu yetki 
prensipte ülkesel olmakla birlikte, Uluslararası hukuk açısından ulusal hukuk 
sistemlerinin bu yetkiyi ülke dışında işlenmiş suçlara kadar uzatmasına bir 
engel de bulunmamaktadır. Böylelikle yabancılık unsuru taşıyan ve özellikle 
yurtdışında gerçekleşen yargılama ve suçlar açısından devletin yetkisinin 
uygulanabilmesi için bir takım ilkeler öngörülmüştür. Ceza yargılamasında 
devletin yetkisi belirlenirken suç ile devlet arasında temelde bir bağlantı 
noktası aranmaktadır. Bu bağlantı noktası yer bakımından (Ülkesellik İlkesi) 
kişi bakımından (aktif kişilik-pasif kişilik-koruma ilkeleri) gerçekleşebileceği 
gibi, Uluslararası toplumun ortak yerlerinin korunmasına yönelik herhangi bir 
bağ aranmaksızın da bu yetki kullanılabilir (evrensel yetki). Bu yetki 
prensipleri esasında devletin uluslararası yetkisini değil, ceza yasalarının 
yabancılık unsuru taşıyan durumlara uygulanması şeklinde değerlendirilen 
ulusal yetkiyi ifade etmektedir. 
Diğer yargılamalarda olduğu gibi ceza yargılamalarında da, ülkesellik esastır. 
Yani, bir devlet yargılama yetkisini ancak kendi ülkesinde uygulayabilir, 
başka bir devletin ülkesine giderek yargılama faaliyeti gerçekleştiremeyeceği 
gibi bir başka uyrukta bulunan şahıs veya tüzel kişilerde uyruğunda 
bulunmadığı halde bir başka devlet sınırları içerisinde yaşamakta ise 
bulunduğu ülkenin kanun ve nizamlarına tabidir. Bunda istisnalar yabancı 
ülke topraklarında bulunan misyon temsilcilerinin ve konsolosluk 
çalışanlarının bulunduğu ülkede yargı bağışıklığından dolayı yargılamalardan 
muaftır (Asar B. ERSON, İstanbul, 2016;106) 
Bir devletin kişiler, eşyalar ve durumlar hakkında kural koyma yeteneği 
o devletin yetkisi olarak değerlendirilir. Cezai yargılamalar açısından 
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da suçla-fail veya mağdur olarak ilgili olan kişiler bakımından 
yargılama yetkisinin kullanılabilmesi, suç ile devlet arasında kişi 
bakımından ortaya çıkan bağlantının bir gereğidir. Bu bağlantı, bir 
devletin egemenlik alanı dışında bir uyruğunun suç işlemiş olması veya 
uyruğuna karşı suç işlemiş olması durumunda da gerçekleşir. Böyle bir 
durumda devlet, uyrukluk bağı çerçevesinde yargı yetkisine sahip 
olur(Reçber Kamuran, Bursa, 2011). 
2011 yılında Mısır konsolosluğunda çalışan bir yabancı ülke misyon 
temsilcisi memurun Türkiye’de yapmış olduğu Kira sözleşmesine uymayarak 
3 yıl boyunca Kira ödemeksizin İstanbul’da kiraladığı evde kalması 
neticesinde Hukuken ve Uluslararası Viyana Sözleşmesi gereğince 
diplomatik misyon personeli bu kişiye yargı bağışıklığı nedeniyle herhangi 
bir hukuki yargılama yapılamamış ve cezai müeyyide uygulanamamıştır. 
Dolayısı ile yargı bağışıklığından yararlanarak diplomatik misyon personeli 
yargılanamamış, kira sözleşmesinin karşı tarafında bulunan ve taşınmaz evini 
ilgili konsolosluk çalışanına kiralayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mağdur 
olmuştur. Kaldı ki, hukuki bir müeyyide için herhangi bir süreçte 
başlatılamamıştır. Dolayısıyla, herhangi bir şekilde uyruğunda yaşadığı 
devletin misyon temsilcisi veya personeli olmayan herhangi bir kişi veya tüzel 
kişilik bulunduğu ülkenin yasalarına tabidir.  
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İstanbul 
Yabancılar için Türkçe Kitabı ile Gazi Yabancılar İçin 

Türkçe Kitabındaki Temel Seviyede Olan Okuma 
Anlamaya Yönelik Ölçme Değerlendirme Sorularının 
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Özet 
Yabancı dil öğretiminde temel amaç öğrenenlerin istenilen dil 
seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. Bu nedenle öğrenenlerin seviyesini 
belirlemek için zaman zaman ölçme değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çatı bir kurumun olmaması 
dolayısıyla da ortak bir programın belirlenememesi sebebiyle zamanla 
ölçme değerlendirmelerde de farklılıklar oluşmuştur. Bu araştırmanın 
amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en çok kullanılan 
kitaplardan olan İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabı ile Gazi 
Yabancılar için Türkçe kitap setinin temel seviyelerinde (A1 ve A2) 
bulunan ölçme değerlendirme sorularının belirlenerek 
karşılaştırılmasıdır. Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde standart 
bir ölçmenin olmaması, ölçme sorularında oluşabilecek olası yanlılık 
ve eksiklikleri tespit etmek çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırma her 
iki kitap setindeki A1 ve A2 kitaplarında bulunan okuma anlama 
sorularının tespitine yönelik nitel bir araştırmadır. Her iki kitap setinden 
ikişer kitabın incelenmesiyle araştırma yapılacağı için veri toplama 
aracı olarak doküman analizi yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem ile belge 
ve bilgilerin toplanıp sistemli bir şekilde kaydının tutulması gerekir. 
Bunun için kitaplar önce teker teker incelenmiş, metin altı soruları ile 
kitapta yer alan diğer tüm okuma anlama soruları sistemli bir şekilde 
Excel programına aktarılmış daha sonra da seviye seviye kitaplardaki 
ölçme değerlendirme soruları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın 
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bulgularında her iki kitapta da okuma anlama metinlerinden sonra 
sorulan “metinden çıkarım yapmaya dayalı sorular” ile “doğru yanlış 
soruları” yer almaktadır. Bunların dışında “eşleştirme soruları”, 
“olayları sıraya koyma”, ve “boşluk doldurma soruları” da her iki 
kitapta yer alan ölçme değerlendirme sorularıdır. Bu soruların dışında 
her iki kitapta da farklı soru kökleri bulunmaktadır. Sonuç olarak 
İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabı ile Gazi Yabancılar için Türkçe 
kitaplarının temel seviyelerinde (A1 ve A2) bulunan ölçme 
değerlendirme soru köklerinde benzer soru tipleri olsa da farklı tipte 
soru köklerine rastlamak da mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ölçme 
Değerlendirme, Okuma 
 
Giriş 
İnsanoğlu duygularını, isteklerini, ihtiyaçlarını anlatmak ve dolayısıyla 
bu gereksinimlerini gidermek için sıklıkla dili kullanmaktadır. Dil, 
hayatın nabzı olarak nitelendirebilir. Zira dil, canlılar arasındaki 
iletişim sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve 
gelişen canlı bir varlık, milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı 
olan sosyal bir müessesedir (Ergin, 1998: 3). Bir arada yaşayan 
insanlara ait olan fikir, his ve isteklerin kendi içlerinde ortak işaret ve 
kurallarla örülüp diğer insanlara aktarılmasıdır (Aksan, 2003: 55). En 
eski zamanlardan beri insanlar dışarıdan gelebilecek saldırı ve 
tehlikelere karşı korunmak için birlikte yaşamı benimsemişlerdir. Bir 
arada yaşayan insanlar, istemsiz bir şekilde iletişimi sağlayabilmek ve 
sürdürebilmek için dili kullanmaya başlamışlardır. Kullanılan bu dil 
zaman içinde yoğrularak kendi kural, kanun, telaffuz ve kelime gibi 
diğer bileşenlerini oluşturmuştur. Bu şekilde her millet kendi müstakil 
kural, gramer, kelime kullanımı ile birlikte kendi dilini oluşturmuştur. 
Oluşan bu dil ile insanlar bir yandan iletişim kurarken diğer taraftan da 
bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarmışlardır. 
Bilgi çağını yaşayan dünyamızda eğitim bir güçtür. Dil, bu güce 
ulaşmanın en önemli anahtarıdır. Dil, öğrenmenin kalbi ve insan 
beyninin sınırsız bir becerisidir. Yaşadığımız dünyada eğitim bir silah 
haline gelmiştir. O silahı kullanabilmek için de bir dil öğrenmek gerekir 
(Gözüküçük ve Kıran, 2018: 226). Günümüzde anadili edinen bireyler 
sonrasında ise yabancı dil öğrenmeye çalışmaktadırlar. Göçer (2009: 
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28) yabancı dil öğrenmenin önemine dair bir yabancı dil bilmek, 
ayrıcalık olmaktan çıkıp herkesin sahip olması gereken bir özellik 
derken Tarcan (2014: 3) yaklaşık 6000 dilin konuşulduğu 
gezegenimizde yabancı dil öğrenimi, her geçen gün daha da önem 
kazanmaktadır." der. Güzel ve Barın (2013: 15) ise yabancı dil 
öğrenmenin gereğinin lüzumu olmadığını, çünkü bu sorunun artık 
herkesçe bir ya da birden fazla cevabının olduğunu belirtmiştir. İş 
kaygısı, eğitim, seyahat, konaklama, ticaret gibi birçok nedenlerle 
bireyler yabancı dil öğrenmek isterler. 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 
Yüzyıllar boyu cihan hakimiyeti veren bir milletin dili olan Türkçe Orta 
Asya’dan başlayarak batıda Avrupa içlerine, güneyde Hindistan’a, 
doğuda ise Çin içlerine kadar tarihin belli dönemlerinde kullanılmıştır. 
Zira yazılı kaynaklarının eskiliği, konuşulduğu coğrafyanın genişliği, 
lehçe ve ağızlarının çokluğu hem ana dili hem de yabancı dil olarak 
konuşulma sayısı ve oranı Türkçenin dünya dilleri arasında farklı ve 
ayrıcalıklı bir yer edinmesini sağlamıştır (Alyılmaz, 2018: 2453). 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretim tarihine bakıldığında Türklerin 
siyasi hayatının yanı sıra ticaret, göçler ve başka birçok etmen etkili 
olmuştur. Günümüzde ise özellikle 1980 yılından sonra üniversitelerde 
ilgili müdürlüklerin ve merkezlerin kurulmasıyla yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi çalışmaları hız kazanmıştır. YTB ve Yunus Emre 
Enstitüsü’nün yanı sıra TÖMER ve DİLMER ile Türkçe öğretim 
faaliyetleri hız kazanmıştır. 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları ve Ölçme 
Değerlendirme 
Son yıllarda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme yönelimlerinin 
artmasına bağlı olarak bu alanda birçok kitap yayınlanmıştır. Yabancı 
dil olarak Türkçe öğretimi için çıkarılan ve en çok kullanılan kitaplar: 
Hitit seti, Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti, İstanbul 
Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti ve Yunus Emre Enstitüsü Yedi 
İklim Türkçe Öğretim setidir. Bu en çok kullanılan kitap setlerinde 
başka bazı üniversiteler kendi Türkçe Eğitim Merkezi’nde okutmak 
üzere öğretiminde derslerin bir plan göre işlenmesi, kolay ulaşılabilir 
olması, maliyetinin düşük olması gibi sebeplerle ders kitapları en çok 
kullanılan materyallerdendir. 
Materyaller, eğitim hedeflerine ulaşma konusunda bireye katkı 
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sağlamalı, öğrencinin yetenek ve öğrenme düzeyine uygun olarak 
öğrenmeye yönelik dürtü özelliği taşımalı ve öğrencileri öğrenmeye 
cesaretlendirmelidir (Işık ve Altmışdört, 2010: 223). Herhangi bir 
eğitim materyali örneğin, ders kitabı öğrencilerin yaşı, ilgi alanı, dil 
seviyesi gibi değişkenlerden birine uymazsa bu malzemelerin 
kullanımından istenilen verim alınamaz. 
Bundan hareketle, istenilen verimli öğretimi gerçekleştirebilmek adına 
öğretim materyallerinin birkaç değişkene göre uygun olması 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, nitelikli olan malzeme öğrencilerin 
yaşı, onların ilgilendiği konular ve dil seviyelerini karşılayan bir 
malzemedir (Yaylı ve Bayyurt, 2014: 35). Bu nedenle malzemenin 
içindeki konular öğrencilerin dikkatleri ve ilgilerini çekebilecek ve 
anlaşılır olmalı ve güncel olmasına dikkat edilmelidir.  
Yabancı dil öğretiminde malzeme ve malzeme değerlendirilmesi aynı 
derece önem arz etmektedir. Zira öğretim sürecinin başarılı ve verimli 
olabilmesi için uygun bir malzeme bulunması şarttır. Bununla ilgili ders 
malzemelerin içeriklerine ölçme, değerlendirme ve güncellemeler 
sıklıkla yapılmalıdır. 
Ders kitapları, önceden belirlenmiş dil becerilerine dönük amaçlara 
ulaşma yolunda rehberlik etmeli, öğrencilerin bilişsel seviyesine uygun 
olmalı, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmalı; öğrencileri 
araştırmaya ve düşünmeye dürtmeli, farklı öğretme ve öğrenme 
biçimlerinden faydalanmalı; görsel araçlarla desteklenmiş olmalı ve 
öğrencilerin somut hayatlarına örnekler vermelidir. Yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde materyaller dilin dört temel becerisi olan dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 
Okuma becerisinde bir tümce bilgisinde bulunan belirtkenin algılanıp 
zihinde anlam verilmesi sürecidir (İltar ve Dündar, 2018: 529). Okuma 
becerisi sadece bir metni sessiz veya sesli olarak seslendirme anlamına 
gelmemektedir. Zira okumada amaç anlamlandırmadır. Yani okuma, 
sadece fiziksel bir aktivite değil aynı zamanda zihinsel bir işlemdir. 
Okuduğunu anlama süreci, metnin içindeki fikirlere dikkat etme, 
algılama, bilgileri yeniden çağırma (hatırlama), anlam verme, metnin 
aktarmak istediği mesajı çıkartma ve özetleme, kişinin kendi diliyle 
anlatması ve metin hakkında bakış açısını da aktarması ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Okuma; belleğin, dikkatin, algılama ve 
kavrama süreçlerinin kontrollü bir şekilde aktif edilmesidir (Demirel, 
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2019: 13). Genel bir ifade ile okuma, bir metne anlam verip kişinin 
kendi diliyle yeniden anlatması bir dil becerisi olarak 
tanımlanabilmektedir. 
Yabancı dilde okuma becerisi; bireyin ana dili yeterliği, ana dilinde 
sahip olduğu söz varlığı, kitap okuma alışkanlığı, bildiği diğer diller, 
ana dili ile hedef dilin alfabe uyumu, sesletim uyumu, hedef dile ait söz 
varlığı, zekâ gibi çeşitli unsurlardan etkilenmektedir (Alyılmaz ve 
Şengül, 2017: 362). Okumanın sadece bir dil öğrenmekte değil, her 
alanda öğretimin anahtarı olarak kabul edilebilmesiyle beraber, diğer 
önemli yanlarından biri, okuma aracılığıyla öğrenilen yabancı dilin 
kültürü tanınabilmektir. Sözün özü okuma anlama becerisi, yabancı dil 
öğretiminde yadsınamayacak kadar büyük bir öneme sahiptir. 
Bir kişinin okuduğunu anlamış olduğunu kontrol etmek için, onun 
okuduğu bilgileri bellekten yeniden çağırma ve doğru durumda 
kullanmasıyla gerçekleşebilir. Bunun içinde eğitimin vazgeçilmez 
parçalarından biri olan ölçme değerlendirmenin amaca uygun olarak 
yapılması gerekmektedir. 
Bilindiği üzere eğitimin üç önemli aşamasından biri ölçme – 
değerlendirmedir (Yıldırım ve Tüfekçioğlu, 2016: 367). Diğerleri ise 
planlama ve uygulama aşamasıdır. Planlama ve uygulamada 
yapılanların doğruluğunu ölçme değerlendirme ile anlayabilir, bu 
şekilde de eğitim süreci hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. 
Değerlendirilmesi yapılmayan bir öğretimin başarılı olup olmadığını, 
verim derecesini anlayamayız (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 2004: 104). 
Bu nedenle ölçme değerlendirme hem eğitimin planlanması ve 
uygulanması için hem de istenilen başarıya ulaşılıp ulaşılmamasını 
anlamak için büyük önem arz etmektedir. Ölçme değerlendirmenin 
gerekliliği sadece öğrencilere not vermek için değil, aynı zamanda 
planlamayı yapan ve uygulayan öğreticilerin, eğitim sisteminin sağlıklı 
bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmeleri için de önemlidir.  
Ölçme ve değerlendirme yakın kavramlar olup birbirini tamamladıkları 
için ölçme değerlendirme olarak birlikte de kullanılmaktadırlar. Bu 
kavramları ayrı ayrı ele alıp bakarsak: 
Ölçme: belli bir amaca ve özelliğe yönelik sistematik gözlemler yapma 
ve bu gözlemleri sayı ve / veya sembollerle ifade etme işi (Sarıçoban, 
2015:289) olarak tanımlanmış olmasının yanı sıra “belli bir özelliğe 
yönelik” ifadesiyle ölçmenin amaçlı bir eylem olduğunu ortaya 
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koymaktadır. Başka bir tanımda; bir değişkenin (ölçülmek istenenin) 
gözlenerek, gözlem sonucunun sayı ya da sembollerle eşleştirilmesi 
süreci (Turgut, 1987) olarak tanımlaman kavramı anlamak için aynı 
kökten türeyen ölçü, ölçüm, ölçüt kelimelerini soyut bir nesne üzerinde 
düşünerek ölçme kavramı daha kolay anlaşılabilir.  
Değerlendirme ise: bir karar verme işidir. Karar da bilgi toplama ve 
toplanan bilginin bazı standartlarla karşılaştırılması sonunda elde edilir 
(Turgut ve Baykul, 2012: 1). Değerlendirmede elde edilen bilgiler 
doğrultusunda belirlenmiş bir kritere göre karar verme işlemidir. Aynı 
şekilde bir başka tanımda ise değerlendirme: ölçme sonuçlarının bir 
ölçüt ile karşılaştırılarak sonuca varma sürecini içerir (Güler, 2011: 12) 
şeklinde açıklanmaktadır. Ölçme sonuçlarına ait bilgilerden yola 
çıkılması ile ilgili bir başka tanımda ölçme sonuçlarının, aynı alana ait 
bir kriter ile kıyaslanarak bir değer yargısına ve oradan da bir karara 
ulaşma sürecidir (Yılmaz ve Sünbül, 2000). Şeklinde tanımlanmıştır. 
Bu tanımlarda görüldüğü üzere değerlendirme yapabilmek için bir 
ölçüte ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle ölçme ve değerlendirme 
ayrılmaz iki süreçtir. 
Ölçüt, istenilen davranışın değişikliğinde arzu edilen seviyeye ya da 
ölçüm yapmak için kıyas yapılacak dereceye denir. Ölçme 
değerlendirmede amaç istenilen davranış değişikliğinin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini görmek ya da ne ölçüde değiştiğini saptamaktır. 
Bunun için de önce davranışı ölçmek sonrasında ise belli ölçütlere göre 
davranışları değerlendirmek gerekir. 
Ölçme değerlendirmede sorularının sayısı kadar niteliği de çok 
önemlidir. Ne, ne kadar, hangi yöntemlerle ölçülecek bunlar önemlidir. 
Uygulama yapacakların diğer sosyal bilimlere ait alanlardan da 
haberdar olması gerekmektedir. Zira soruların nitelikli olması ve kitleyi 
iyi ölçmesi için birçok zekâ türüne uygun hazırlanması ve ölçüm 
sonrasındaki değerlendirmenin de bu bilgiler ışında yapılması 
gerekmektedir. (Duru, 2014) Bu sebeple ölçme ve değerlendirme 
yapabilmek için doğru soruların, doğru yöntemlerle seviyeye uygun bir 
şekilde hazırlanması gerekmektedir. 
Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim 
programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin 
“herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın 
doğasına terstir (MEB, 2019:6). Bu yüzden eğitim öğretim planlaması 
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içinde ölçme değerlendirme çeşitlilik göstermelidir. Ölçme birden fazla 
şekil, yöntem ve teknikle olabilir. Bu yüzden uygun ölçme araçlarıyla, 
doğru ölçme soruları öğrencilerin seviyeleri de göz önüne alınarak 
hazırlanmalıdır. Özellikle dil öğretiminde dört temel beceri esas 
alındığında bu çeşitlilik ve esneklik daha da fazla olmalıdır.  
Eğitimden asıl amaç ortaya bir fark çıkartmaktır. Başka bir deyişle, 
bireyin davranışında değişim gösterme sürecidir. Eğitimin öğrenme ve 
öğretme süreciyle alakası bir öğrencinin beceresinde bir farklılık 
gösterip göstermediği ve hangi oranda gösterdiği ile ilgilidir. Öğretim, 
bilgi aktarmayla sınırlanabilir ancak eğitimde verilen bir öğretimin 
sonucu beklenir. Bu sonuçta öğrencinin başarısında bir geliştirme 
gösterip göstermediğini belirtebilmek için ölçme ve değerlendirme 
yapmak gerekir. (Durmuş ve Okur, 2013: 527). “Değerlendirmenin 
olmadığı bir öğretim süreci düşünülmez.” (Demirtaşlı, 2014:15). Bu 
düşünceden hareketle öğretimin parçalanamaz parçası değerlendirme 
olduğu ve değerlendirmenin öğretim sürecine büyük etkisi ve önemi 
olduğu anlaşılabilmektedir. 
Ölçme ve değerlendirmenin amacı bir eğitimin verimli olup olmadığını 
belirtmektir.  Ölçme ve değerlendirme işlemleri yabancı dil 
öğretiminde de geçerlidir. Türk dillilere ve Türk dilli olmayanlara 
Türkçe öğretiminde farklı materyaller kullanılmaktadır. Zira Türkçeyi 
yabancı dil olarak öğretimi daha karmaşık ve çaba gerektiren bir 
süreçtir. Ayrıca bu öğretim süreci için de farklı ölçme ve değerlendirme 
yapılmaktadır. Bu yüzden Türkçeyi yabancı dil olarak öğretiminde 
Avrupa Konseyi Dil Dosyası Çerçevesindeki Küresel Dil Ölçeğine göre 
ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Belli becerileri Türkçeyi 
yabancı dil olarak öğrenen bireylere kazandırmak için ülkemizde de 
farklı programlar yayınlanarak kazandırılması gereken kazanımlar 
belirtilmiştir. 
Bu çalışma eğitim öğretimin vazgeçilmez parçalarından birisi olan 
ölçme değerlendirme üzerine olacaktır. Yabancı dil olarak Türkçe 
öğretiminde en çok kullanılan kitaplardan olan İstanbul Yabancılar için 
Türkçe kitabı ile Gazi Yabancılar için Türkçe kitap setlerinde bulunan 
temel seviye (A1 ve A2) için hazırlanmış olan okuma anlama 
sorularının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada araştırma 
yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veri toplama 
aracı olarak da doküman analizi seçilmiştir. 
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Bulgular 
Her iki setin A1 kitapları ele alınıp okuma anlama bölümündeki ölçme 
değerlendirme soruları incelendiğinde İstanbul Yabancılar için Türkçe 
kitabında on iki farklı soru türü Gazi Yabancılar için Türkçe kitabında 
ise yedi farklı soru türü olduğu görülmektedir. Bu soru köklerinden 
yedi tanesi “metne göre …?”, “doğru yanlış soruları”, “işaretleme”, 
“sıralama”, “eşleştirme soruları”, “çoktan seçme soruları” ve “boşluk 
doldurma soruları” her iki kitapta da bulunurken bunların dışında 
İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabında farklı olarak “Ya siz?” sorusu 
ile öğrenenlerden kendi düşünceleri açık uçlu bir şekilde istenmektedir. 
Bunun dışında “karşılaştırma soruları” ve “gösterip yaptırma soruları” 
ile metinden çıkarıp yapmayı sağlayan “metne göre düzeltme soruları” 
ve “diyaloğu sürdürme soruları” İstanbul Yabancılar için Türkçe 
kitabında bulunmaktadır.  
“Metne göre …?” sorularında sorunun cevabı doğrudan metin içinden 
istenirken “çoktan seçmeli sorularda” test soruları öğrenenlere 
yöneltilmiştir. İşaretleme sorularını çoktan seçmeli sorulardan ayıran 
farkı birden fazla işaretleme yapmaya imkân vermesiyle açıklanabilir. 
Örneğin Gazi A1 kitabı 42. Sayfada bulunan bir tabloda satırda isimler 
sütün kısmında fiiller verilerek hangi isimlerin hangi fiillerle 
kullanıldığı istenilmiştir. Sıralamada ise basit bir metni cümlelerini 
mantık sırasına göre düzenlenmesi istenmiştir. A1 kitaplarında bulunan 
soru türleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
 

N
o 

İstanbul Yabancılar için 
Türkçe Kitabı A1 Okuma 
Anlama Soru Türleri 

 Gazi Yabancılar için Türkçe 
Kitabı A1 Okuma Anlama 
Soru Türleri 

1 Metne Göre Soruları Metne Göre Soruları 

2 Doğru Yanlış Soruları Doğru Yanlış Soruları 

3 Boşluk Doldurma Soruları Boşluk Doldurma Soruları 

4 Eşleştirme Soruları Eşleştirme Soruları 

5 Çoktan Seçme Soruları Çoktan Seçme Soruları 
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6 Sıralama Soruları Sıralama Soruları 

7 İşaretleme Soruları İşaretleme Soruları 

8 Açık Uçlu Sorular (Ya Siz?)    

9 Karşılaştırma Soruları  

1
0 Gösterip Yaptırma Soruları  

1
1 Metne Göre Düzeltme Soruları  

1
2 Diyaloğu Sürdürme Soruları  

Tablo 1: A1 kitaplarındaki soru türleri 
Temel seviyede bulunan bir diğer kur olan A2 seviyesinde ise ölçme 
değerlendirme soruları İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabında 
büyük bir artış göstererek Gazi Yabancılar için Türkçe kitabında yer 
alan soru sayısını geçmiştir. İstanbul A1 kitabında dokuz, Gazi A2 
kitabında ise altı ölçme değerlendirme sorusu bulunmaktadır. Soruların 
dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir: 

N
o 

İstanbul Yabancılar için 
Türkçe Kitabı A2 Okuma 
Anlama Soru Türleri 

 Gazi Yabancılar için Türkçe 
Kitabı A2 Okuma Anlama 
Soru Türleri 

1 Metne Göre Soruları Metne Göre Soruları 

2 Doğru Yanlış Soruları Doğru Yanlış Soruları 

3 Boşluk Doldurma Soruları Boşluk Doldurma Soruları 

4 Eşleştirme Soruları Eşleştirme Soruları 

5 Açık Uçlu Sorular (Ya Siz?)   Sıralama 

6 İşaretleme Soruları Çoktan Seçme  

Tablo 2: A2 kitaplarındaki soru türleri 
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İstanbul Yabancılar için Türkçe A2 kitabında okuma anlamaya yönelik 
beş farklı ölçme değerlendirme soru türü bulunurken Gazi Yabancılar 
için Türkçe A2 kitabında altı farklı ölçme değerlendirme soru türü 
bulunmaktadır. Bu soruların dört tanesi aynı türde soru kökünden 
oluşmaktadır. Bu soru köklerinden dört tanesi “metne göre …?”, 
“doğru yanlış soruları”, “eşleştirme soruları” ve “boşluk doldurma 
soruları” her iki kitapta da bulunmaktadır. Bunların dışında İstanbul 
Yabancılar için Türkçe kitabında farklı olarak “Ya siz?” sorusu ile 
öğrenenlerden kendi düşünceleri açık uçlu bir şekilde istenir. Bunun 
dışında da birden fazla seçim yapma olanağı veren “İşaretleme 
Soruları” da kullanılmıştır. Gazi Yabancılar için Türkçe A2 kitabında 
okuma anlama bölümünde yer alan ölçme değerlendirme sorularından 
farklı olarak “sıralama”, ve “çoktan seçme soruları” yer almaktadır. 
İstanbul Yabancılar için Türkçe kitap setinde okuma anlama bölümü 
için bu ölçme değerlendirme sorularının dışında öğrenilen dilbilgisi 
konularının tekrarı için her ünitenin sonunda aynı ünitede verilen 
dilbilgisi konuları öğrenenlere sorulmuştur. Fakat sette istek kipi 
dilbilgisi konusu olarak A2 seviyesinde verilmesine karşın A1 
seviyesinde de istek kipi kullanılarak sorular sorulmuştur. 
Sonuç ve Tartışma 
İstanbul Yabancılar için Türkçe kitabında bulunan “Ya siz?” soruları 
başlangıç seviyesinde öğrencilerin uzun uzun cevap verebilecekleri bir 
soru tarzı olmadığı düşünülmektedir. Bu sorunun ilerleyen seviyelerde 
açık uçlu soru olarak kullanılması daha doğru olacaktır.  
Her iki kitapta da bulunan ölçme değerlendirme soruları özellikle A1 
seviyesinde, seviyeden beklenmeyecek kelime ve dilbilgisi kurallarıyla 
sorulmuştur. Kitap setinde A2 seviyesinde verilen dilbilgisi kuralı, A1 
okuma anlama sorularında ölçme değerlendirme sorusu olarak 
öğrenicinin karşısına çıkmaktadır. Seviye A1 olduğu için öğretmen 
yardımıyla yapılabileceği düşünülen bu sorular tek başına ders çalışma 
ya da kendi kendine öğrenme durumlarını ortadan kaldırmaktadır.  
Sonuç olarak genelde soru türleri ortaklık gösterse de okuma anlama 
bölümünün ölçme değerlendirme soruları yukarıda ifade edilen 
farklılıklarda bulunmaktadır. Kabul edilebilir soru türlerinin yanı sıra 
olmaması gereken soru türlerine de rastlanmıştır.  
Öneriler 
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Seviyeden beklenmeyecek kelime ya da dilbilgisi kuralını 
kullanmaktansa özellikle başlangıç seviyesinde kitap kullanıcılarının 
yapmaları gereken alıştırmalardan ilkini gösterip daha sonrasında diğer 
örnekleri kullanıcılardan yapmalarını istemek daha kullanıcı olacak 
olup bireysel çalışmaya da imkân sağlayacaktır. 
Dil öğretiminde başlangıç ve giriş seviyelerinde öğrenenin seviyesi, 
dilbilgisi ve kelime bilgisi dikkate alınarak hazırlanan ölçme 
değerlendirme sorularının daha çok eşleştirme, doğru yanlış, işaretleme 
gibi daha basit olması gerekir. Açık uçlu sorular ilerleyen seviyelerde 
sorulabilir. 
Bu konu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretiminde en çok kullanılan kitap setlerini seçerek bu setlerde 
yer alan ölçme değerlendirme sorularının tamamı tespit edebilirler. 
Seviyelere ve becerilere göre ölçme değerlendirme soruları tespit edilip 
ortak soru havuzu oluşturulabilir. 
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Türkiye’deki Güney Asyalı Öğrencilerin Uyum Sürecine 
Yerel Halkın Etkisi 

Mervenur Şahin* 
Özet 
Günümüzde teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerleme küreselleşme 
hızını da artıran en önemli etmenlerdendir. Küreselleşmenin getirdiği 
yeni hayat tarzı ve algısı kendisini farklı şekillerde ve alanlarda 
göstermektedir. Uluslararası eğitim ve uluslararası öğrenci hareketliliği 
de küreselleşmenin gündelik hayata yansıyan en önemli 
sonuçlarındandır. Ülkelerin yürüttüğü politikaların birer parçası olan 
uluslararası eğitim ve öğrenci hareketliliği yerel halka doğrudan etki 
eden bir zemin hazırlamaktadır. 
Türkiye'de son yıllarda bu yönde izlediği politikalar ve çalışmaların 
sonucu olarak uluslararası öğrenciler tarafından giderek daha çok tercih 
edilen bir ülke haline gelmektedir. Bu durum Türk halkının giderek 
daha fazla uluslararası öğrenci ile iletişim halinde olması ve 
uluslararası öğrencilerin Türkiye’de günlük yaşamın bir parçası haline 
gelmeleri sonuçlarını doğurmaktadır. Uluslararası öğrencilerin bu 
şekilde toplumun bir gerçekliği haline gelmesi bu öğrencilerin toplumla 
olan iletişimlerini, uyum süreçlerini, toplumla olan etkileşimlerinin 
uyum süreçlerine nasıl katkı sağladığını, kültürlerarası farklılıkların yol 
açtığı sorunları ve benzeri durumları incelemeyi birçok açıdan elzem 
bir hale getirmektedir.   
Türkiye’nin en çok öğrenci kabul ettiği bölgeler arasında Güney Asya 
da bulunmaktadır. Bu çalışma Güney Asya’dan gelen öğrencilerin 
uyum süreçlerine toplum ile olan iletişimlerinin etkisini tespit etmeyi 
hedeflemiştir. Türkiye’deki öğrenci yoğunluklarına bakılarak beş 
Güney Asya ülkesi belirlenmiştir. Bu ülkeler Afganistan, Bangladeş, 
Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka’dır. Bu ülkelerden Türkiye’de okuyan 
50 öğrenci ile uyum süreçleri ve yerel halkla ilişkileri konuları baz 
alınarak mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sonucunda 
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öğrencilerin uyum süreçlerinde halkla olan iletişimlerinin önemli bir rol 
oynadığı görülmüştür. Mülakatlar sonuç kısmında ayrıntılı olarak 
incelenmiştir.    
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Eğitim, Uluslararası 
Öğrencilik, Güney Asya, Uyum Süreci, Toplumsal Etkileşim 
 
Uluslararası Öğrencilik 
Dünyadaki hemen tüm toplumlarda daha kaliteli bir yükseköğretim 
eğitimi almak için yurtdışına gitmek kökeni uzak tarihlere dayanan bir 
eğilimdir. Günümüzde kendi ülkeleri dışında yükseköğretim eğitimi 
alan öğrencileri; yükseköğretim için yurtdışında bulunan ve oturum 
izninin bulunduğu yabancı ülkede yükseköğretim eğitimi alan öğrenci 
olarak ikiye ayırmak ve tanımlamaları bu ayrıma göre yapmak 
mümkündür. Bu ayrıma göre; ikamet izninin bulunduğu yabancı ülkede 
yükseköğretim eğitimi alan öğrenciler yabancı öğrenciler; 
yükseköğretim eğitimi için vize veya izinle yabancı bir ülkeye giden 
öğrenciler ise uluslararası öğrenciler olarak kabul edilebilir 
(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 
2013:314-315). Ne var ki her ülkenin uluslararası öğrenci tanımı da o 
ülkede yapılan hukuki düzenlemelere göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Nitekim Avustralya’da bir öğrencinin uluslararası 
öğrenci statüsünde olması için belirli bir vize türüne sahip olması 
gerekirken Birleşik Krallıkta ikamet izninin bulunmaması yeterlidir 
(Yükseköğretimin Uluslararasılaşması, 2015:19). 
Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler 
Türkiye’de uluslararası öğrencilerin tarihi cumhuriyet tarihi kadar 
eskidir. Nitekim Osmanlı’nın son dönemlerinde bile İstanbul farklı 
coğrafyalardan gelen öğrenciler için faydalı bir eğitim odağı olmuştur 
(Berkes, 2003:242). Ancak Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrenci sayısında her dönem istikrarlı bir artış olmamıştır.  Uluslararası 
öğrenci sayısının 1992-1993 akademik yılında yoğun bir artış 
göstermesinin sebebi Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında gelen 
öğrencilerdir (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2012:51-52). BÖP ilk başlarda 
yalnızca Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere burs vermeyi ve 
böylece Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki kültürel bağa katkı 
sunmayı amaçlayan bir proje olsa da daha sonra bu burs imkanları 
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çeşitli ülke öğrencilerinin de hizmetine sunulmuştur (Özoğlu, Gür ve 
Coşkun, 2012:58). Uluslararası öğrenci sayılarındaki bu artış 1997 
yılına kadar sürmüş, 1998 yılından 2003 kadar uluslararası öğrenci 
sayısından azalma görülmüştür. 2004 yılında sayılar tekrar artış 
göstermeye başlamıştır (Çetinsaya, 2014:152).  2010 yılında Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurulması ile BÖP 
bursları ile ülkeler arasında imzalanan çeşitli ikili anlaşmalarla verilen 
hükümet bursları YTB Türkiye Bursları adı altında toplanmıştır. 
Türkiye’de uluslararası öğrencilere yönelik ilk yasal düzenleme 1983 
yılında yapılmıştır. 14/10/1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de 
Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun her ne 
kadar uluslararası öğrencileri tanımlamamış olsa da kanunun kapsamını 
düzenleyen maddeden uluslararası öğrencinin tanımı 
anlaşılabilmektedir. Bu madde uluslararası öğrencileri burs alan ve 
kendi imkanları ile okuyan iki farklı grubu da içine alacak şekilde 
düzenlenmiştir. İlk uluslararası öğrenci tanımının yapıldığı 1985 tarihli 
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 
Yönetmelik’te uluslararası öğrenci  “Her derece ve daldaki eğitim 
kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. 
uyruğunda bulunmayan kişi” olarak tanımlanmıştır. 
24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da ise yabancı 
öğrenci, “kamu kurum ve kuruluşlarınca ülkemizde eğitim görmesi 
uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim 
amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrenci” olarak 
tanımlanmıştır (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar, 2010) 
İstatistiklere bakıldığında Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrenci 
sayılarında cumhuriyet tarihi boyunca düzenli bir artış olmasa da son 
yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, kurumsallaşmada yaşanan 
gelişmeler ve Türkiye’nin uluslararası alandaki imajının olumlu olarak 
güçlenmesiyle paralel olarak öğrenci sayılarındaki artış dikkate 
değerdir. YÖK istatistiklerine göre 2018-2019 akademik yılında bu 
sayı 154.446’dır (İstatistik Bilgi Yönetim Sistemi 
[https://istatistik.yok.gov.tr]). Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrenciler ağırlıklı olarak Orta Asya, Ortadoğu ve Güney Asya’dan 
gelmektedir. 
Türkiye’de Güney Asyalı Öğrenciler 
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Orta Asya ülkeleri ile olan kültürel ortaklık ve Ortadoğu ülkelerine olan 
coğrafi yakınlık göz önünde tutulduğunda bu ülkelerdeki öğrencilerin 
yükseköğretim eğitimleri için Türkiye’yi tercih etmeleri şaşırtıcı 
değildir. Ancak bu iki bölgeyi takip eden Güney Asya ülkelerindeki 
öğrencilerin yükseköğretim eğitimleri için Türkiye’yi tercih ediyor 
olmaları dikkate değerdir. Zira bu ülkelerle Türkiye’nin coğrafi bir 
yakınlığı bulunmadığı gibi Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi ortak bir 
kültür ve dil birliği de bulunmamaktadır.  
Güney Asya, Asya kıtasının güney bölgesini ifade eden hem coğrafi 
hem kültürel bir bölge ismidir. 8 Aralık 1985’te kurulan Güney Asya 
Bölgesel İşbirliği Örgütü’ne (SAARC) göre sekiz adet Güney Asya 
ülkesi bulunmaktadır. Bunlar; Afganistan, Bangladeş, Butan, 
Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’dır (Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]). Bu çalışmada 
Türkiye’deki öğrenci yoğunluklarına bakılarak bu ülkelerden 
Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka incelenmiştir.  
Afganistan 
Orta Asya ve Güney Asya bölgeleri arasında bir köprü konumunda 
bulunan Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Kabil’dir. 
Afganistan’ın kuzeyde Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan; 
doğuda Çin; batıda İran; güney ve güneydoğuda ise Pakistan ile sınırı 
bulunmaktadır. 2018 verilerine göre 37 milyon nüfusa sahip ülkenin 
Darice ve Peştuca olmak üzere iki resmi dili vardır (Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]) Ancak 
Türkmence ve Özbekçe de ülkenin özellikle belirli sınır bölgelerinde 
çoğunluk tarafından konuşulan dillerdendir (Afganistan Büyükelçiliği 
Ankara [https://afghanembassy.org.tr]). 
Afganistan ve Türkiye devletleri arasındaki ilişkinin tarihi 1921’de iki 
ülke arasında imzalanan dostluk anlaşmasına kazar uzanmaktadır. 
Afganistan İslam Cumhuriyeti bu anlaşma ile birlikte TBMM’yi 
tanıyan ikinci ülke olmuştur (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
[http://www.mfa.gov.tr]). Afganistan ve Türkiye arasında uzun 
yıllardır süren bu ikili diplomatik ilişkiler Afganistan’dan Türkiye’ye 
eğitim almaya gelen öğrencilerin seçimlerini etkileyen en önemli 
faktörlerdendir. Afgan öğrenciler gerek kendi imkanları gerek 
Türkiye’nin sağlamış olduğu burs imkanları sayesinde uzun yıllardır 
Türkiye’yi yükseköğretim eğitimleri için tercih etmektedir. Bugün 
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Türkiye’de eğitim görüp Afganistan’a geri dönmüş mezun öğrenciler 
çeşitli aralıklarla da bir araya gelmektedir (“Türkiye Mezunları 
Afganistan’da”, 2017). YÖK istatistiklerine göre 2018-2019 akademik 
yılında Türkiye’de okuyan Afgan öğrenci sayısı 6804’tür. Bu 
öğrencilerin 5624’ü erkek öğrenciyken, 1180’i kadın öğrencidir. 
Bangladeş 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Dakka’dır ve 2019 verilerine 
göre nüfusu 163 milyondur (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
[http://www.mfa.gov.tr]). Anadili Bengalce olan ülkenin iki sınır 
komşusu batıda, kuzeyde ve kuzeydoğuda Hindistan, güneyde ise 
Myanmar’dır.  
Türk ve Bengal milletleri arasındaki ilişkiler Bangladeş Halk 
Cumhuriyetinin kurulmasından önceye dayanmaktadır. Bengal milleti 
Türkiye’nin Kurtuluş savaşında Türk halkına maddi ve manevi 
desteklerde bulunmuştur. Bengal halkının Kurtuluş savaşı için 
göndermiş oldukları maddi yardımların yanında, Bangladeş’in ulusal 
şairi Kazi Nazrul İslam’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazmış 
olduğu “Kamal Pasha” adlı destanı Bangladeş’te okul kitaplarında yer 
almaktadır (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
[http://www.mfa.gov.tr]). 
Bangladeş 16 Aralık 1971’te Pakistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan 
etmiştir. 22 Şubat 1974’te Türkiye’nin Bangladeş Halk Cumhuriyeti’ni 
tanımasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler resmi olarak başlamıştır 
(Sarısır, 2019:568). Türkiye bu tarihten beri Bangladeş’ten 
yükseköğretim eğitimi için gelen öğrencileri ağırlamaktadır. YÖK 
istatistiklerine göre 2018-2019 akademik yılında Türkiye’de okuyan 
Bangladeşli öğrenci sayısı 585’tir. Bu öğrencilerden 494’ü erkek, 91’i 
kadındır.  
Hindistan  
Hindistan Cumhuriyeti geniş yüzölçümü ve kalabalık nüfusu ile Asya 
kıtasının önde gelen küresel güçlerindendir. Başkenti Yeni Delhi olan 
ülkenin 2019 verilerine göre nüfusu 1.366 milyar ve yüz ölçümü 
3.287.259 km²’dir. Hindistan’da 200’den fazla resmi dil 
konuşulmaktadır. Hint Anayasasında da 22 dil resmi dil olarak 
tanınmaktadır. Hindistan resmi yazışmalarında İngilizce ve Hintçe 
kullanmaktadır. Bu iki dil dışında en çok konuşulan diller arasında 
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Urduca, Tamil, Malayalam ve Punjabi gibi diller vardır (Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]). Ülkenin 
Pakistan, Çin, Bangladeş, Myanmar, Nepal ve Butan ile kara sınırı, Sri 
Lanka ile ise deniz sınırı bulunmaktadır.  
Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler iki ülkenin kuruluş tarihlerine 
kadar uzanmaktadır. Hindistan’da bulunan dönemin Muhammed İkbal 
gibi Müslüman düşünürleri Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri 
yakından takip etmişler ve kendi platformlarında Türkiye’yi 
desteklemişlerdir (Hussain, 2012:150). Türkiye de 15 Ağustos 1947 
tarihinde bağımsızlığını kazanan Hindistan’ı hemen tanımış ve iki ülke 
arasında diplomatik ilişki kurulmuştur (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]). Bu zamandan beri Hindistan’dan 
Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrenci sayısı giderek artış 
göstermektedir. YÖK istatistiklerine göre 2018-2019 akademik yılında 
Türkiye’de okuyan Hindistanlı öğrenci sayısı 250’dir. Bu öğrencilerin 
189’u erkek, 61’i ise kadındır.  
Pakistan 
Başkenti İslamabad olan Pakistan İslam Cumhuriyeti, 2019 verilerine 
göre 216 milyon nüfusu ile Güney Asya bölgesinin önemli 
ülkelerindendir (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
[http://www.mfa.gov.tr]). Ülkenin resmi dilleri İngilizce ve Urducadır. 
Peştuca, Punjabi ve Beluci dilleri de konuşulan diller arasındadır. 
Ülkenin; Hindistan, Afganistan, İran ve Çin’e kara sınırı 
bulunmaktadır. 
Tüm altkıta Müslümanları gibi Pakistanlı Müslümanlar da Türkiye’nin 
Kurtuluş Savaşı’nı ve kuruluş sürecini yakından takip etmişler, maddi 
ve manevi desteklerini esirgememişlerdir. Türkiye ile Pakistan’ın 
ilişkileri 14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın bağımsız bir devlet olarak 
kurulmasından beri gelişerek devam etmektedir (Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]). Pakistan ile Türkiye 
uluslararası alanlarda ilk zamanlardan beri birbirlerini destekleyici 
politikalar izlemişlerdir (“Türkiye ve Pakistan”, 2020). İki ülkenin 
birbirileri ile olan yakın ilişkileri yalnızca siyasi ilişkilerde değil 
akademik ve sosyo-kültürel ilişkilerde de açıkça görülmektedir. Bu 
bağlamda uluslararası öğrenci hareketliliği de iki ülke arasındaki 
ilişkileri geliştiren bir unsurdur (“Türkiye Mezunları Pakistan’ın 
Başkenti”, 2017). YÖK istatistiklerine göre 2018-2019 akademik 
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yılında Türkiye’de okuyan Pakistanlı öğrenci sayısı 2115’tir. Bu 
öğrencilerden 1583’ü erkek öğrenci, 532’si ise kadın öğrencidir. 
Sri Lanka 
Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya bölgesinde 
bir ada ülkesidir. Ülkenin başkenti Kolombo, 2019 verilerine göre 
nüfusu ise 21 milyondur. Sri Lanka’nın resmi dili Sinhaladır ve Tamil 
de Sinhala ile birlikte ülkede konuşulan bir ulusal dildir (Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı [http://www.mfa.gov.tr]).   Bir ada 
ülkesi olan Sri Lanka’nın tek komşusu deniz sınırını paylaştığı 
Hindistan’dır. 
Sri Lanka 4 Şubat 1948’de bağımsızlığını kazanmıştır. Bu tarihten 
itibaren Türkiye Yeni Delhi Büyükelçiliği’ni Sri Lanka’ya akredite 
etmiştir. Aynı şekilde Sri Lanka da Tel Aviv Büyükelçiliği’ni 
Türkiye’ye akredite etmiştir. 2012 yılında Sri Lanka Ankara 
Büyükelçiliğini, 2013 yılında ise Türkiye Kolombo Büyükelçiliğini 
açmıştır (Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
[http://www.mfa.gov.tr]).   İki ülkede de büyükelçiliklerin açılması 
ülkeler arasındaki uluslararası öğrenci hareketliliğini de harekete 
geçiren bir ülke olmuştur. Bu tarihlerden sonra Türkiye Sri Lanka’dan 
uluslararası öğrenciler kabul etmeye başlamıştır.  
Günümüzde YÖK istatistiklerine göre 2018-2019 akademik yılında 
Türkiye’de okuyan Sri Lankalı öğrenci sayısı 56’dır. Bunlardan 46’sı 
erkek öğrenciyken 10’u kadın öğrencidir.   
Yöntem 
Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada Güney Asya’dan Türkiye’ye yükseköğretim için gelen 
öğrencilerin uyum süreçlerine yerel halkla olan iletişimlerinin etkisi 
incelenmiştir. Ancak Türkiye’deki tüm öğrencilere ulaşmak mümkün 
olmadığı için her ülkeden belirli sayıda öğrenci seçilmiş ve yargısal 
örneklem metodu kullanılmıştır. Öğrenciler burs imkanı ile gelenler, 
kendi imkanları ile gelenler veya lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans 
eğitimi alanlar gibi mümkün olduğunca farklı özellikler göz önünde 
bulundurularak seçilmiştir. Araştırma için öğrencilere yarı 
yapılandırılmış mülakat yöntemi ile sorular yöneltilmiştir.  Mülakat 
soruları öğrencilerin uyum süreçlerindeki gözlemlerini ve yerel halkla 
iletişimlerine bakış açılarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.   
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Evren Ve Örneklem 
Araştırma için beş Güney Asya ülkesi seçilmiştir. Araştırmanın evreni 
Türkiye’de yükseköğretim eğitimi alan Afganistanlı, Bangladeşli, 
Hindistanlı, Pakistanlı ve Sri Lankalı öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise her ülkeden 10 öğrenci olmak üzere 
toplamda Türkiye’de eğitim alan 50 Güney Asyalı öğrenci 
oluşturmaktadır.   
Bulgular 

 
Özellikler 

 
Sayı 

Cinsiyet Kadın 17 

Erkek 33 

Medeni Durum Evli 10 

Bekar 40 

Eğitim Durumu TÖMER 2 

Lisans 22 

Yüksek Lisans 18 

Doktora 8 

Kaldığı Yer Aile Evinde 11 

Öğrenci Evinde 14 

Yurtta 25 

Burs Durumu Türkiye Bursu 37 

Kendi Ülkesinin Bursu 3 

Burssuz 10 

Tablo 1 Mülakat gerçekleştirilen öğrencilerin demografik bazı özelliklere göre 
sayıları 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere bu çalışma için mülakat yapılan Güney 
Asyalı öğrenciler farklı özellikler dikkate alınarak tercih edilmiştir. 



131 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 
Çalışmada her ülkeden mutlaka hem kadın hem erkek öğrencilerle 
mülakatlar yapılmış ve mümkün olduğunca kadın ve erkek öğrencilerin 
sayıları tüm öğrenci sayısının oranına uygun tutulmaya çalışılmıştır. 
Tablo 1’e göre çalışma için mülakat yapılan öğrenciler arasında lisans, 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri mevcuttur. Yüksek lisans 
öğrencilerinden bir kısmı lisans eğitimini de Türkiye’de almış, doktora 
öğrencilerinden bir kısmı ise lisans ve yüksek lisans eğitimlerini de 
Türkiye’de almış öğrencilerdir. Çalışmada, öğrencilerin eğitime 
ulaşma imkanları da göz önünde tutulmuştur. Bu bağlamda mülakat 
yapılan öğrenciler arasında YTB ve Diyanet gibi Türk kurumlarından 
burs alarak eğitim alan öğrenciler, kendi devletlerinin burs imkanlarıyla 
eğitim alan öğrenciler ve kendi imkanları ile eğitim alan öğrenciler 
bulunmaktadır. Ayrıca mülakat yapılan öğrencilerin bir kısmının 
üniversitelerindeki eğitim dili Türkçe iken, diğer bir kısmının 
üniversitelerindeki eğitim dili İngilizcedir. Çalışma için mümkün 
olduğunca farklı şehirlerdeki öğrencilere ulaşılmıştır. Bu şehirler 
arasında; Ankara, İstanbul, Trabzon, Eskişehir, Konya, İzmir, Kayseri, 
Karabük, Bursa, Samsun, Gaziantep bulunmaktadır. Öğrencilerin farklı 
özellikleri çalışmanın daha sağlıklı bir sonuç vermesi açısından önem 
taşımaktadır.  

Sorular 
Evet 
- 
Hayır 

Sayı 

Afganistan Bangladeş Hindistan Pakistan Sri 
Lanka 

Türkçe 
biliyor 
musunuz? 

Evet 10 9 9 4 10 

Hayır 0 1 1 6 0 

Türkçe 
öğrenim 
sürecinizde 
halkla 
iletişim 
kurarken 
zorluk 
yaşadınız 
mı? 

Evet 0 1 0 0 0 

Hayır 10 8 10 8 10 
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Türklerle 
arkadaşlık 
kurmak zor 
mu? 

Evet 2 2 2 0 1 

Hayır 8 8 8 10 9 

Irkçılıkla/ 
Ayrımcılıkla 
karşılaştınız 
mı? 

Evet 5 5 3 2 6 

Hayır 5 5 7 8 4 

Türkiye 
uyum 
sağlaması 
zor bir ülke 
mi? 

Evet 1 1 1 0 0 

Hayır 9 9 9 10 10 

Tablo 2 Ülke öğrencilerinin mülakatta sorulan bazı sorulara verdiği cevaplar 

Çalışmada elde edilen bulgular tüm bu farklı özellikler göz önünde 
tutularak ve mülakat yapılan öğrencilerin cevapları değerlendirilerek 
her ülke için kendi başlığı altında yer alacaktır.     
Afganistan 

 
Figure 1 Mülakat yapılan Afganistanlı öğrencilerin cinsiyete ve mülakatta tercih 
ettikleri dile göre dağılımı 

Grafik 1’e göre mülakat yapılan Afganistanlı öğrencilerin cinsiyet 
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dağılımları görülmektedir. Erkek öğrencilerin tamamı mülakat 
sırasında mülakat dilini Türkçe tercih etmiştir. Kadın öğrencilerin 
tamamı ise mülakat dili olarak İngilizceyi tercih etmiştir.  
Afgan öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etmelerindeki en 
büyük etmen nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir 
ülkede uyum açısından zorlanmayacakları düşüncesidir. Öğrencilerin 
çoğunluğu Türkiye’ye gelmeden önce de Türkiye tarihinden ve Türkiye 
ile Afganistan arasında 1921’de imzalanan dostluk anlaşmasından 
ötürü kendilerini ülkeye ve ülke halkına yakın hissettiklerini 
söylemiştir. Çoğunluğu burslu olan öğrenciler için burs imkanları da 
Türkiye tercihlerinde önemli rol oynamıştır.  
Afgan öğrencilerin tamamı Türkiye’ye geldikleri ilk bir yıl içinde 
Türkçeyi öğrenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu için özellikle 
Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin varlığından ötürü Türkçe kolay 
bir dil iken, öğrencilerden iki tanesi Türkçeyi ekler ve tamlamalardan 
ötürü öğrenmesi zor bir dil olarak tanımlamıştır. Tablo 2’de de 
görüldüğü üzere öğrencilerin tamamı Türkçe öğrenim süreçlerinde 
halkla iletişimde hiçbir sıkıntı çekmediklerini, anlaşamadıkları 
noktalarda Türklerin onlara son derece yardımcı ve anlayışlı 
davrandığını dile getirmiştir. Halktan insanların kendilerini 
tanımadıkları halde onlarla iletişime geçmeye çalışmasını normal 
karşılamaktadırlar. Öğrencilerin bir kısmı Türk vatandaşlarının bu 
davranışlarının kendi uyum süreçlerine olumlu katkı sağladığını, 
kendilerini iyi hissettirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin çoğunluğuna 
göre Türklerle arkadaşlık kurmak da onlarla iletişim kurmak kadar 
kolay olmaktadır. Afgan öğrenciler komşuluk ilişkilerinden de 
memnun olduklarını belirtmiştir. Bu açıdan, Afgan öğrencilere göre 
Türkiye uyum sağlaması hiç zor bir ülke değildir.  
Tablo 2’ye göre öğrencilerin yarısı ırkçılığa veya ayrımcılığa maruz 
kalmadığını belirtirken diğer yarısı bu durumlarla çok az da olsa karşı 
karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Irkçılığa/ayrımcılığa maruz kaldığını 
belirten öğrenciler bu durumun sebebini Afgan olmaları değil 
çoğunlukla “Suriyeli” sanılmaları olarak görmektedir. Öğrenciler toplu 
alanlarda kendi dillerini veya İngilizceyi konuşmaya çekindiklerini dile 
getirmiştir. Bu çekincelerini de “Suriyeli sanılma” çekincesi olarak 
açıklamışlardır. Nitekim öğrenciler kendilerinin Afganistan’dan 
geldiğini öğrenen hiçbir Türk vatandaşının kendilerine kötü veya 
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rahatsız edici davranmadığını belirtmiştir. Öte yandan öğrencilere 
ülkeleri ile ilgili Türk vatandaşları tarafından önyargı içeren sorular alıp 
almadıkları sorulduğunda çoğunluk böyle sorular aldıklarını söylemiş 
ve bu sorulara örnekler vermiştir. Çoğu Afgan öğrenci; Türk halkının 
Afganistan’ı sevmesine rağmen Afganistan’ın bir Arap ülkesi 
olduğunu, Afganların Arapça konuştuğunu ve Afganistan’ın çöllerden 
ibaret olduğunu sanmalarından şikayet etmiştir. Mülakatlar sırasında 
bir öğrenci Türk vatandaşlarının kendisine sıklıkla poligami ve Taliban 
Yönetimi ile alakalı sorular sormasının kendisini rahatsız ettiğini dile 
getirmiştir. Öğrenciler arasında Türk vatandaşlarından hiç bu tür 
sorular almadığını belirten öğrenciler de olmuştur. 
Afgan öğrenciler ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yeni Afgan 
öğrencilere uyum süreçlerini kolaylaştırıcı öneriler sunmaları 
istendiğinde genel olarak aşağıdaki cevapları vermişlerdir: 
● Okuyacakları bölüm İngilizce olsa bile halkın İngilizce 
konuşma oranı çok düşük olduğu için ve halkla anlaşabilmek için 
Türkçe öğrenmek. 
● Türkiye’de gerek üniversitelerin gerek STK’ların öğrencilere 
sağladığı sosyal ortamlardan yararlanmak 
● Türk vatandaşlarıyla Türkiye iç siyaseti hakkında tartışmamak  
● Halihazırda Türkiye’de bulunan Afgan öğrencilerle irtibat 
halinde olmak 
 
Bangladeş 
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Figure 2 Mülakat yapılan Bangladeşli öğrencilerin cinsiyete ve mülakatta tercih 
ettikleri dile göre dağılımı 

Grafik 2’de mülakat yapılan Bangladeşli öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
görülmektedir. Öğrencilerin yarısı mülakat dilini Türkçe, diğer yarısı 
ise İngilizce tercih etmiştir.  
Mülakat yapılan Bangladeşli öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih 
etme sebepleri çeşitlilik göstermiştir. Bu sebepler belirtilme sıklıklarına 
göre şu şekilde sıralanabilir: Türkiye halkının Müslüman olması, 
Osmanlı Tarihine duyulan sempati, YTB’nin sağlamış olduğu burs 
imkanları, son dönemlerde Türk dönem dizilerinin Bangladeş’te 
yaygınlık kazanması, öğrencilerin ihtisaslaşmak istedikleri alanlara 
dair eğitimlerin Türk üniversitelerinde veriliyor olması.  
Bangladeşli öğrencilerin hemen hepsi Türkiye’ye geldikleri ilk yıl 
içinde Türkçeyi öğrenmiştir. Ancak öğrencilerden üniversitedeki 
eğitim dili İngilizce olanlar kendilerini Türkçe konuşurken tamamen 
rahat ifade edemediklerini dile getirmiştir. Bangladeşli öğrenciler genel 
olarak Türkçeyi zor bulmamaktadır. Öğrencilerden sadece bir tanesi 
Türkçedeki ekleri öğrenirken zorlandığını ifade etmiş ve Türkçeyi 
“Eklerin okyanusu” olarak tanımlamıştır. Öğrenciler Türkçeyi öğrenim 
süreçlerinde halkla iletişim kurarken zorluk yaşamadıklarını, 
kendilerini anlamayan vatandaşların bile jest ve mimiklerle de olsa 
kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını ifade etmiştir. Öğrencilerden 
bir kısmı ileri yaştaki vatandaşlarla iletişim kurmanın yöresel ağız 
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farklılıklarından ötürü zor olduğunu belirtmiştir. Bangladeşli öğrenciler 
halkın kendilerini tanımadıkları halde onlarla iletişime geçeye 
çalışmasını normal ve hatta olumlu karşılamaktadır. Öğrencilere göre 
Türklerle arkadaşlık kurmak da zor bir süreç değildir. Halkla iletişim 
bazında değerlendirmeleri istendiğinde Türkiye öğrencilerin çoğu için 
uyum sağlaması zor bir ülke konumunda değildir. 
Tablo 2’ye göre Bangladeşli öğrencilerden beşi ırkçılığa/ayrımcılığa 
hiç maruz kalmamışken diğer beşi ırkçılıkla karşılaştığını belirtmiştir. 
Bu beş öğrenciden ise üçü bu durumla bir veya iki defa karşılaştıklarını, 
iki tanesi bu durumu çok daha fazla yaşadıklarını ifade etmiştir. Bu 
durumu bir veya iki defa yaşadığını ifade eden üç öğrenci de kadındır. 
Bir kadın öğrenci birkaç defa halka açık ortamlarda Türkçe 
konuşmadığı için, diğer iki kadın öğrenci ise hemcinslerince modern 
kıyafetler yerine geleneksel kıyafetler giymeyi tercih ettikleri için ırkçı 
davranışlara maruz kaldıklarını söylemiştir. Bu durumu çok daha fazla 
yaşayan diğer iki öğrenci ise erkektir ve ırkçı davranışlara maruz kalma 
sebepleri olarak burs alıyor olmalarını görmektedirler. Öğrencilerden 
bir tanesi sınıf arkadaşlarının kendisine defalarca “Vergilerimizle 
okuyorsun.” dediğini belirtmiştir. Öğrencilerden bir tanesi ise yaklaşık 
6 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve Türkiye’de son dönemdeki mülteci 
nüfusundaki artış sebebiyle halkın tahammülsüzleştiğini, buna bağlı 
olarak son dönemlerde kendisinin de mülteci sanıldığı için birkaç defa 
ırkçı söylemlerle karşılaştığını ifade etmiştir.   
Mülakat yapılan öğrencilerin hepsi Türklere Bangladeşli olduklarını 
söylediklerinde mutlaka Bangladeş’e dair ek açıklamalar yapmak 
zorunda kaldıklarını, Türk vatandaşlarının Bangladeş’i bilmediğini 
ifade etmiştir. Bangladeşli öğrenciler ek açıklamalardan sonra Türk 
vatandaşlarının onlar hakkında bir çeşit “Hindistanlı” olarak 
düşünmelerinden de rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir.   
Bangladeşli öğrenciler ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yeni 
öğrencilere uyum süreçlerini kolaylaştırıcı öneriler sunmaları 
istendiğinde genel olarak aşağıdaki cevapları vermişlerdir: 
● Türkiye’nin toplumsal normlar bakımından Bangladeş’e 
kıyasla daha esnek bir ülke olmasına ve giderek artan seküler yaşam 
tarzına hazırlıklı olmak 
● Mutlaka en hızlı şekilde Türkçe öğrenmek 
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● Türklerle özellikle siyasi ve tarihi konularda tartışmamak ancak 
bu konularda iyi birer dinleyici olmak 
● Türkler milliyetçi insanlar olduklarından yanlarında bir yabancı 
olarak eleştirel bir dil kullanmamaya özen göstermek 
● Burs alan bir öğrenci olduğundan çok fazla bahsetmemek 
 
Hindistan 

 
Figure 3 Mülakat yapılan Hindistanlı öğrencilerin cinsiyete ve mülakatta tercih 
ettikleri dile göre dağılımı 

Grafik 3’te mülakat yapılan Hindistanlı öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
görülmektedir. Erkek öğrencilerin tamamı mülakat dilini Türkçe olarak 
tercih etmişken kadın öğrencilerin tamamı mülakat dilini İngilizce 
tercih etmiştir.  
Hindistanlı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme sebeplerinden en 
önemli iki tanesi Türkiye’nin sağlamış olduğu burs imkanları ve Türkçe 
bilmenin ülkelerine döndüklerinde karşılaşacakları rekabet ortamında 
onlara avantaj sağlayacak olmasıdır. Hindistanlı öğrenciler arasında 
Türkiye’yi tercih etme sebebi ihtisaslaşmak istediği alanın eğitimin 
Türkiye’de verilmesi olan Hindistanlı öğrenciler de vardır. 
Öğrencilerden bir tanesi Hindistan’da Türk Dili ve Edebiyatı okuduğu 
için yüksek lisans eğitimini Türkiye’de yapmak istediğini belirtmiştir.  
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Hindistanlı öğrencilerin hemen hepsi Türkçeyi geldikleri yıl 
öğrendiklerini belirtmişken kadın bir öğrenci basit selamlaşma ve 
alışveriş cümleleri dışında Türkçe öğrenmeye ihtiyaç duymadığını, bu 
yüzden Türkçe öğrenmediğini ifade etmiştir. Hindistanlı öğrenciler 
Türkçe öğrenirken zorluk yaşamadıklarını, Türkçenin zor bir dil 
olmadığını dile getirmiştir. Öğrencilerin hiçbirisi Türkçe öğrenme 
süreçlerinde halkla ilişkilerinde zorluk yaşamamıştır. Bilakis her 
öğrenci Türklerin bu konuda çok yardımcı insanlar olduğunu 
belirtmiştir.  Türklerle arkadaşlık kurma sürecinde ise kadın öğrenciler 
ülkelerinden gelen erkek öğrencilere kıyasla zorluk çektiklerini 
belirtmişlerdir. Mülakat yapılan üç kadın öğrenci de devlet yurdunda 
ikamet etmektedir ve iki öğrenci hemcinsleri olan Türklerle arkadaş 
olmanın zor olduğunu ifade etmiştir. Erkek öğrenciler ise Türklerle 
zorlanmadan arkadaşlık ettiklerini ifade etmiştir. Bu bağlamda 
Hindistan’dan gelen erkek öğrenciler Türkiye’nin uyum sağlaması 
kolay bir ülke olduğunu söylemiştir. İki kadın öğrenci de her ne kadar 
arkadaşlık kurmakta zorlansalar da uyum süreçlerinin sorunlu 
geçmediğini belirtmiştir. Bir diğer kadın öğrenci ise uyum sürecinde 
zorlandığını ifade etmiştir. Müslüman olmadığı için kültüre uyum 
sağlamanın zor olmasının yanında Türkçeyi öğrenmesinin uzun zaman 
almasının da Türklerle iletişim kurma konusunda kendisini zorladığını, 
bunun da uyum sürecini yavaşlattığını belirtmiştir. 
Hindistanlı öğrenciler tanışmadıkları halde onlarla konuşmaya çalışan 
Türk vatandaşları ile sık sık karşılaşmaktadır. Öğrenciler bu durumu 
çoğu zaman normal ve uyum süreçleri için cesaretlendirici olarak 
karşılarken bazı durumlarda rahatsız edici bulmaktadır. Öğrenciler 
özellikle ülkelerine dair Türk insanları tarafından sorulan önyargı 
içeren sorulardan duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. Kendilerine 
yöneltilen “İneğe mi tapıyorsunuz?”, “Et yemiyor musunuz?”, “Sürekli 
dans mı ediyorsunuz?” ya da “Kast sistemindeki kastın ne?” gibi 
soruların sadece kendilerine değil Türkiye’deki hemen her Hindistanlı 
öğrenciye sorulduğunu ve bu soruların bilgisizlikten kaynaklanan hoş 
olmayan sorular olduğunu belirtmişlerdir. Tablo 2’de de görüldüğü 
üzere öğrencilerin çoğu her ne kadar önyargı içeren sorularla 
karşılaşsalar da ırkçılıkla karşılaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Kadın 
öğrenciler ise yurtlarda yaşıtları tarafından ırkçı birtakım sözlere maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Hatta kadın öğrencilerden bir tanesi 
Türkiye’de eğitimin Türk öğrencilere de ücretsiz olduğunu duyunca 
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çok şaşırdığını çünkü kaldığı yurtta Türklerin ona çok defa “Sen zaten 
bedavaya okuyorsun, bizim paramızla okuyorsun.” şeklinde cümleler 
sarf ettiklerini, dolayısıyla eğitimin Türk öğrenciler için paralı 
olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Başka bir kadın öğrenci ise dini 
inancı gereği vejetaryen olduğunu söyledikten sonra et yemek ile ilgili 
birkaç defa hoşlanmadığı şakalara maruz kaldığını ifade etmiştir.  
Hindistanlı öğrenciler ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yeni 
öğrencilere uyum süreçlerini kolaylaştırıcı öneriler sunmaları 
istendiğinde genel olarak aşağıdaki cevapları vermişlerdir: 
● Mutlaka en kısa zamanda Türkçe öğrenmek 
● Türk insanları ile iletişim kurarken daha açık ve dolaysız 
iletişim kurmaya çalışmak 
● Türkiye’de bulunan sosyal ortamlardan ve imkanlardan 
olabildiğince yararlanmak 
● Türklerle sıcak tartışmalara girmemek 
Pakistan 

 
Figure 4 Mülakat yapılan Pakistanlı öğrencilerin cinsiyete ve mülakatta tercih ettikleri 
dile göre dağılımı 

Grafik 4’te mülakat yapılan Pakistanlı öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
görülmektedir. Öğrencilerin yarısı mülakat dili olarak Türkçeyi, yarısı 
İngilizceyi seçmiştir.  
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Pakistanlı öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etme sebepleri 
genel olarak; burs imkanları, Türkiye’de eğitim masraflarının diğer 
birçok ülkeye göre daha uygun olması, Türkiye’nin Pakistan’da dost 
ülke olarak görülmesi, başka bir ülkede eğitim almanın diğer ülkelere 
kıyasla Türkiye’de daha kolay olacağını düşünmeleridir. Mülakata 
katılan öğrencilerin yarısı YTB burslusu iken diğer yarısı kendi 
imkanları ile okumaktadır. 
Öğrenciler tarafından kendi imkanları ile gelenlerin genellikle İngilizce 
eğitim veren üniversiteleri tercih ettikleri, geldikleri ilk yıl Türkçeyi 
günlük basit konuşma kalıpları dışında öğrenmeyi tercih etmedikleri, 
bu durumdan ötürü Türkçe öğrenme sürelerinin diğer öğrencilere göre 
uzun sürdüğü ifade edilmiştir. Öte yandan YTB burslusu öğrenciler 
Türkçeyi ilk bir yıl içinde akıcı şekilde konuşmaya başladıklarını, 
Türkçe’nin zor bir olmadığını belirtmişlerdir. Pakistanlı öğrenciler 
Türkçe öğrenme ve ilk yıllardaki uyum süreçlerinde halkla iletişim 
kurmakta zorluk çekmediklerini, Türk halkının Türkçeyi öğrenme 
sürecindeki öğrencilere karşı çok daha anlayışlı ve olumlu 
yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Pakistanlı öğrenciler onları 
tanımadıkları halde gelip konuşmak isteyen insanlarla karşılaştıklarını 
ancak bu durumu oldukça normal karşıladıklarını dile getirmişlerdir. 
Öğrenciler için Türkler arkadaşlık kurması zor bir millet de değildir. 
Tablo 2’ye göre Pakistanlı öğrenciler için Türkiye uyum sağlaması zor 
bir ülke değildir.   
Pakistanlı öğrenciler hemen hepsi ırkçı davranışlara maruz 
kalmadıklarını belirtmişlerdir. İçlerinden yurtta kalan bir kadın öğrenci 
Türkleri milliyetçi duyguları yüksek bir millet olarak tanımlamış, buna 
bağlı olarak ırkçı olarak tanımlamasa da bazı hoş olmayan davranışlarla 
karşılaştığını ve bu davranışlarının çoğunun yurttaki Türk kadın 
öğrenciler tarafından yapıldığını belirtmiştir. Aynı kadın öğrenci yurtta 
arkadaşları ile Urduca konuşurken zaman zaman Türk öğrenciler 
tarafından “Burası Türkiye, Türkçe konuş” şeklinde tepkilere maruz 
bırakıldığını belirtmiştir. Öğrenciler Türk halkının kendilerine önyargı 
içeren sorular sormadıklarını, aksine Pakistanlı olduklarını 
belirttiklerinde bunun kendileri için her ortamda bir artı olduğunu 
söylemişlerdir. Türklerin Pakistan’ı kardeş ülke olarak gördüklerini 
belirtmişlerdir. 
Pakistanlı öğrenciler ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yeni öğrencilere 
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uyum süreçlerini kolaylaştırıcı öneriler sunmaları istendiğinde genel 
olarak aşağıdaki cevapları vermişlerdir: 
● Mutlaka Türkçe öğrenmek, Türklerle Türkçe iletişim kurmaya 
çalışmak 
● Toplu taşımalar gibi halka açık ortamlarda Türkçeden başka bir 
dili yüksek sesle konuşmamak 
● Türk öğrencilerle yurtta veya evde kalma durumunda 
bulundukları ortamların sosyal kurallarına uyum sağlamak 
Sri Lanka 

 
Figure 5 Mülakat yapılan Sri Lankalı öğrencilerin cinsiyete ve mülakatta tercih 
ettikleri dile göre dağılımı 

Grafik 2’de mülakat yapılan Sri Lankalı öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
görülmektedir. Öğrencilerden 6’sı mülakatı Türkçe talep etmiş, 2 kadın 
öğrencinin de içinde bulunduğu 4’ü ise İngilizce talep etmiştir. 
Sri Lankalı öğrenciler Türkiye’yi tercih etme sebebi olarak Türkiye’nin 
burs imkanlarını, yurt dışında lisans eğitimi almak için uygun bir ülke 
olmasını, Türkçe bilmenin ileride Sri Lanka’da onlar için avantaj 
sağlayabileceğini, Türk tarihine ve kültürüne olan merakları olarak 
sıralamışlardır.  
Sri Lankaları öğrencilerin tamamı Türkçe konuşabildiklerini, Türkçe 
öğrenmenin kendileri için zor olmadığını, Türkçe’nin ilk bir yıl içinde 
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kolaylıkla öğrenilebilen bir dil olduğunu söylemiştir. Öğrenciler bu 
süreçte halkla iletişimlerinde hiç sıkıntı yaşamadıklarını, Türkçeyi çok 
az konuşsalar bile insanların onlarla anlaşmak için ellerinden geleni 
yaptıklarını ifade etmiştir. Öğrenciler kendilerinin sıklıkla Türk 
arkadaşları olduğunu ve Türk arkadaş edinmenin bir Sri Lankalı için 
zor olmadığını, Türk öğrencilerin çoğunlukla farklı ülkelerden gelen 
öğrencilerle arkadaşlık kurma eğiliminde olduğunu belirtmiştir. Tablo 
2’ye göre Türkiye Sri Lankalı öğrenciler için uyum sağlaması zor bir 
ülke değildir. 
Sri Lankalı öğrencilerin 4’ü hiç ırkçılığa veya ayrımcılığa maruz 
kalmadığını belirtirken, geriye kalan 6’sı ırkçı davranışlara maruz 
kaldıklarını ifade etmiştir. Öğrenciler genel olarak Sri Lankalı oldukları 
için değil, Türk olmadıkları için ayrımcılık yaşadıklarını söylemiştir. 
Lisansını Türkiye’de tamamlamış ve yüksek lisansına da halihazırda 
Türkiye’de devam eden iki öğrenci son dönemlerde savaş 
bölgelerinden alınan göçlerle ırkçı davranış olaylarının başladığını, 
bundan öncesinde bu durumlarla karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Sri 
Lankalı öğrencilerin hemen hepsi Türkiye’de en az bir defa Suriyeli 
veya Iraklı bir mülteci sanıldığını belirtmiştir. Yurtta kalan iki kadın 
öğrenci ise ırkçılıkla en çok yurt ortamlarında karşılaştıklarını, Türk 
öğrenciler istemediği için yurtlarında yabancı öğrencilerin kaldığı 
katlar ile Türk öğrencilerin kaldığı katların farklı olduğunu, zaman 
zaman yurt yönetiminin Türk öğrencilerden uluslararası öğrencilere 
karşı saygı rica ettikleri uyarı yazılarını yurdun çeşitli yerlerine asmak 
zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Bu öğrenciler de “Bizim vergilerimiz 
ile okuyorsun” şeklindeki cümlelerle karşılaştıklarını söylemişlerdir. 
Sri Lankalı öğrencilere Türklerden hiç ülkeleri ile ilgili önyargı içeren 
sorular alıp almadıkları sorulduğunda Türklerin ülkelerini bilmediğini, 
Sri Lanka’yı çoğu zaman Afrika’da zannettiklerini ve Müslüman 
olduklarını belirttiklerinde ise ülkelerinde Müslümanların olmadığını 
düşünerek “Ne zaman Müslüman oldun?” sorusunu sıklıkla 
sorduklarını belirtmişlerdir. Sri Lankalı öğrenciler ülkelerinin 
Afrika’da zannedilmesinden, konumu ile ilgili açıklama yaptıkları 
zaman da “Hindistanlı” olarak algılanmaktan rahatsızlık duyduklarını 
belirtmektedir. Diğerlerine görece daha uzun süre Türkiye’de kalmış 
Sri Lankalı öğrenciler ise ilk geldikleri zamana kıyasla ülkelerinin 
Türkler arasında şu an daha bilinir olduğunu ifade etmişlerdir.     
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Sri Lankalı öğrenciler ülkelerinden Türkiye’ye gelecek yeni 
öğrencilere uyum süreçlerini kolaylaştırıcı öneriler sunmaları 
istendiğinde genel olarak aşağıdaki cevapları vermişlerdir: 
● En azından günlük konuşmaları sürdürebilecek kadar Türkçe 
bilmek 
● Farklı yaşam tarzları görmeye hazırlıklı olmak, daha seküler bir 
ülkeye gelineceğinin bilincinde olmak 
● Uluslararası ortamlardan olabildiğince faydalanmaya çalışmak 
● Türk insanlarının iletişim tarzına uyum sağlamaya çalışmak 
● Türklerin Sri Lanka halkına kıyasla daha çabuk sinirlendiklerini 
düşündükleri için Türklerin bulunduğu ortamlarda kendini daha net 
şekilde ifade etmek. 
● Türklerle siyaset, din ve spor alanlarında tartışmaya girmemeye 
özen göstermek 
Sonuç 
Güney Asyalı öğrenciler için Türkçe öğrenmek Türkiye’ye uyum 
sürecinin en önemli parçasıdır. Öğrencilere göre ortak dili konuşmak 
bir avantajdan daha çok bir gerekliliktir. Türkçe öğrenirken sorun 
yaşamamaktadırlar. Halkın Türkçe öğrenen Güney Asyalı öğrencilere 
tutumları olumlu yöndedir.  
Türk halkı tarafından en çok bilinen ülkeler Pakistan, Hindistan ve 
Afganistan’dır. Bu ülkeler içinde de halkın Pakistan hakkındaki bilgisi 
çok daha fazladır. Türk halkı öğrencilere Afganistan ve Hindistan ile 
ilgili önyargı içeren sorular sorabilmektedir. Halkın Sri Lanka ve 
Bangladeş ile alakalı bilgileri ise çok zayıftır. Bu ülkelerden gelen 
öğrenciler çoğu zaman ülkeleri ile ilgili ek açıklamalar yapmak ve 
bilgiler vermek zorunda kalmaktadır. Öğrenciler; Türkiye’nin son 
yıllarda savaş bölgelerinden aldığı yoğun göçler neticesinde Türk halkı 
tarafından sıklıkla Suriyeli ve Iraklı mülteciler sanılmaktadır. Bunun 
yanında halkın burslu ve burssuz öğrencilere yaklaşımı farklı 
olabilmektedir. Kendi imkanları ile okuyan öğrencilere yaklaşım daha 
olumlu iken, burslu öğrencilere yaklaşım kimi durumlarda olumsuz 
olabilmektedir.  Bu bağlamda;  Güney Asyalı öğrenciler Türk halkına 
kendi kültürlerini ve ülkelerini anlatabilecekleri, kendilerini ifade 
edebilecekleri etkinlik, platform, projelerin yetersizliğini 
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hissetmektedir. 
Güney Asya’dan gelen kadın öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla en 
azından ilk yıllarda yurtta kalma eğilimi daha fazladır. Bunun bir 
sonucu olarak; kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla ve 
genelde akranları tarafından, yurt ortamında ırkçılığa maruz 
kalmaktadır. 
Araştırma konusu yapılan beş ülke öğrencilerinin de Türkiye’de 
öğrenci birlikleri bulunmaktadır. Bu birlikler imkanları ölçüsünde 
aktiftir. Çeşitli programlar düzenlemekte ve yeni gelen öğrencilerle 
irtibata geçmektedirler. Bunun bir sebebi olarak da Türkiye’deki birçok 
üniversite uluslararası öğrenciler için dönem başlangıcında herhangi bir 
tanıtım veya bilgilendirme programının düzenlememesi gösterilebilir. 
Güney Asyalı öğrencilerin günlük hayatta üniversite çevrelerinde, 
yerleşim yeri çevrelerinde ve günlük alışverişlerini yaptıkları 
ortamlarda halkla iletişimleri uyum süreçlerini hızlandırmıştır. 
İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi öğrenci nüfusu fazla şehirlerde 
uluslararası öğrencilerle ilgilenen STK yapılanmalarının da bu sürece 
katkı sağladığı görülmektedir. Ancak öğrenciler bu yapılanmalara 
STK’ların kendileri tarafından değil kendi öğrenci toplulukları ve 
arkadaş tavsiyeleri neticesinde ulaşmaktadırlar. 
Türkiye’de halk Güney Asyalı öğrencilerin uyum süreçlerine genel 
olarak olumlu katkı sağlamaktadır. Öğrenciler, halkla günlük hayattaki 
iletişimlerini çoğunlukla olumlu değerlendirmektedir. Ne var ki, 
öğrenciler için zorlayıcı olan durumlarla karşılaşmak da mümkündür. 
Türk halkı Türkiye Bursları ve uluslararası öğrenciler konularında 
yeterli bilgiye sahip değildir. Ülkedeki önemli uluslararası öğrenci 
nüfusuna rağmen halkın öğrencileri sıklıkla göçmen milletlerle 
karıştırması bu durumun en açık örneklerindendir. Halkın ve özellikle 
üniversite eğitimi alan, yurtlarda kalan Türk öğrenci kesimin burs alan 
uluslararası öğrencilere tutumları dikkate alınması gereken bir diğer 
noktadır. Uluslararası öğrencilerin bilgisizlikten kaynaklanan bu 
durumlarla karşılaşmaması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
Öğrenci yurtları için yapılacak bilinçlendirme çalışmaları, 
üniversitelerde uluslararası öğrenci kulüplerinin aktifleştirilmesi ve 
Türk öğrencilerle uluslararası öğrencilerin etkileşimlerini artıracak 
faaliyetler yararlı olacaktır. Ayrıca uluslararası öğrencilere; halkın 
farklı kesimleriyle bir araya gelebilecekleri, kendilerini 
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anlatabilecekleri, ülkelerini tanıtabilecekleri ortamlar ve etkinlikler 
sağlanmalıdır. Söz konusu etkinlik ve ortamları sağlayacak en önemli 
yapılanmalar olan STK yapılanmaları devlet kurum ve kuruluşları ile 
işbirliği yaparak uluslararası öğrencilerin bulunduğu her şehrimizde 
çalışmalarına devam etmeli, yoğunluk vermelidir. 
Halk ile öğrenciler arasındaki etkileşim arttıkça, her iki tarafa da 
kendilerini ifade edebilecekleri gerekli ortamlar sağlandıkça ve halk 
uluslararası öğrenciler ile ilgili sağlıklı bilgilere ilk elden ulaştıkça 
halkın öğrencilerin uyum süreçlerine zaten olumlu olan etkisi artarak 
devam edecektir.     
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Kamu Diplomasisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Rolü ve Önemi 

Nuraiym Usmanova* 

Özet 
Sivil toplum kuruluşları kamu diplomasisinin kilit unsurlarından biridir 
ve dış politikada da büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda yaşanan 
toplumsal değişimler ile sivil toplum olgusu, ekonomiden politikaya, 
kültürden sosyal hayata kadar geniş bir yayılma alanına sahip olmaya 
başlamıştır. Bu nedenle ülkeler dış politikasında sivil toplum 
kuruluşlarını kullanarak kamu diplomasisi faaliyetlerini yürüttüğü 
malumdur. Türkiye de bu alanda son zamanlarda çok etkin olmaya 
başlamıştır. Örneğin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afet ve Acil 
Durum Başkanlığı (AFAD) vb. kurumlar Türkiye’nin dış politikasında 
etkin bir rol oynamaktadır. Bunun dışında Türkiye’de eğitim gören 
uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetler yürüten Uluslararası 
Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) da kamu diplomasisi 
alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Bu çalışmada UDEF’in Türkiye’de eğitim gören uluslararası 
öğrencilere yönelik yaptıkları faaliyetlerinin kamu diplomasisi 
geliştirmede yararlı olup olmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. 
Aynı zamanda UDEF’in yürüttüğü faaliyetleri ele alınacaktır. 
Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Sivil Toplum Kuruluşları, 
UDEF 
 
Giriş 
Gün geçtikçe gelişen dünya her alanda yeniliklere, değişimlere yol 
açmıştır. Özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler ülkelerin klasik 
kamu diplomasisi anlayışını modern kamu diplomasisi haline 
dönüşmesine katkı sağlamıştır. Kendini dış dünyaya daha iyi 
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anlatabilme ve amaçları doğru, etkili bir şekilde aktarabilme ülkelerin 
kamu diplomasisine daha fazla yoğunlaşmasını kazandırmıştır. 
Sivil toplum kuruluşları, küreselleşme çağının politika oluşturan 
aktörlerinden biridir. Türkçe’de ‘sivil toplum kuruluşları’ olarak 
kullanılan kavram, Avrupa ülkelerinde ‘non govermental 
organizations’ şeklinde kullanılmaktadır ve hükümet dışı örgütler veya 
devlet dışı örgütler anlamına gelmektedir (Talas, 2011:5). 
Küreselleşmenin etkisinin nedeniyle de ülkeler arasında uluslararası 
faaliyetlere önem vermeleri de artmaktadır. Dünya çapında ülkeler 
kendi aralarında bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarındaki çalışmalar 
da bunu kanıtlamaktadır. Ülkeler soğuk savaşla değil artık gönülleri 
kazanmaya yönelik politikaları yürütmektedirler. Bu alanda sivil 
toplum kuruluşları etkin rol oynamaktadırlar. Türkiye de bu süreçte geri 
kalmamıştır. Son zamanlarda Türkiye bu alana çok önem vermektedir. 
Örneğin, TİKA, YTB, AFAD vb. kurumlar Türkiye’nin dış 
politikasında etkin bir rol oynamaktadır. Bunlar dışında 2012 yılından 
itibaren Türkiye’nin dış politikasının gelişmesine büyük katkı sağlayan 
UDEF de buna bir örnek STK’dır. 
Araştırma kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve kamu diplomasisi 
ele alınmıştır. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının kamu diplomasisi 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin önemi de ortaya konulmuştur. UDEF 
özelinde yapılacak olan bu incelemede; söz konusu federasyonun 
Türkiye’de öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yaptığı 
kamu diplomasisi faaliyetleri, federasyonun çalışma alanları, amaçları, 
ideolojisi ve yürüttüğü etkinliklerin öğrencilerde yarattığı etki ortaya 
konulacaktır. 
UDEF’in araştırma örneği olarak seçilmesinin nedeni; Türkiye’de 
birçok noktada temsil edilen bir sivil toplum kuruluşu olmasıdır. 
UDEF’in Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 
yaptığı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin kamu diplomasisi oluşturmada 
yararlı olup olmadığını tespit etmek araştırmanın en önemli amacıdır.  
Ülkeler ve halkları arasında fikir alışverişinde bulunmada, ortak 
eylemlerin ve etkinliklerin yürütülmesinde son derece önemli 
kuruluşlar olan STK’lar, hak ve sorumluluklarıyla da 
küreselleşmişlerdir. Öyle ki, artık küresel bir STK ortamı 
oluşturulmuştur. Birçok ülkede kamu diplomasisi alanındaki sivil 
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toplum örgütlerinin sayısındaki hızlı artış, hem bu örgütlerin 
yeteneklerinin takdir edilmesi; hem de uluslararası arenada onun 
jeopolitik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel görevleri çözmede yumuşak 
bir güç olarak kullanılmasını doğurmuştur. Son dönemlerde dünyada, 
özellikle Türkiye’de kamu diplomasisi alanında uluslararası öğrenci 
programları kapsamında devlet kurumlarının yanında STK’ların da yer 
alması sıkça görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada 
Türkiye’de ilk ve tek STK olarak uluslararası öğrenci hareketliliğine 
ilişkin çalışmalar yürüten UDEF’in yer alması önem taşımaktadır. 
Araştırma İstanbul İlinde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 
eğitim görmekte olan UDEF faaliyetlerine katılan 60 öğrenci ile 
sınırlandırılmaktadır. Araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği kullanılacaktır. Elde edilen bilgiler nitel analiz ile 
değerlendirilecektir. 
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde; sivil toplum 
ve sivil toplum kuruluşları incelenmiştir. Öncelikle sivil toplum 
kavramı ile ilişkin bilgiler ele alınmıştır. Daha sonra sivil toplum 
kuruluşları kavramı hakkında bahsedilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde; kamu diplomasisi kavramının tanımı, 
ortaya çıkışı ele alınmıştır. 
Üçüncü bölümde ise öncelikle yapılan mülakat çalışmasının amacı, 
önemi, varsayımları, sınırlılıkları, yöntemi, araştırma modeli ve 
hipotezleri açıklanmıştır. Ardından Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonunun (UDEF) kuruluş tarihi, vizyonu, misyonu, federasyon 
altındaki dernekler ve federasyon birimleri, federasyonun yaptığı 
faaliyetler hakkında literatür taraması yapılmıştır. Ondan sonra UDEF 
faaliyetlerine katılan öğrencilerle gerçekleşen mülakat sonuçları analiz 
edilerek genel bir değerlendirme ile sonuçlandırılmıştır.  
Kamu Diplomasisi 
Kamu diplomasisi, dünyanın çoğu ülkesinin dış politika faaliyetlerinde 
önemli bir yer tutar. Kamu diplomasisi terimiyle, bazı araştırmacılar 
"hükümetler, kuruluşlar veya bireysel vatandaşlar tarafından politik bir 
kaynak olarak bilgi oluşturma, dağıtma, kontrol etme, kullanma, 
işlemden geçirme" anlamışlardır. Halen siyaset biliminde hakim olan 
kamu diplomasisi anlayışı, diğer ülkelerin toplumlarıyla devlet 
etkileşim politikası anlamına gelmektedir.  
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Uzun süredir kamu diplomasisi, devletin dış politikasının en güncel 
araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. XXI yüzyılda, olumlu bir 
imajın yaratılması, uluslararası ilişkilerde oyuncuların en önemli 
görevlerinden biridir. Ülkenin ulusal çıkarlarının tanıtımını büyük 
ölçüde kolaylaştırır. Kamu diplomasisi, devletin olumlu bir imajını inşa 
etmede önemli bir rol oynar. Ancak, bu kavram oldukça belirsiz bir 
anlamsal içeriğe sahiptir. Genellikle bilimsel araştırma metinlerinde 
“kamu diplomasisi” teriminin “propaganda”, “yumuşak güç”, “devlet 
markalaması”, “halkın diplomasisi”, “kültürel diplomasi”, “dış kültürel 
politika” gibi kavramlarla benzerleri vardır. Bu bölümde, kamu 
diplomasisi ile belirtilen kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
ele alınmıştır. Bilimsel literatürde çok farklı kamu diplomasisi 
tanımları vardır. Kamu diplomasisinin doğasını daha iyi anlamak için, 
farklı tarihsel dönemlerde bu terimin çeşitli yaklaşımları ve tanımları 
incelenmelidir.  
Birçok ülkenin dış politikasında kullanılan ve genellikle kamu 
diplomasisi ile tanımlanan bilgi, kültür ve eğitim alanındaki 
programlar, 21. yüzyılda kalkınmaya yeni bir itici güç getirmiştir ve 
sonuç olarak devlet yapıları, çeşitli devlet dışı aktörler ve bilim 
topluluğunun ilgisini çekmiştir. Bu durum birkaç faktörden 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri, kamu 
diplomasisi programlarının usta ve aktif kullanımının, etki alanını 
genişletmek, pazarları aramak, ülkenin prestijini arttırmak, vb. gibi 
politik ve ekonomik görevlerin uygulanmasını sağlayabileceğinin 
gerçeğe uygun çoğunluğun tanınmasıdır. 
 Uluslararası diplomasi yöntemlerinin uluslararası ilişkiler sistemi 
arasındaki popülerliğinin ikinci etkeni ise, internet, internet medyası, 
özellikle sosyal ağlar ve diğerleri gibi bilişim teknolojilerinin, aktif 
internet kullanıcıları aracılığıyla yabancı toplumları etkileme 
yöntemlerinin geliştirilmesini tetikleyen, ilerici bir gelişme olduğu 
düşünülmektedir. Bu yöntemler, örneğin, dijital diplomasi olarak 
adlandırılan ve sonra da uzman toplumu kamu diplomasisi yöntemlerini 
daha iyi anlamaya yönlendiren gelişmiş devletlerin cephaneliğindeki 
yerini almıştır. 
Yeni kamu diplomasisinin geliştirilmesinde üçüncü faktör, bu alandaki 
yeni bilimsel kavramların geniş çapta yayılmasıdır. Bu kavramlar 
sadece Akademi’de değil politikacılar, gazeteciler ve uluslararası 
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ilişkilerdeki çeşitli uzmanlar arasında da popülerlik kazanmıştır. Yeni 
“yumuşak güç” kavramları, ulusun markası ve stratejik iletişim, 
kamudaki (kültürel) diplomasinin uygulanmasındaki tarihsel 
deneyimin genelleştirilmesi ve yeniden düşünülmesinin yanı sıra farklı 
ülkelerdeki modern kamu diplomasisinin gelişimi hakkındaki 
tartışmaların temelini oluşturmuştur. Bu diplomatik aracın hayata 
geçirilmesinde dördüncü faktör ise, 2001’deki iyi bilinen olayların 
ardından ABD ile Ortadoğu ülkelerinde İslami köktencilik arasında 
ortaya çıkan ideolojik savaştır. Washington, Orta Doğu’daki etkilerini 
genişletmek ve imajını geliştirmek için aktif dış politika için kamu 
diplomasisi programlarına geri dönmüştür. 
Geleneksel olarak, kamu diplomasisi tarihinde, kamu diplomasisi 
terimi yaklaşımına yönelik dört dönem ayırt edilebilir. 
İlk aşama, kamu diplomasisi teriminin ortaya çıkmasıyla ilişkilidir. 
Kamu diplomasisi 19. yüzyılın sonunda mevcut ABD yönetiminin gizli 
diplomasisine bir muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. Terimin ortaya 
çıktığı tarihsel koşullar: Büyük Savaş, Büyük Güçlerin gizli 
diplomasisi, bu savaşın ardından, Rus İmparatorluğu ve Alman 
Reich’te dış politika belgelerinin tasfiyesidir. Bunu, ABD Başkanı W. 
Wilson'un Versailles Konferansı'nda, kamu kurumlarının kontrolünde 
bir tür diplomatik faaliyet biçiminde “kamu diplomasisi” terimine 
atanan sonsuza dek yeni bir topluma açık ve çok taraflı diplomasi 
yaratması gerektiği konusundaki bir konuşma izlemiştir. 
İkinci aşama, kamu diplomasisinin özünü ve özelliklerini ortaya 
koymaktadır. 20. yüzyılın 50'lerinde, radyo ve televizyon gibi yeni bilgi 
teknolojileri hem dış propaganda hem de kültürel politika yürütmek 
için daha aktif olarak uygulanmaya başlanmıştır. “Kamu diplomasisi” 
kavramı yavaş yavaş değişmeye başlamıştır; diplomatik uygulamanın 
tanımlanmasından dünya sahnesinde bilgi politikası alanındaki devlet 
eylemlerinin belirlenmesine kadar. 1953 yılında, tanınmış gazeteci, 
bilgin, kamuoyu kavramı kavramının yazarı William Lippmann, 
Washington Post gazetesinde yazdığı makalede, “kamu diplomasisi”, 
“propaganda” ve “psikolojik işlemler” başlıklı üç kavramı “kamu 
diplomasisi” terimiyle birleştirmiştir. 
 1950'lerin sonundan bu yana, tarih bilimi tarihsel arka planı, dış 
politika hedeflerini ve kamu diplomasisinin stratejisini araştırmıştır. 
Çoğunlukla, ABD'nin kültür, eğitim, bilgi, spor vb. alanlarındaki 
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projelerinin analizi için araştırmacılar şu kavramları kullanmaktadırlar: 
“dış kültürel politika”, “kültürel diplomasi”, “insanların diplomasisi.” 
(Krasnikova, 2014:5) 
Kamu diplomasisinin teorik anlayışı, ABD hükümetinin bu alandaki 
eylemleri üzerine belirli ampirik malzemelerin toplandığı 1950'lerde – 
1960'larda başlamıştır. O zamanlar, dış çevreci politika veya kültürel 
diplomasi konusundaki söylem akademik çevrelerde hüküm sürmüştür. 
Sonraki yıllarda, uluslararası ilişkiler, tarih, Amerikan çalışmaları, 
uluslararası insani iletişim, sosyoloji, hedeflerini ve sonuçlarını farklı 
bir şekilde yorumlayan politik reklamcılık ve kitle iletişimi gibi bilgi 
alanlarında çeşitli kamu diplomasisi kavramları oluşturulmuştur. 
Gallion, ABD hükümetine, devlet tarafından uygulanan ve dünyadaki 
ABD ile uygun ilişkiler kurma yolundaki tüm önlemleri, ülkenin bilgi 
etkisini genişletmeyi belirten bu terime karar vermesini önermiştir. 
Mevcut propaganda programları, akademik değişim programları, 
politikacıların, iş adamlarının ve ordu temsilcilerinin eğitimi ile tüm 
kültürel faaliyetler gibi araçlarla ilgiliydi. Bununla birlikte, diğer 
kaynaklara göre, terimin ilk olarak 1977'de Murphy Komisyonunun 
rapor metninde kullanıldığına inanılmaktadır (Dokuchaeva, 2016:2). 
Sonraki yıllarda, “kamu diplomasisi” terimi hem bilimsel literatürde 
hem de pratikte nadiren kullanılmıştır. SSCB'nin çöküşünden ve Soğuk 
Savaş'ın sona ermesinden önce hem teoride hem de pratikte ABD dış 
kültür politikasına ilişkin söylem egemen olmuştur. Mevcut durum, 
birçok Amerikan halkının, politik ve kültürel şahsiyetinin, devlet 
propagandası ve halkın güvensizliği unsurları anlamına gelen “kamu 
diplomasisi” terimine sert biçimde olumsuz tutumu ile desteklenmiştir. 
Üçüncü aşama, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden 11 Eylül 2001'deki 
terörist saldırılara kadar geçen süreyi içerir. 
20. yüzyılın 90'lı yıllarında, ABD kültürel diplomasisindeki yeni bir 
Sovyet akademisyenler ve uzmanlar dalgasıyla birlikte, “kamu 
diplomasisi” terimi hem pratikte hem de bilimsel araştırmalarda 
egemen olmaya başlamıştır. ABD dış politikasına gelen siyasal iletişim 
teorisi ve yeni siyasal pazarlama kavramları da rol oynamıştır. 
Dördüncü dönem, 2001 yılında ABD’deki terörist saldırıların ardından 
başlamıştır ve zamanımıza devam etmektedir (Rılov, 2016:13-15). 
Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları 
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Sivil toplum kavramının oluşması uygarlık tarihine kadar uzanır. Sivil 
toplum olgusu için bir başlangıç olarak görülen antik çağ 
düşünürlerinden günümüzdeki düşünürlere kadar tartışılan konu bu 
kavramın tarihsel olarak gelişmesi ile ilgilidir. Aristo’ya göre sivil 
kavramı devlet olarak yorumlanmıştır. Bu çağlarda sivil toplum 
devletin yerine kullanılabiliyordu. Zira bir sivil toplum kuruluşunun 
üyesi olmak aynı zamanda devlet üyesi (yurttaş) olmak anlamına 
geliyordu. Avrupa’da buna karşın 18 ve 19.yüzyıllarda sivil toplum ve 
devlet birbirinden farklı olarak yorumlanmaya başlanmıştır.  
“Sivil” sözcüğü, Latince "civis" kökünden türetilmiştir ve "yurttaş veya 
kenttaş" anlamına gelir. “Sivil toplum” ise, Fransızca’daki "société 
civile"den gelmektedir (Talas, 2011:3).  
J. Keane (1998:6) sivil toplumu “Sivil toplum, şiddet karşıtı, kendi 
kendine örgütlenen, kendi kendini değerlendiren ve yansıtan ve hem 
birbirleriyle hem de onların eylemlerini çerçeveleyen, sınırlayan ve 
mümkün kılan devlet kurumlarıyla sürekli bir gerilim içerisinde olma 
eyleminde bulunan yasal koruma altındaki devlet-dışı kurumların 
karmaşık ve dinamik bir topluluğunu hem tanımlayan hem de tasavvur 
eden bir ideal-tip kategorisidir.” diye tanımlamaktadır. 
Sivil toplumun bugünkü ayrıcalıklı konumuna gelmesine Batı 
Avrupa’nın geçirdiği sosyal, ekonomik ve siyasi evrimler sebep 
olmuştur. Batı için Ortaçağın karanlığı sivil toplum ile aşılarak 
Rönesans ve Reformla beraber düşünür ve filozofların artık “gelişme” 
hakkında kоnuşmаlаr yapmaya başladığı Аydınlаnmа Çağı’nı da ifade 
eder. Bu kavramın ortaya çıkmasındaki sebeplere bakıldığı zaman 
Avrupa’da sanayinin gelişmesi, ticari hayatın ortaya çıkması, 
kentleşme süreçleri olarak görülür. Artık ulaşım araçlarının herkese 
ulaşabilecek kadar çoğalması, aydınların yayılması, insanların kültürel 
hayatı yakından takip etmeleri ve bunun sonucu olarak kamuoyu 
oluşturabilme gücünün artması da sivil toplumun doğuşuna katkı 
sağlamıştır (Çaha, 1999:104). 
Sivil toplum modern dünyamıza ulaşana kadar farklı evrelerden 
geçmiştir: 
1. Birinci evrede klasik sivil toplum ve devlet kavramları 
birbirinden ayrılmıştır. Yani sivil toplum ve devlet arasındaki farklılık 
ortaya çıkmıştır. 



155 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 
2. İkinci evrede ise sivil toplumun devlete karşı iddiası söz 
konusudur. Bu devletin otoritesine karşı sivil toplumun içindeki 
bağımsız toplumların gelişmesinin önemini vurgular. 
3. Bu evrede sivil toplum ve devlet ilişkisi daha da ilerlemiştir. 
Artık sivil toplum devletten ayrı olarak kendi halinde faaliyet 
yürüttüğü, ancak sivil toplumun kendini aşırı derece özgür hissetmesi 
sonrası çatışma üreteceği söylenir ve bu yüzden daha sert devlet 
gözetimine alınma ihtiyacı duyulduğu ifade edilir. Önemli nokta, sivil 
toplumun devlete nasıl baktığıdır. 
4. Son evrede de devletin baskı siyaseti sivil toplumu boğar, bu 
nedenle sivil toplum devletten ayrı olmalıdır fikri yani bağımsız bir 
sivil toplumu kurma önemle vurgulanır. (Akın ve Erdem, 2004:22).  
Sivil toplumun doğası, özünde, özyönetim uygulamasının kamusal 
yaşamın tüm alanlarında genişlemesi, bireyin siyasetteki rolünü 
arttırmasıdır. Sivil toplum, uzun bir tarihsel gelişimin ürünüdür ve 
toplumu, insan faaliyetinin devlet ve devlet dışı alanlarına bölünmesi 
ile oluşmaya başlar. Sivil toplum, devlet dışı sosyal, manevi, dini, 
ahlaki, aile, ulusal ve diğer ilişkilerin bir kombinasyonu olarak 
bilinmektedir; Özgür bireylerin ve gönüllü olarak oluşturulmuş 
örgütlerin ve vatandaş derneklerinin kendini gösterme alanı, yasalar 
tarafından doğrudan müdahaleden ve faaliyetlerinin kamu makamları 
tarafından keyfi düzenlenmesinden korunmak gibi düşünülebilir. 
Avrupa'da, güçlü bir sivil toplum yaratmanın derin ve aktif süreçleri, 
16-17 yüzyıllara, yani kapitalizmin ortaya çıkışı ve kitlesel sosyal 
hareketlerin, çeşitli dernek ve vatandaşların örgütlenme rolünün 
artmasıyla başlamıştır. 
Gönüllülük еsasına daуanan, ortak bir amaç doğrultusunda hareket 
eden ve farklı birçok аlаndа faaliyet göstеrеn sivil toplum örgütlеri, 
dеmokrasinin ve uуgar bir toplumun olmazsa olmаzı olаrаk 
nitеlеndirilеbilir. STK’lar dеrnеk, vаkıf, sendikа ve odalar olаrаk 
örgütlеnеbilirlеr. Genel çеrçеvеdе еğitim, sağlık, çеvrе, doğal afеtlеr, 
insan hakları vе уardımlaşma gibi alanlarda fааliуet göstermektelerdir. 
Sivil toplum örgütleri bugünkü haliyle 19. yüzyılda ortaya çıkmış, 
ancak yalnızca son yarım yüzyılda önemli siyasi etki kazanmışlardır. 
“Sivil toplum örgütü” terimi, o zamanlar radikal bir yenilik olan ve 
STK'ların uluslararası ilişkilere katılmasını ve yasal dayanaklarda 
devletler arası diplomasiyi sağlayan 71. Maddesinin eklenmesiyle, 
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Birleşmiş Milletler Şartı'nın oluşturulması sırasında 1945'te 
Uluslararası yasal sözlüğe girmiştir. O zamandan bu yana, uluslararası 
STK'ların sayısı ve sivil toplum kuruluşlarının hızlı büyümesi, 
araştırmacıların vurguladığına göre, etkili bir hükümet sistemine sahip 
ülkelere ve demokratik kurumlara sahip ülkelere düştüğü için giderek 
artmıştır. Genel olarak, eğer 1850’de dünyada bu tür kuruluşlardan 
sadece 5 örgüt varsa, o zaman 1914’de - 330, 1939’da - 730, 1970’de - 
2300 ve 2000’de dünyada 45674 uluslararası sivil toplum kuruluşu 
vardır (Naumov, 2013:3).  
Sivil toplum kuruluşları (STK'lar) 20. yüzyılın ikinci yarısında dünyada 
çoğaldı. Tarihsel olarak dünyaya devletler hakim olmuştur; ancak, 
devletlerden giderek daha bağımsız hale gelen insan hakları grupları 
gibi örnekler zamanla meşruiyet ve beceri kazanmışlardır. Ayrıca, 
sıklıkla yeni oluşturulan normların resmileştirilmesi ve anlamlı etki 
yaratması STK'ların faaliyetleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu süreç, 
devlet vatandaşları ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkiyi yeniden 
kurduğu için devlet egemenliğinin kapsamını değiştirir (Clark, 1995). 
Keck ve Sikkink (1998), STK'ların savunuculuk ağlarında, rollerini 
etkilemek için en güçlü aktörler üzerinde baskı kurmaya çabalayan 
önemli rolünü tanımlamışlardır. STK'lar yeni yollar sunar, bilgi temin 
eder ve siyasi yolları dönüştürmek için lobicilik yaparlar. Reinalda'ya 
göre (2001:147) STK'lar iki özellik içinde tanımlanabilir: “İlk önce 
vatandaşlar tarafından başlatılır ve yönetilirler; ikincisi, uluslararası 
kamusal etkileri olan muhtemel özel hedeflerle özel araçlarla 
ilerlerler”. Reinalda ve Verbeek'in (2001) ulusal ve uluslararası STK 
tipolojisine göre, uzmanlık, hedef gruplara yakınlık, yerel siyasi seçim, 
medyaya erişim, kaynak, ittifak kurma gibi etki kaynakları sıralanabilir 
(Avcı, 2007:28). 
Son birkaç on yılda, sivil toplum kuruluşları uluslararası ilişkilerde tam 
teşekküllü oyuncular haline gelmiştir ve dünya siyasi süreçlerini aktif 
olarak etkilemiştir. Bu nedenle, yeteneklerinin en iyisi olan STK'lar bu 
süreçlere entegre olmaya ve kısmen de olsa onları yönetmeye çalışırlar. 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (UDEF) 
Faaliyetlerinin Kamu Diplomasisi Bağlamında Analizi 
Bu bölümde araştırma konusu, araştırma amacı, araştırma önemi, 
araştırma yöntemi, UDEF’in kuruluş amacı, tarihçesi ve araştırma 
verileri ele alınmıştır. 
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Araştırma Konusu 
Araştırma kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve kamu diplomasisi 
ele alınmıştır. UDEF özelinde yapılan bu incelemede; söz konusu 
federasyonun Türkiye’de öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilere 
yönelik yaptığı kamu diplomasisi faaliyetleri, federasyonun çalışma 
alanları, amaçları, ideolojisi ve yürüttüğü etkinliklerin öğrencilerde 
yarattığı etki ortaya konulmuştur. 
UDEF’in seçilmesinin nedeni, Türkiye’nin hemen her ilinde bulunan 
kendine bağlı 65 dernek, 27 temsilcilikle iş yürüten büyük bir 
kuruluştur. Bu nedenle kamu diplomasisi konusunda her şekilde 
araştırma yapılabilecek bir STK’dır. 
Araştırma Amacı 
Kamu diplomasisi oluşturmakta sivil toplum kuruluşlarının rölünü 
inceleyerek, UDEF’in Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu 
öğrencilere yönelik yaptıkları faaliyetlerinin kamu diplomasisi 
oluşturmada ki etkisini araştırmaktır.  
Araştırma Önemi 
Son dönemlerde dünyada, özellikle Türkiye’de kamu diplomasisi 
alanında uluslararası öğrenci programları kapsamında devlet 
kurumlarının yanında STK’ların da yer alması sıkça görülmektedir. 
Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de ilk ve tek STK olarak 
uluslararası öğrenci hareketliliğine ilişkin çalışmalar yürüten UDEF’in 
yer alması önem taşımaktadır. 
 Araştırmanın Soruları 

I. UDEF kamu diplomasisi alanında ne gibi faaliyetler 
yürütmektedir? 

II. UDEF’in kamu diplomasisi alanında Türkiye’de eğitim gören 
yabancı uyruklu öğrencilere yaptıkları faaliyetler yararlı mıdır? 

III. Kamu diplomasisinde sivil toplum kuruluşları neden önemlidir? 
IV. UDEF’in yaptıkları faaliyetlerden dolayı Türkiye’de eğitim 

gören yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’yi sevmekte 
midirler? 

V. UDEF’in yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de eğitim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil 
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etmesinde yararlı mıdır? 
Araştırmanın Varsayımları 
Araştırmanın varsayımları ise aşağıdaki gibi yer almaktadır: 

I. UDEF’in yaptıkları faaliyetler, kamu diplomasisi yaratmada 
yararlıdır. 

II. UDEF’in yaptıkları faaliyetler, kamu diplomasisi yaratmada yararlı 
değildir. 

III. Sivil toplum kuruluşları kamu diplomasisi alanında eğitim, kültür, 
siyaset ve maneviyat konulu faaliyetler yürütmektedirler. 

IV. Kamu diplomasisinde sivil toplum kuruluşları önemlidir. 
V. UDEF’in gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı Türkiye’de eğitim 

gören yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’yi sevmektedirler. 
VI. UDEF’in yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de eğitim gören yabancı 

uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil etmesinde 
yararlıdır. 

VII. UDEF’in yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de eğitim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil etmesinde 
yararlı değildir. 

VIII. Sivil toplum kuruluşlarının yabancı ülkeler arasında siyasi, hukuki, 
sosyal, kültürel, tarih ve coğrafi temelli ilişkilerle ilgili yaptıkları 
faaliyetleri kamu diplomasisi alanına girmektedir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 2012 tarihinde 
kurulmuş olup, genel merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri Türkiye’nin 
hemen hemen her ilinde bulunan kendisine bağlı 65 dernek, 27 
temsilcilikle iş yürütmektedir. 
Araştırma Yöntemi 
Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, 
ürünlerden ya da çıktılardan daha çok süreç ile ilgilenmektedir. 
Dolayısıyla nitel araştırmalarda anlamlar önem taşımaktadır (Altunay, 
Oral ve Yalçınkaya, 2014:3). Bir araştırma tekniği olarak görüşme, 
araştırmacı ile araştırmanın öznesi konumunda yer alan kişi arasında 
geçen kontrollü ve amaçlı sözel iletişim biçimidir. Araştırmacı önceden 
belirlediği konu veya alanlara sadık kalarak, hem önceden hazırladığı 
sorularla, hem de araştırma esnasında ortaya çıkan soruları sorma 
özgürlüğüne sahiptir. Sorular veya konular sıralamaya konulmasına 
gerek yoktur. Bu tarz yöntemler katılımcının dünyayı kendi 
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düşüncesiyle anlatmasını sağladığı için açık uçlu sorular sorulmalıdır. 
Buna rağmen araştırmanın yöntemi nitel araştırma tekniği ile 
betimlenecektir (Türnüklü, 2000:2). Yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği, yapılandırılmış görüşme tekniğinden biraz daha esnektir. Bu 
teknikte, araştırmacı istediği tarzda soruları sorabilir, ya da onları 
değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir veya daha sohbet tarzı 
bir yöntem yapabilir. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı 
olarak değişik yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir 
ve kişinin yanıtlarını açmasını ve ayrıntılandırmasını sağlayabilir. Eğer 
kişi görüşme esnasında belli soruların yanıtlarını başka soruların 
içerisinde yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları sormayabilir (Yıldırım 
ve Şimşek, 1999:283).  
Çalışmada ilk önce UDEF’in genel bilgileri, kurumsal kimliğine ilişkin 
veriler nitel analiz yöntemiyle incelenecektir. Ardından söz konusu 
federasyonun yöneticilerine, ulaşılabilen üyelerine ve Türkiye’de 
eğitim görüp bu federasyonla iletişim halinde bulunan yabancı uyruklu 
öğrencilere yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanacaktır. Elde 
edilen veriler, nitel analizle de birleştirilerek değerlendirilecektir.  
Kurumsal Olarak Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) 
Bu bölümde UDEF’in yaptığı faaliyetlerin kamu diplomasisi yönünden 
analizi gerçekleştirilecektir. Bunun için öncelikle UDEF’in kısa bir 
tarihçesi, vizyonu, misyonu, UDEF çatısı altındaki dernekler ve 
birimleri, çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. 
Kuruluşu 
UDEF’in kuruluş tarihi 2004 yılında SADER- Sosyal Araştırma ve 
Kültürlerarası Çalışma Derneği olarak başlamıştır. Türkiye’yi okumak 
için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, 
birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca 
karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak 
olmak ve Türkiye’de edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara 
taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek 
amacıyla kurulan uluslararası öğrenci derneklerinin kurduğu bir sivil 
toplum kuruluşu olan UDEF Aralık 2012 yılında kurulmuştur. 
Türkiye’nin 75 şehrinde 65 dernek ve UDEF gönüllüleri katılımı ile 
büyük bir sivil toplum kuruluşu olan UDEF Türkiye’nin uluslararası 
öğrenciler çalışmaları alanındaki en büyük uluslararası öğrenci 
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dernekleri federasyonu kimliğine sahip bulunmaktadır (UDEF resmi 
sitesi). 
Vizyonu 
Mensuplarının, insanlığın geleceğine yön verdiği, bir kurum olmaktır. 
Misyonu 
Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere e sahipliği yapan, 
eğitim için Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilere rehberlik yapan, 
Türkiye mezunları ile irtibatını devam ettirenve ortak çalışmalar 
yürüten, uluslararası öğrenci dernekleri kurulmasını teşvik eden ve var 
olan uluslararası öğrenci derneklerinin koordinasyonunu sağlayan bir 
kurum olmaktır. 
UDEF’in Dernekleri ve Birimleri 
Türkiye’de bundan 15 yıl önce başlayan misafir öğrenci çalışmaları bu 
zaman zarfında UDEF çatısı altında 65 uluslararası öğrenci dernekleri, 
25 ilde bulunan işbirliği çalışmaları ile ülkenin 75 şehrinde 55 bin 
misafir öğrenciye, yurtdışında da onlarca partner kuruluşlarla binlerce 
insana temas eden büyük bir kuruluştur. 
UDEF bünyesinde 6 birim yer almaktadır. Onlar aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır: 
● Eğitim İlişkileri Birimi 
● Öğrenci Birlikleri Birimi 
● Öğrenci Çalışmaları Birimi 
● Tanıtım Birimi 
● Teşkilatlanma Birimi 
● Yurtdışı Çalışmalar Birimi 
UDEF’in Yaptığı Faaliyetler 
UDEF çatısı altındaki dernek faaliyetleri: öğrenci, eğitim ve sosyal 
çalışmalar başlıklarında çalışmaktadır. Sosyal çalışmalar kapsamında; 
ülke tanıtımı ve yemek günleri düzenlenirken, sosyal ve kültürel, 
sportif faaliyetler yapılmaktadır. 
UDEF olarak aşağıdaki faaliyetleri planlamaktadır ve yürütmektedir: 
● Uluslararası Öğrenci Buluşmaları 
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● Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu 
● Benim Ülkem Türkiye Yarışması 
● Seçkin Öğrenciler Eğitim Kampı 
● Akademik Çalışmalar 
● İstişare Toplantıları 
● Bölge Sistemi ve Bölge Toplantıları 
● Yürütme Kurulu Toplantıları (UDEF resmi sitesi). 
UDEF Faaliyetlerine Katılan Öğrenciler ile Gerçekleştirilen 
Görüşme ve Analizi 
Bu bölümde UDEF faaliyetlerine katılan 60 uluslararası öğrenciyle 
yüzyüze gerçekleşen görüşme sonuçları nitel analiz ile 
değerlendirilmiştir. Bu öğrencilere 10 soru şeklinde soru formu 
hazırlanarak cevaplar alınmıştır. Araştırma kapsamı ve sınırlılıklarında 
belirtildiği gibi sadece İstanbul İlindeokuyan ve UDEF’in faaliyetlerine 
katılan uluslararası öğrencilerle mülakat yapılmıştır.  
İlk önce öğrencilerin uyrukları göre ayrımı açıklanmıştır. Aşağıdaki 
tabloda öğrencilerin uyruklarına göre veriler yer almıştır.  
Tablo 1. Öğrencilerin Uyruklarına Göre Sayısı 

1. Nerelisiniz? Sayısı 

Orta Asya 12 

Güney Asya 8 

Kafkasya 9 

Balkanlar 8 

Orta Doğu 11 

Afrika 6 

Toplam: 60 
Şekil 1. Öğrencilerin Uyruklarına Göre Sayısı 
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Görüşmeye İstanbul İlindeki üniversitelerde eğitim gören 60 yabancı 
uyruklu öğrenciler katılmıştır. UDEF’in istatistik verilerine bakılarak 6 
bölgeye ayrılmıştır. Bu veriler kapsamında hangi bölgeden daha çok 
yabancı uyruklu öğrenciler varsa o bölgeden gelen öğrencilere daha çok 
yer verilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin %20 Orta Asya 
ve Afrika ülkelerinden, %18 Orta Doğu, %15 Kafkasya, %14 Güney 
Asya ve %13 Balkan ülkelerindendir.  
Tablo 2’de uluslararası öğrencilere kaç senedir Türkiye’de 
yaşadıklarına dair soru sorulmuştur. Araştırma verilerinin güvenilir 
olması için en 1-3 sene içerisinde Türkiye’de ikamet eden öğrenciler 
görüşmeye katılmıştır. 
Tablo 2. Öğrencilerin Kaç Yıldır Türkiye’de Yaşadıklarına Dair 
Sayılar 

2. Kaç yıldır Türkiye’de yaşıyorsunuz? Sayısı 

1-3 16 

4-6 23 

7-9 15 

10+ 6 

20%

14%

15%13%

18%

20%

1. Nerelisiniz?

Orta Asya

Güney Asya

Kafkasya

Balkanlar

Orta Doğu

Afrika
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Toplam: 60 
Şekil 2. Öğrencilerin Kaç Yıldır Türkiye’de Yaşadıklarına Dair Sayılar 

 
Türkiye’ye lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek için 
dünyanın birçok ülkesinden her sene yüzlerce uluslararası öğrenci 
gelmektedir. UDEF istatistik verilere göre Türkiye’de eğitim gören 
150 000 uluslararası öğrencinin 55 000’ni UDEF’in ve çatısı altındaki 
derneklerin faaliyetlerine katılan öğrencilerdir. Şekil 2’de UDEF’in 
faaliyetlerine katılan öğrencilerin %42 Türkiye’de 4-6 sene yaşayan, 
çoğu zaman lisans ve doktora eğitimi için gelen öğrencilerdir, %29 1-3 
senedir Türkiye’de yüksek lisans eğitimi görmekte olan öğrencilerdir, 
%27 7-9 senedir Türkiye’de yaşayan doktora eğitimi görmekte olan 
öğrencilerse, % 2 10 seneden fazla bu ülkede yaşayan, tüm eğitim 
hayatını burada geçiren öğrencilerdir. 
Bu tabloda ise misafir öğrencilere UDEF’i ilk ne zaman tanıdıklarına 
dair soru iletilmiştir. 
Tablo 3. Öğrencilerin UDEF’i İlk Ne Zaman Tanıdıklarına Dair 
Sayılar 

3. UDEF’i ilk ne zaman duydunuz ve 
tanıdınız? 

Sayısı 

29%

42%

27%

2%

2. Kaç Yıldır Türkye'de Yaşıyorsunuz?

1*3

4*6

7*9

10+
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2012-2014 17 

2015-2017 31 

2018-2019 12 

Toplam: 60 
Şekil 3. Öğrencilerin UDEF’i İlk Ne Zaman Tanıdıklarına Dair Sayılar 

 
Şekil 2’de görüldüğü gibi 4-6 senedir Türkiye’de yaşayan öğrencilerin 
sayısı %42 olarak önceki verilerin en çoğunu oluşturmuştur. Şekil 3’de 
2015-2017 yılları arasında öğrenciler UDEF’i ilk o zamanlar duyduğu 
görülmektedir. İkinci sırada %28 olarak 2015-2017 yılları arasında 
UDEF’le yakından temas kurmuşsa, %20 öğrenciler 2018-2019 
yıllarında bu federasyonla tanışmışlardır.  2015-2017 senelerinde 
öğrencilerin UDEF’i tanıması ve ondan beri irtibatta kalması UDEF’in 
faaliyetlerinin etkinliğini de göstermektedir. Bunun dışında verilen 
cevapların çoğunluğunda öğrenciler UDEF’i ilk tanıdığı sene ile 
birlikte kimin aracılığıyla tanıdıklarını da belirtmişlerdir. Bu cevapların 
çoğunluğunda öğrenciler UDEF çatısı altındaki Bab-ı- Alem, Sefire-i-
Alem, Mihmandar uluslararası öğrenci dernekleri aracılığıyla UDEF’le 
tanıştığını belirtmiştir, bazıları UDEF’in Uluslararası Öğrenci 
Buluşması, Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, UDEF Akademi 
gibi programlarından UDEF hakkında bilgi aldığını söylemişlerse, 

28%

52%

20%

3. UDEF'i İlk Ne Zaman Duydunuz ve Tanıdınız?

2012-2014

2015-2017

2018-2019
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bazıları da arkadaşları ve kardeşlerinden duyduğunu vurgulamışlardır. 
4.soru: “UDEF’i yapısı, faaliyetleri vs. açılarından düşünürsek 
nasıl tanımlarsınız?” cevapları aşağıdaki Tablo 4’de ve Şekil 4’de 
gösterilmiştir. 
Tablo 4. UDEF’i Yapısı, Faaliyetleri  Açısından Değerlendirme 

4. UDEF’i yapısı, faaliyetleri vs. 
açılarından düşünürsek nasıl 
tanımlarsınız? 

Sayısı 

1. Uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’de eğitim ve öğrenimlerini iyi 
bir şekilde sürdürmelerine yardımcı 
olan, bilinçlendiren bir STK’dır. 

9 

2. Uluslararası öğrencilerin evidir. 6 

3. Uluslararası öğrencileri bir araya 
getiren onların kültür ve bilgilerini 
birbirleriyle paylaştıran, dayanışma ve 
tek millet olarak çalışma hissini öğreten 
bir kuruluştur. 

10 

4. Çok pasif. Hızlı çözülmesi 
gereken sorunların pratik çözümleri çok 
zayıftır. Hedeflerini daha büyütmelidir. 

2 

5. Yapısı, faaliyeti çok iyi. 6 

6. UDEF uluslararası öğrenciler için 
en güvenilir bir çatıdır. Kurumda çalışan 
insanlar öğrencilerle yakından 
ilgilenmeye çalışıyorlar.  

7 

7. İnsanın başka birisine yapabilecek 
en önemli şeyi yapıyorlar. Kardeşim, 
dostum gibi. 

3 

8. Öğrencilerin eğitim hayatında ek 
olarak maddi ve manevi destek sağlayıp 
gurbetteki öğrencileri yabancı değil 
misafir, kardeş olarak sevmesidir. 

10 
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9. Kadın erkek ayrımı yapmalarını 
bazı öğrenciler yanlış 
(gayrımüslümanlar, ya da müslüman 
olmayanlar) anlamaktadırlar. Bence bu 
konuya hesaba alması lazım. 

2 

10. Faaliyetlerine katılmadım. 
Bilmiyorum, hiç bir fikrim yok. 

5 

Toplam: 60 
Şekil 4. UDEF’i Yapısı, Faaliyetleri Açısından Değerlendirme 

 
“UDEF’in yapısı, faaliyetleri açılarından nasıl tanımlarsınız?” diye 
sorulduğunda öğrenciler değişik değişik cevaplar vermişlerdir. Onları 
on şık haline getirerek değerlendirdiğimizde Şekil 4’te görüldüğü gibi 
%17 UDEF uluslararası öğrencileri bir araya getiren, onların kültür ve 
bilgilerini birbirleriyle paylaştıran, dayanışma ve tek millet olarak 
çalışma hissini öğreten bir kuruluştur (3.cevap) ve öğrencilerin eğitim 
hayatında ek olarak maddi ve manevi destek sağlayıp gurbetteki 
öğrencileri yabancı değil misafir, kardeş olarak seven bir kuruluştur 

15%

10%

17%

3%10%
12%

5%

17%

3%
8%

4. UDEF'i Yapısı, Faaliyetleri vs. Açılarından 
Düşünürsek Nasıl Tanımlarsınız?

1.cevap

2.cevap

3.cevap

4.cevap

5.cevap

6.cevap

7.cevap

8.cevap

9.cevap

10.cevap
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UDEF (8.cevap) diyerek belirtmişlerdir öğrenciler. İkinci sırada %15 
UDEF uluslararası öğrencilerin Türkiye’de iyi bir eğitim görmesi için 
yardımcı olan, onları geliştirmeye yönelik faaliyetler yapan kuruluş 
diyen öğrencilerdir. %12 UDEF’in güvenilir bir çatı olduğunu, kurum 
çalışanlarının her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten 
öğrencilerdir. %10 UDEF’in sadece bir kuruluş değil, onu ailesi, ikinci 
evi olarak gören öğrencilerin cevabıdır. Aynı düzeyde %10 olarak 
UDEF faaliyetlerinin “çok iyi” derecede diye vurgulayan öğrencilerdir. 
%8 UDEF’i tanımış olmasına rağmen onun faaliyetlerine hiç 
katılmayan, programları hakkında hiç bilgisi olmayan öğrencilerdir. 
%5 ise UDEF’i kardeşi, dostu olarak gören öğrencilerdir, %3 UDEF 
faaliyetlerini yetersiz bulmakta olan, kurumun çalışmasını, 
faaliyetlerini, hedeflerini daha da iyileştirmesi lazım diyen öğrenciler 
ise, aynı oranda UDEF’in programlarındaki kadın erkek ayrımını 
eleştiren öğrencilerdir. 
Konuya ilişkin soruların biri olan öğrencilerin kamu diplomasisi ile 
ilgili bilgilerinin değerlendirilmesi aşağıdaki tablo ve şekilde 
ayrıntılanmıştır.  
Tablo 5. Kamu Diplomasisi Hakkındaki Öğrencilerin Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi 

5. Kamu diplomasisi hakkında bilginiz 
var mı?  

Sayısı 

Evet 17 

Hayır 43 

Toplam: 60 
Şekil 5. Kamu Diplomasisi Hakkındaki Öğrencilerin Bilgilerinin 
Değerlendirilmesi



6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik    |168 
 

 
Şekil 5’te belirlendiği gibi %72 kamu diplomasisi hakkında bilgisi 
olmayan öğrenciler ise, %28 kamu diplomasisinin ne olduğunu bilen 
öğrencilerdir. 
5.soru 6.soru ile bağlantılı olduğu için öğrencilerin çoğunluğu UDEF 
çalışmalarını kamu diplomasisi açısından değerlendirememişlerdir. 
Çünkü yukarıda Şekil 5’te görüldüğü üzere %72 öğrenci kamu 
diplomasisi hakkında bilgisi yoktur. Aşağıdaki Tablo 6’da bu 
kanıtlanmıştır. 
Tablo 6. (3. Soruya Cevabınız “Evet” ise) UDEF’in Çalışmalarını 
Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi 

6. UDEF’in Çalışmalarını Kamu 
Diplomasisi Açısından Nasıl 
Değerlendirirsiniz? 

Sayısı 

1. Türkiye’nin uluslararası 
öğrenciler nazarındaki konumunu iyi 
yerlere getirmek ve yurtdışında bu 
sayede kendi temsilcilerini oluşturmak 
için çalışan bir kamu diplomasisi 
kurumudur. 

6 

28%

72%

5. Kamu Diplomasisi Hakkında Bilginiz Var Mı?

evet

hayır
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2. Olumlu  7 

3. UDEF birçok devlet kurumundan 
daha özverili ve hızlı çalışmaktadır. Her 
öğrencinin sorununu veya talebini 
ciddiye alarak değerlendirir ve çözmeye 
çalışır. 

1 

4. Misafir öğrencilerin ülkeleriyle 
Türkiye arasındaki ilişkiler açısından 
UDEF’in çalışmaları bir köprüdür. 

3 

5. Cevap yok 43 

Toplam: 60 
 
Şekil 6. (5. Soruya Cevabınız “Evet” ise) UDEF’in Çalışmalarını 
Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi 

 

10%
11%
2%
5%

72%

6. UDEF’in Çalışmalarını Kamu Diplomasisi 
Açısından Nasıl Değerlendirirsiniz?

1.cevap

2.cevap

3.cevap

4.cevap

5.cevap
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Önceki değerlendirmede görüldüğü gibi %72 kamu diplomasisi 
hakkında hiç bilgisi olmayanlardı. İki soru cevapları birbirine bağlı 
oldukları için bu sorunun sonucu da aynı oranda çıkmıştır. Önceki 
soruya “hayır” diyenler bu soruda da cevabı boş bırakarak %72 
düzeydedir. %11 UDEF’in çalışmalarını kamu diplomasisi açısından 
olumlu diyerek değerlendirmişlerdir. %10 ise “UDEF Türkiye’nin 
uluslararası öğrenciler nazarındaki konumunu iyi yerlere getirmek ve 
yurtdışında bu sayede kendi temsilcilerini oluşturmak için çalışan bir 
kamu diplomasisi kurumudur” diye vurgulamıştır. Öğrencilerin %5’i 
misafir öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler açısından 
UDEF’in çalışmaları bir köprü olarak görmektedirler. Bir öğrenci (%2) 
ise “UDEF birçok devlet kurumundan daha özverili ve hızlı 
çalışmaktadır. Her öğrencinin sorununu veya talebini ciddiye alarak 
değerlendirir ve çözmeye çalışır” diye cevaplamıştır. 
Bu tabloda ise öğrencilerin Türkiye hakkındaki bilgi ve kabullerinde 
UDEF’in etkisi araştırılmıştır. 
Tablo 7. Öğrencilerin Türkiye Hakkındaki Bilgi ve Kabullerinde 
UDEF’in Etkileri 

7. Türkiye hakkındaki bilgi ve 
kabullerinizde UDEF’in ne gibi etkileri 
oldu (öncesi-sonrası bakımından)? 

Sayısı 
 

1. Türkiye’ye gelen misafir 
öğrencilerin burada yalnız 
olmadıklarını, her zaman yol gösteren 
biri olduğunu gösterdi. 

10 

2. Türkiye UDEF sayesinde daha 
yakından tanıdım ve sevdim. Önceden 
bu kadar bilgim yoktu. 

16 

3. Türkiye’ni önceden bu kadar 
misafirperver olduğunu sanmıyordum. 
Özellikle UDEF’in ev ortamlarındaki 
etkinliklerinden sonra bu sıcaklığı 
hissettim. UDEF önyargılarımı 
değiştirdi. 

8 

4. Hiç bir etkisi olmadı. 7 
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5. Karşılaştığımız bürokrtik 
engellerden dolayı idari işleyiş 
hakkında tabi olarak olumsuz 
düşüncelerimiz olabilmektedir. UDEF 
bu düşüncelerin ortadan kalkmasına 
sebep oldu (çalışanlarının vicdanlı, 
birikimli ve liyakat sahibi olmaları 
önem arz etmektedir.) 

2 

6. Bir çıkarı olmadan yabancı 
uyruklu öğrencilere yardım eden 
kişilerin olduğunu anlamak. 

2 

7. UDEF Türkiye hakkındaki kötü 
düşüncelerimizi kaldırmakla beraber 
kendi ülkelerimiz hakkındaki buranın 
halkının yanlış bilgilerini değiştirmeye 
yardım etti (Uluslararası Öğrenci 
Buluşması Programı.) 

6 

8. Hep olumlu. 9 

Toplam: 60 
 
Şekil 7. Öğrencilerin Türkiye Hakkındaki Bilgi ve Kabullerinde 
UDEF’in Etkileri 

 

17%

27%

13%
12%

3%
3%
10%

15%

7. Türkiye Hakkındaki Bilgi ve Kabullerinizde 
UDEF'in Ne Gibi Etkileri Oldu?

1.cevap

2.cevap

3.cevap

4.cevap

5.cevap

6.cevap

7.cevap

8.cevap
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“Türkiye hakkındaki bilgi ve kabullerinizde UDEF’in ne gibi 
etkileri oldu?” sorusuna %27 öğrenci Türkiye’ye gelmeden önce bu 
ülke hakkında çok bilgili olmadıklarını, geldikten sonra UDEF’in 
kültürel ve sosyal etkinliklerinden sonra Türkiye’nin kültürünü, tarihini 
ve yaşamını öğrendiklerini, yakından tanıyıp sevdiklerini 
belirtmişlerdir. UDEF sayesinde misafir öğrenciler kendilerini yalnız 
hissetmediklerini, burada onları koruyan, yardım eden birileri 
olduklarını, ikinci ailesi olduklarını %17 oranı göstermektedir. 9 
öğrenci (%15) ise öğrencinin Türkiye’yi tanımasında ve sevmesinde 
UDEF’in hep olumlu etki ettiğini söylemiştir. %13 oranında ise 
Türkiye’ye gelmeden önceki tüm olumsuz düşüncelerinin, 
önyargılarının kalkmasında UDEF faaliyetlerinin çok etki ettiğini 
belirlemişlerdir. %12 öğrenci Türkiye hakkındaki bilgi ve kabullerinde 
UDEF’in hiç etkisi olmadığını vurgulamıştır. 6 öğrenci (%10) ise 
Türkiye’yi hakkındaki olumsuz düşüncelerinin değişmesinde ve yerli 
halkın misafir öğrencilerin ülkeleri hakkındaki yanlış düşüncelerini 
değiştirmeye UDEF’in Uluslararası Öğrenci Buluşması Programının 
çok büyük katkısı olduğunu özellikle belişrtmişlerdir. 2 kişi (%3) 
UDEF çalışanlarının yardımseverliği, davranışları aile sıcaklığını ve 
STK anlayışlarını değiştirdiğini diyorsa, 2 öğrenci (%3) Türkiye’de hiç 
bir çıkarı olmadan misafir öğrencilere yardım eden kişilerin olmasının 
çok güzel olduğunu söylemişlerdir.  
Aşağıda ise öğrencilerin mezun olduktan sonra UDEF ile bağlantısının 
devam edip etmemesiyle ilişkin tercihleri sunulmuştur. 
Tablo 8. Öğrencilerin Ülkelerine Döndükten Sonra UDEF ile 
Bağlantılarının Sürüp Sürmemesiyle İlişkin Değerlendirme 

6. Ülkenize döndükten sonra da UDEF 
ile bağlantınız sürsün ister misiniz? 

Sayısı 

Evet   55 

Hayır  3 

Kararsızım  2 
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Toplam: 60 
 
 
Şekil 8. Öğrencilerin Ülkelerine Döndükten Sonra UDEF ile 
Bağlantılarının Sürüp Sürmemesiyle İlişkin Değerlendirme 

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi 55 (%92) öğrenci mezun olup, ülkelerine 
döndükten sonra da UDEF ile iletişim halinde kalmak istediklerini 
belirtmişlerdir.  3 (%5) öğrenci bu iletişimin devam etmesini 
istemediğini söylemişse, 2 (%3) öğrenci daha kesin bir şey 
diyemediğini, kararsız olduklarını söylemişlerdir. 
8.soruya “Evet” diye cevap veren öğrencilerin mezun olup ülkelerine 
döndükten sonra UDEF ile ne tür ilişkiler kuracakları sorulmuştur. 
Tablo 9. Öğrencilerin Ülkelerine Döndükten Sonra UDEF ile Ne Tür 
İlişkiler Sürdürmek İstediklerine Dair Değerlendirme 

9. (8.soruya cevabınız “evet” ise 
Ülkenize döndükten sonra UDEF ile ne 
tür ilişkler yürüteceksiniz? 

Sayısı 

1. UDEF gibi bir kuruluş kurmayı ve 
UDEF’le işbirliği yapmayı 
düşünüyorum. 

15 

92%

5%3%

8. Ülkenize Döndükten Sonra da UDEF İle 
Bağlantınız Sürsün İster Misiniz?

evet

hayır

kararsızım
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2. Türkiye’ye okumak için gelmek 
isteyen öğrencilere ve ülkemdeki 
uluslararası öğrencilere her türlü yardım 
etmeye çalışır ve UDEF’in mezun 
olduktan sonra da bir parçası olmak 
isterim. 

18 

3. UDEF öğrencilerinin ekonomik, 
sosyal, siyasal, kültürel gelişmesi için 
kaynak ve destek olmaya çalışacağım. 

4 

4. Karşılıklı yardımlaşma. 18 

5. Henüz bir planım yok. 2 

6. Hayır. 3 

Toplam: 60 
 
Şekil 9. Öğrencilerin Ülkelerine Döndükten Sonra UDEF ile Ne Tür 
İlişkiler Sürdürmek İstediklerine Dair Değerlendirme 

 

25%

30%7%

30%

3%5%

9. Ülkenize Döndükten Sonra UDEF İle Ne Tür 
İlişkiler Yürütüceksiniz?

1.cevap

2.cevap

3.cevap

4.cevap

5.cevap

6.cevap
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Şekil 9’da görüldüğü gibi %30 oranında 18 öğrenci mezun olduktan 
sonra ülkelerine dönüp, uluslararası öğrencilere yardım etmeye ve 
kendi ülkesinden Türkiye’ye okumak için gelecek öğrencilere her türlü 
yardımı sağlayacaklarını belirtmişlerdir. Onun dışında her şekilde de 
UDEF’le bağlantıda kalarak, mezun olduktan sonra da UDEF parçası 
olarak kalmak istediklerini de söylemişlerdir. Aynı oranda (%30) 
Türkiye ile öğrencinin kendi ülkesi arasındaki ilişkiyi iyileştirecek 
projeler, sempozyumlar ve karşılıklı yardımlaşma işlerinde, UDEF’in 
o öğrencinin ülkesinde de bir elçisi olduğunu vurgulayan cevaplar 
vermişlerdir. Karşılıklı yardımlaşma içinde UDEF ile beraber projeler, 
faaliyetler, yardımlaşma etkinlikleri, sempozyum, konferanslar 
düzenleyebileceklerini söylemişlerdir. 15 öğrenci (%25) ise mezun 
olup ülkelerine döndükten sonra UDEF gibi bir kuruluş ya da mezun 
derneği açmak istediğini, en azından UDEF’in kendi ülkesindeki 
temsilcisi olmak istediklerini belirtmişlerdir. %7 UDEF öğrencilerinin 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel gelişmesi için kaynak ve destek 
olmaya çalışmak isteyen öğrencilerdir. Önceki soruda UDEF ile mezun 
olduktan sonra bağlantı kurmak istemediklerini belirten 3 öğrenci (%5) 
bu soruda da aynı cevabı vermiştir. 2 öğrenci ise (%3) bu konuda henüz 
bir planı olmadıklarını, kararsız olduklarını belirlemişlerdir. 
Son soru “Bu sürekliliğin çift taraflı bir kamu diplomasisi olduğunu 
değerlendirir misiniz?” ile öğrenciler ile UDEF ortasındaki ilişki çift 
taraflı bir kamu diplomasisi olup olmadığına değerlendirme 
yapılmıştır. 
Tablo 10. Öğrenciler İle UDEF Ortasındaki İlişki Çift Taraflı Bir 
Kamu Diplomasisi Olup Olmadığını Değerlendirme 

10. Bu sürekliliğin çift taraflı bir kamu 
diplomasisi olduğunu değerlendirir 
misiniz? 

Sayısı 

Tek taraflı 16 

Çift taraflı 22 

Fikrim yok 22 

Toplam: 60 
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Şekil 10. Öğrenciler İle UDEF Ortasındaki İlişki Çift Taraflı Bir Kamu 
Diplomasisi Olup Olmadığını Değerlendirme 

 
22 öğrenci (%37) bu sürekliliğin çift taraflı olduğunu “Evet, bu 
karşılıklı ve sürekli bir kamu diplomasisi ve kültürel etkileşim olarak 
değerlendirilebilir”, “Evet, gelecekte kendi ülkemde dernek kurmak 
istediğim için bu sürekliliği çift taraflı bir kamu diplomasisi diye 
değerlendirebilirim” diyerek belirtmişlerdir. Aynı oranda 22 öğrenci 
ise 3.soruya “hayır” diye cevap verdikleri gibi bu soruya da “Kamu 
diplomasisi hakkında bilgim olmadığı için bu soruya cevap veremem” 
diye cevap vermişlerdir. %27 oranında 16 öğrenci ise “Bu sürekliliğin 
çift taraflı bir kamu diplomasisi diyerek değerlendirmeye daha erken” 
diyerek tek taraflı olarak değerlendirmişlerdir. 
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Sivil toplum devlete karşı değildir, fakat onun alanı dışındadır. Sivil 
toplum tamamen devletten kopamaz, devlet gerekirse vatandaşların, 
gerek sivil toplum kuruluşlarının özgürlüklerini güvence altına alır. 
STK’lar resmi olarak kurulur, devlet dışıdır, uluslararası hukukun bir 
konusu değildir, kar amacı gütmez, öz yönetim ilkesine dayanır, 
gönüllülerin çalışmalarını yaygın olarak kullanır, sosyal olarak 

27%

36%

37%

10. Bu Sürekliliğin Çift Taraflı Bir Kamu Diplomasisi 
Olduğunu Değerlendirir Misiniz?

Tek taraflı

Çift taraflı

Fikrim yok
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yararlıdır ve kamu diplomasisinin temel görevleri doğrultusunda 
hareket eder (Şerşnev, 2012:5). 
Türkiye kamu diplomasisi alanında çalışan devlet kurumları (YTB, 
TİKA, AFAD vb.) yanında STK’lar da yer almaktadır. Bu tür 
STK’ların uluslararası öğrenci hareketliliği alanında 2012 yılından 
itibaren etkin rol oynayan kuruluşlarından biri Uluslararası Öğrenci 
Dernekleri Federasyonu’dur.  
Türkiye’yi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, 
onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları 
boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne 
ortak olmak ve Türkiye’de edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara 
taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek 
amacıyla hareket eden bir sivil toplum kuruluşu olan UDEF’in 
Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik yaptıkları 
faaliyetlerin kamu diplomasisi yaratmada yararlı olup olmadığını tespit 
etmeyi amaçlayan bu çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi 
kullanılmıştır. UDEF faaliyetlerine katılan öğrencilerle gerçekleşen 
mülakat sonuçları doğrultusunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 
Araştırma kapsamında UDEF faaliyetlerine katılan İstanbul İlinde 
eğitim gören 60 uluslararası öğrenci ile yüzyüze mülakat 
gerçekleştirilmiştir. Öğrenci grubuna 10 soru halindeki soru formu 
hazırlanmıştır. 
Araştırma kapsamında UDEF istatistik bilgilerine dayanarak 6 bölgeye 
ayrılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin %20 Orta Asya ve 
Afrika ülkelerinden, %18 Orta Doğu, %15 Kafkasya, %14 Güney Asya 
ve %13 Balkan ülkelerindendir.  
Araştırma sorularının hepsine cevap alınmıştır. “UDEF kamu 
diplomamisi alanında ne gibi faaliyetler yürütmektedirler?” sorusuna 
literatür taraması yapıldığında bu kurumun yaptığı tüm faaliyetler kamu 
diplomasisi çalışmaları olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, Uluslararası 
Öğrenci Buluşmaları, Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, Benim 
Ülkem Türkiye Yarışması, Seçkin Öğrenciler Eğitim Kampı, 
Akademik Çalışmalar vb. “UDEF’in kamu diplomamisi alanında 
Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yaptıkları 
faaliyetler yararlı mıdır?” sorusunun cevabının olumlu olduğunu 
öğrencilerin 5-6 ve 7.sorulara verdikleri cevaplar kanıtlamaktadır. 
Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin %88’i Türkiye hakkındaki bilgi 
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ve kabullerinde UDEF’in sosyal ve kültürel faaliyetlerinin etkisi 
olduğunu, bu programlar neticesinde Türkiye’yi daha çok tanıdıklarını, 
sevdiklerini belirtmişlerdir. Bunun dışında istatistik verilere 
dayanılarak Türkiye’de 150 000 misafir öğrencinin 55 000’i UDEF 
faaliyetlerine sürekli katılan öğrenciler olduğu söylenebilir. “Ülkenize 
döndükten sonra da UDEF’le bağlantınız sürsün ister misiniz?”  55 
öğrenci (%92) “Evet” diye cevap vermiştir. Bu iki soru cevapları yine 
bir kere UDEF’in yaptığı faaliyetler UDEF amacında belirtildiği gibi 
misafir öğrencilerin Türkiye’deki eğitim hayatının, sosyal ve kültürel 
hayatının güzel geçmesi için her türlü yardımı yaptığının delilidir. Aynı 
zamanda UDEF’in faaliyetleri doğrultusunda  misafir öğrencilerin 
Türkiye’yi sevdiklerini, Türkiye’yi ikinci ailesi olarak gördüklerini de 
söylemek mümkündür. 7.soruya verilen cevapların arasında “UDEF 
Türkiye hakkındaki kötü düşüncelerimizi kaldırmakla beraber bu ülkeyi 
yakından tanımamıza ve sevmemizdeki rolü büyüktür” diye cevap veren 
22 öğrencinin ifadeleri buna örnektir. Aynı zamanda UDEF 
faaliyetlerini eleştiren Türkiye’yi tanımasına ve sevmesine hiç bu 
kurumun etkisi olmadığını söyeleyen öğrenciler de vardır (7 öğrenci). 
“UDEF’in yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de eğitim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil etmesinde 
yararlı mıdır?” sorusunun kanıtı da Şekil 8 ve Şekil 9’da verilen 
cevaplardır. Öğrencilerin %92’si mezun olup kendi ülkesine döndükten 
sonra UDEF’le, Türkiye ile bağlantılarının sürmesini istediklerini 
belirlemişlerdir. UDEF gibi sivil toplum kuruluşları kurmak 
istediklerini, Türkiye ile birlikte projeler yürütmek istediklerini, kendi 
ülkelerindeki misafir öğrencilere bu kuruluş gibi yardımcı olmak 
istediklerini, kendi ülkelerinde Türkiye’yi tanıtmak istedikleri, 
ülkelerinde Türkiye’nin kendi ülkesindeki elçisi olduğunu belirten 
cevaplar federasyon etkinliklerinin, çalışmalarının boşuna olmadığını 
yine bir kere daha kanıtlamaktadır. Ancak öğrencilerin “Kamu 
diplomasisi hakkında bilginiz var mı?” sorusuna 43 öğrenci (%72) 
“Hayır” cevabını vermiştir. Bu aynı zamanda öğrencilerin 
çoğunluğunun kamu diplomasisi hakkında bilgi sahibi olmadan UDEF 
faaliyetleri doğrultusunda doğrudan kamu diplomasisi ürünü 
olduklarını göstermektedir. Kamu diplomasisi ürünü olduklarının 
farkına varmadan UDEF ideolojisi altında kaldıkları STK’nın 
amaçlarına ulaşıyor olduğunu söylemektedir. “UDEF’in çalışmalarını 
kamu diplomasisi açısından nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu önceki 
soruyla bağlantılı olduğu için aynı oranda (%72) 43 öğrenci bu soruyu 
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cevapsız bırakmıştır. Aynı zamanda UDEF ile bu öğrenciler ortasındaki 
ilişkinin çift taraflı olup olmadığına dair soru sorulduğunda çoğunluğun 
(22 öğrenci) “Fikrim yok” demesi öğrencilerin bu kuruluşun yaptığı 
çalışmaları iyice anlamadıklarını ve önemsemediklerini de 
göstermektedir. Ancak aynı oranda “Çift taraflı” diyen %37 (22 
öğrenci) öğrenci bu fikrin tam tersini ortaya koymaktadır. Birbirine zıt 
gelen bu cevaplar yukarıda belirtildiği gibi öğrencilerin kamu 
diplomasisi hakkındaki bilgilerine dair cevaplandırdıklarını söylemek 
mümkündür. Bu yine de federasyonun yürüttüğü çalışmalarının daha 
etkin hale getirilmesi, daha bilinçli yapılması ve kalitesinin arttırılması 
gerektiğini göstermektedir. UDEF’in bir STK olarak 
değerlendirildiğinde çoğu öğrenciler bu kurumun ikinci ailesi 
olduğunu, her zaman yanında kardeş gibi kolladığını, maddi ve manevi 
destek sağladığını, yabancı ülkede kendilerini yabancı hissettirmediğini 
söylediklerini de vurgulamak gerekir (Şekil 4). 
Yukarıdaki sonuçlara bakılarak araştırma varsayımlarının %99’u 
olumlu şekilde kanıtlanmıştır: 
• UDEF’in yaptıkları faaliyetler, kamu diplomasisi yaratmada yararlıdır. 
• Sivil toplum kuruluşları kamu diplomasisi alanında eğitim, kültür, siyaset 

ve maneviyat konulu faaliyetler yürütmektedirler. 
• Kamu diplomasisinde sivil toplum kuruluşları önemlidir. 
• UDEF’in gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı Türkiye’de eğitim gören 

yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’yi sevmektedirler. 
• UDEF’in yürüttüğü çalışmalar Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu 

öğrencilerin kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil etmesinde yararlıdır. 
• Sivil toplum kuruluşlarının yabancı ülkeler arasında siyasi, hukuki, 

sosyal, kültürel, tarih ve coğrafi temelli ilişkilerle ilgili yaptıkları 
faaliyetleri kamu diplomasisi alanına girmektedir. 

Genel olarak araştırma amaçlarına ulaşmıştır. UDEF, Türkiye’deki 
uluslararası öğrencilerle çalışan tek STK kurumu olduğu bir kez daha 
belirlenebilir. Araştırma varsayımlarından görüldüğü gibi UDEF’in 
yürüttüğü çalışmalar kamu diplomasisi alanında etkin ve doğru yönde 
olduğu, amaçlarına ulaşabilir seviyeye doğru hareket ettiği söylenebilir. 
UDEF, Türkiye’nin uluslararası arenada kendini eğitim diplomasisi 
açısından tanıtmasında önemli bir rol oynayan kuruluş olduğu 
değerlendirilmiştir. Böyle devam ettiği takdirde UDEF, ulusal ve 
uluslararası düzeyde kamu diplomasisi çalışmalarını daha etkin bir hale 
getiren sivil toplum kuruluşu olabilir. 
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Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam 
Sevjan Garayeva* 

Ahmet Koç** 
Özet 
Bu çalışmanın amacı ulusal alanda uluslararası öğrenciler konusunun 
yerini tespit etmek ve konuyu siyasal açıdan değerlendirmektir. 
Çalışmanın ilk bölümünde yabancı uyruklu öğrenci ve uluslararası 
öğrenci kavramları netleştirilmekte, uluslararası öğrencilere ilgili 
Türkiye’deki genel durum, mevzuat ve tarihsel süreç hakkında bilgi 
verilmektedir. İkinci bölümde, ulusal alanda bu konuya değinen 
akademik alanlar, çalışmalardaki sorunsallar, araştırma yöntemleri ve 
çalışma sonuçları incelenmektedir. Son bölümde, yabancı 
uyruklu/uluslararası öğrencilerin bir toplumsal farklılık kategorisi 
olarak siyasal açıdan önemi değerlendirilmektedir. Çalışmada, 
içeriğinde yabancı, yabancı uyruklu ve uluslararası öğrenci kelimeleri 
geçen araştırmalar alan, sorunsal, kapsam ve yöntem bakımından 
incelenmiştir 
Uluslararası öğrencilerin sorunlarından bahsedilmiştir. İş hayatına 
adaptasyon, alışma sorunları üzerinde bilgiler verilmiştir. Dil ile 
kaynaklı ilgi temel sorunları üzerinde bilgiler verilmiştir. Genel 
Yaşanan kültür sorunları hakkında araştırmalar yapılmış, incelemeler 
belirtilmiştir. Bunun dışında öğrencilik hayatından sonra ki iş bulma 
sürecinde yaşadığı istihdam, staj, sigorta sıkıntıları hakkında 
araştırmalar yapılmıştır. Gene bu husus da yabancı öğrenciler çalışırken 
iş verenleri ile yaşadıkları sorunlar incelenmiş ve bunlar üzerine 
tespitler yapılmıştır. Bu sorunları çözmek için ne gibi fikirler ortaya 
atılabilir ve ne gibi kanunlar çıkarılabilir bunun üzerinde değerlendirme 
yapılmıştır. Çalışmada uluslararası öğrencilerin yaşadığı sorunlara 

 
* Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Lisans Öğrencisi 
** Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans 
Öğrencisi 
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çözümler üretilmeye çalışılmış ve bu doğrultuda çalışmalar yapılıp, 
öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Uluslararası, İş, İstihdam, Eğitim 
 
Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin Genel Durumu 
Dünyada küreselleşmeyle birlikte kendi ülkesinden farklı bir ülkede 
öğrenim gören öğrenci sayısı yıldan yıla artıyor. 1975’te 800 bin olan 
uluslararası öğrenci sayısı 2010’da 4,5 milyona, 2014’te 6 milyona, 
2018’de 7,5 milyona ulaştı. 2020 itibariyle bu sayının 8 milyona 
ulaşması bekleniyor. Gençlerin bu ilgisinin arkasında ise birçok neden 
bulunuyor. Bunların başında yabancı dil öğrenmek, farklı kültürleri 
tanımak, alanında en iyi eğitimi almak, öğrenim görülen ülkede iş 
bulmak ve oraya yerleşmek gibi nedenler ilk sıralarda geliyor. 
Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri yurt dışına 
uluslararası öğrenci gönderenler arasında başı çekerken, uluslararası 
öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke ise ABD. Onu takip eden ülkeler 
arasında İngiltere, Avustralya, Fransa, Almanya, Çin geliyor. 
Türkiye’de de yükseköğretimdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı 
yıldan yıla artıyor. 

 
Türkiye’de 129 devlet, 73 vakıf, 5 meslek yüksekokulu olmak üzere 
200’ü aşkın üniversite bulunuyor. 2018-2019 akademik yılında bu 
üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 
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toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin 
154 bin 505’ini ise yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 
YÖK istatistiklerine göre 2013’te 48 bin 154 olan yabancı öğrenci 
sayısı 2014’te 72 bin 178’e, 2015’te 87 bin 903’e çıktı. 2016’da 108 
bin 76 olan sayı, 2017-2018 akademik yılında 125 bin 138’e ulaştı. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na göre bu sayının 
2023’te 200 bini bulması hedefleniyor. 
2017-2018’de en çok yabancı öğrenci 7 bin 442 ile İstanbul 
Üniversitesi’nde (İÜ) yer alırken, bu yıl İÜ bölündüğü için 6 bin 661 
öğrenciyle Anadolu Üniversitesi listenin başında yer aldı. Anadolu’da 
en fazla öğrencisi olan ülkeler sırasıyla 1269 ile Azerbaycan, 732 ile 
Almanya, 672 ile Türkmenistan, 699 ile Suriye, 349 ile Afganistan, 219 
ile Bulgaristan. 
Geçen yıl İstanbul Üniversitesi’nde 7 bin 442 yabancı öğrenci 
bulunuyordu. Bu yıl ise listenin ikinci sırasında yer alan İÜ’de toplam 
6 bin 648; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da ise 1787 yabancı 
uyruklu öğrenci var. 
Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören 154 bin 505 yabancı 
öğrenci arasından en büyük oran 27 bin 34 ile Suriyeli öğrencilere ait. 
Bu ülkeyi 19 bin 383 ile Azerbaycan, 17 bin ile 571 Türkmenistan, 7 
bin 608 ile Irak, 7 bin 157 ile İran, 6 bin 804 ile Afganistan takip ediyor. 
Avrupa ülkelerinden de öğrencilerin bulunduğu üniversitelerde 
Almanya’dan 4 bin 378, Bulgaristan’dan 3 bin 10, Yunanistan’dan 2 
bin 713, Hollanda’dan 650, Fransa’dan 356 öğrenci öğrenim görüyor. 
Yabancı uyruklu öğrenci sayılarında 1316 ile Rusya, 2 bin 257 ile Çin 
dikkat çekiyor. ABD’den ise 661 öğrenci bulunuyor. 
İllere göre yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımlarına bakıldığında ise 
İstanbul, listenin ilk sırasında yer alıyor. 45 vakıf, 13 devlet olmak 
üzere 58 üniversitenin bulunduğu İstanbul’da 45 bin 85 uluslararası 
öğrenci var. Anadolu Üniversitesi’nin yer aldığı Eskişehir’de 8 bin 312 
yabancı uyruklu öğrenci bulunurken, Başkent Ankara’da 11 bin 282, 
İzmir’de 3 bin 505, Bursa’da 5 bin 494 öğrenci öğrenim görüyor. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversitelerde kısa sürede Türkçe 
öğrenme fırsatı da yakalayabiliyor. Bunun için öğrencilerin ilk tercihi 
üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) oluyor. 
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Türkiye’de Üniversite Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yasal 
Yükümlülükleri 
2922 sayılı kanun ile Türkiye’de üniversite okuyan yabancı 
öğrencilerin yasal yükümlülükleri belirtilmiştir. Bu kanun kapsamında 
yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri, öğretim kurumlarına 
kabulleri, öğretim kurumundan ayrılmaları ve Türkiye sınırları 
içerisindeki tüm yaşam koşulları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 
okulların yabancı uyruklu öğrencileri bu yönetmelik kapsamı 
dışındadır ve onlar için özel yönetmelik maddesi bulunmaktadır. 
Kendi çabalarıyla veya karşılılık ilkesine göre Türkiye’de burslu 
okuyan tüm yabancı uyruklu öğrencilerin uyması gereken yasal 
yükümlülükler şu şekillerde karşımıza çıkıyor; 
-Türk okullarında ve yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı 
uyruklu öğrencilerin ikamet izinleri harçsız olarak düzenlenirken, 
belirlenen okulların dışında kalan konsolosluk ve büyükelçilik okulları 
ile uluslararası okullarda eğitim gören yabancı öğrenciler ikamet izin 
harcı ödemekle yükümlüdürler. 
-Üniversitelere kayıt hakkı kazanan ve Türkiye’ye gelerek kayıt 
yaptırmak isteyen ancak okulun isteğiyle Türkçe hazırlık sınıfına alınan 
yabancı uyruklu öğrencilerin bu durumları belgelemeleri halinde bir 
sonraki öğretim dönemine kadar öğrenci ikamet izinleri düzenlemeye 
tabi tutulur. 
-Lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu 
öğrencilerin Türkiye’de eğitim alabilmesi için öncelikle (YÖS) 
Yabancı Öğrenci Sınavı’na girmeleri gerekir. Her üniversitenin sınav 
koşulları ve okula kayıt şartları farklılık göstermektedir. Öğrencilerin 
üniversitenin belirlediği sınav sorularında istenen taban puanı alması 
gerekir. 
-Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim almak 
isteyen yabancılar ‘’öğrenci ikamet izni’’ almakla yükümlüdür. 
-Gerek lisans düzeyinde eğitim alacak yabancı uyruklu öğrencilerin 
gerekse de her seviyede Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancıların 
Türk kanunlarına uygun şekilde düzenlenmiş işlemleri yapmak ve 
belgeleri temin etmek yükümlülüğü vardır. Eksik işlemler ve hatalı 
belge teminlerinde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim hayatları 
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kesintiye uğrayabilir ve bir sonraki yıl tekrardan aynı işlemlerin 
yapılması gerekir. 
-Lisans düzeyinde veya lisansüstü düzeyde Türkiye’de öğrenim 
görecek tüm yabancı uyruklu öğrencilerin rehberlik hizmetleri veren 
birimlere başvurmaları ve bu birimler tarafından kendilerinden istenen 
sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 
-Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri okulların rehberlik 
hizmetleriyle sürekli irtibat halinde olmalı ve herhangi bir şahsi, 
medeni veya öğrenim durumuyla ilgili değişikliği 15 gün içerisinde 
ilgili rehberlik birimine bildirmekle yükümlüdür. Öğrenci ile ilgili 
değişikliklerin belirtilen süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda 
yasal işlemler ve disiplin işlemleri uygulanır. 
Yabancı Öğrencilerin İkamet İzinleri İçin Yükümlülükleri 
Nelerdir? 
Öğrenimleri boyunca ikamet sürelerini uzatmak isteyen yabancı 
uyruklu öğrenciler, ikamet tezkerelerini yenilemek için belirtilmiş olan 
müddetin sonra ermesinden sonra 15 gün içinde öğrenimlerine devam 
ettiklerini belgeleyen, belgelerle yerleşim sınırları içinde bulunan ilçe 
emniyet müdürlüklerine başvurmaları ve ikamet izinlerinin yenisini 
almaları gerekir. 
Yabancı uyruklu öğrenciler; ikamet tezkerelerini, pasaportlarını veya 
yabancı uyruklu öğrenci olduklarını belgeleyen herhangi bir resmi 
evrakı kaybetmeleri halinde derhal ilgili makamlara başvurmaları ve 
eksik belgelerini 15 gün içerisinde temin etmeleri beklenir. 
İkamet adreslerini veya öğrenim kurumlarını değiştiren yabancı 
uyruklu öğrenciler, yaşanan bu değişiklikleri 48 saat içinde hem 
ayrıldıkları hem de yeni nakil oldukları ilçe emniyet müdürlüklerine 
bildirmekle yükümlüdür. 
Yabancı Öğrencilerin Sağlık Sigortası İçin Yerine Getirmesi 
Gereken Yasal Yükümlülükleri 
Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar kanunu hükümleri 
kapsamında yabancı öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde genel sağlık sigortalı olmak için başvuruda bulunurlarsa bu 
öğrencilerden ayrıca bir sağlık sigortası talep edilmez. Fakat kayıt tarihi 
3 ayı geçen ve hiçbir başvuruda bulunmayan yabancı uyruklu 
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öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına alınmaz ve bu öğrenciler 
özel sağlık sigortası yaptırmakla yükümlü olurlar. 
 
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin 
Yaşadıkları Sorunlar 
Sosyo -Kültürel ve Ekonomik Sorunları 

 
İnsan İlişkileri 
Yabancı uyruklu öğrencilerin insan ilişkileri konusunda yaşadıkları sorunlar 
arkadaşlık ilişkileri, dışlanma ve önyargı olmak üzere üç başlık altında 
incelenmiştir.(Dergipark-2014) 
Arkadaşlık ilişkileri: Yabancı uyruklu öğrencilerin görüşleri irdelendiğinde, 
tamamına yakınının öncelikle kendi ülkelerinden gelen öğrencilerle, ikincil 
olarak da genellikle Türklerle arkadaşlık yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. 
Bu konuya ilişkin öğrenci görüşleri şu şekildedir: 

Almanya’dan geldim ama uyruğum Yunanistan. En yakın arkadaşlarım 
da Almanya’dan ve Yunanistan’dan  
Kendi ülkemden de var, buradan da var  
Bizim Azerbaycan’dan arkadaşlar burada olmasaydı, ben burada 
kalamazdım En sevdiğim arkadaşlarım kendi ülkemden olan Moğol 
arkadaşlarım  
Gürcistan’dan da arkadaşlarım var, buradan da  
Bununla birlikte, arkadaş seçerken ülke tercihi yapmadığını, herkesle 
arkadaşlık kurabildiğini söyleyen katılımcılar ise görüşlerini şu şekilde 
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ifade etmişlerdir: 
İnsanları eşit gördüğüm için arkadaşlık kurarken ülke tercihim olmadı  
Bir ayrım yapmıyorum ama odamdaki arkadaşlarım Türkiye’den, 
onlarlayım. Tabi bir de Özbekistan’dan çok yakın bir arkadaşım var, 
Azerbaycan’dan var Rusya’dan var, birçok ülkeden var. 

Dışlanma: Yabancı uyruklu öğrencilerin görüşleri incelendiğinde, 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun arkadaşlarının kendilerine yardımcı 
olmaları ve sosyal becerilerinin yeterli olması nedeni ile dışlanma duygusuna 
kapılmadıkları görülmüştür. Bu konuda iki öğrenci görüşlerini şu şekilde 
ifade etmiştir:(Dergipark-2010) 

Kesinlikle dışlanmadım. Dışlanmak bence biraz da kişiden 
kaynaklanır. Doğru şekilde kendini ifade edemiyorsa o zaman dışlanır 
ama kendini rahat ifade edebilen birisinin dışlanacağını 
zannetmiyorum  
Buraya geldiğinden bu yana dışlandığımı düşünmedim, arkadaşlarım 
yardımcı oluyor hep. Gelmeden önce beni içlerine almazlar diye 
düşünüyordum, hiç Türkçe bilmediğim için, ama öyle olmadı hiç 

Dışlandıklarını hisseden yabancı uyruklu öğrenciler bunu dalga geçilme, 
ötekileştirilme ve Türk öğrencilerin kendi aralarındaki gruplaşmaları gibi 
nedenlere bağlamaktadırlar. Öğrenciler dışlandıklarını şu cümlelerle ifade 
etmişlerdir: 

Düşündüm şimdiye kadar, dışlandım ama öğrenciler arasında, 
hocalarda öyle bir şey yok. Öğrenciler arasında oldu. Bence şöyle bir 
şey var, ben daha önce Almanya’da da okudum ama orda yoktu böyle 
şeyler. Ben kimseyle dalga geçmiyorum yardım etmek istiyorum. Onlar 
kendilerini geri çekiyorlar. Ben de yaklaşmıyorum artık zorla birisiyle 
bir şeyler konuşmak zorunda değilim. Beni istemiyorsa ben de 
konuşmam diyorum  
İlk senemde çok soğuktum sınıfa. Benden başka yabancı yoktu, o yüzden 
oluyordu. Arkadaşlarım iyilerdi konuşuyorlardı, yanlarına 
çağırıyorlardı, ama ilk sene olduğu için her halde kendimi bir acayip 
hissediyordum, yabancı olduğumu hissediyordum. Konuşmada olsun, 
sokakta yürürken olsun, hep hissediyordum. “Başka bir ülkedeyim” 
diyordum sürekli ama alıştım zamanla 
Şimdi Türkiye’de bazı öğrenciler düşmanlık yaparak bizi dışarı 
koyuyorlar [dışlıyorlar], Azerbaycanca konuşarak dalga geçiyorlar ve 
Azerbaycan dilini eleştiriyor 
Türkler bizimle fazla konuşmuyorlar, istemiyorlar. Pek fazla 
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konuşamıyoruz onlarla, “nasılsın, merhaba, dersler nasıl” diye 
konuşuyoruz. Onlar birbirlerini tutuyorlar. Onlar kendi aralarında 
konuşuyorlar. Biz bir şey dediğimizde “tamam tamam” diyorlar, 
gidiyorlar. Zaten onların grupları oluyor, ben de tek takılıyorum ya da 
kendi arkadaşlarımla… Bazen bana da çok komik şeyler soruyorlar. 
“Sizin orada ağaçlar böyle mi, evler nasıl?”, “Yurt dışına nasıl çıktın 
diyorlar?”, “Sizin orada da meyve, sebze var mı?” diyorlar. Ne cevap 
vereceğimi bilmiyorum. Bazen dalga geçiyorlar zannediyorum 

Önyargı: Önyargı kavramının bazen karşılıklı olabileceği gerçeğinden 
hareketle, bu başlık altında, Türklerin yabancı uyruklu öğrencilere ve yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türklere karşı önyargılarının olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Yabancı uyruklu öğrenciler Türklerin  
Genel olarak kendilerine önyargılı davranmadıklarını belirtmektedirler. 
 Türklerin kendilerine önyargılı davrandığını söyleyen az sayıdaki yabancı 
uyruklu öğrencinin görüşleri ise şu şekildedir: 

Bizim sınıfta yedi kişiyiz Almanya’dan gelen ama hepsi [Türkler] böyle 
bir ön yargılı, hiç kimse bize sıcak bir şekilde yaklaşmadı. Bunu 
anlamıyorum ben… Bilmiyorum belki de kıskanıyorlar. Bazen de “biz 
o kadar çalışıyoruz burayı kazanmak için ama siz çalışmadan 
geliyorsunuz” diyorlar. Aslında biz de sınava girdik ama anlamıyorlar. 
Belki de “Almanya’da okumak zor olduğu için buraya geliyorlar” diye 
de düşünebilirler. “Bizim önümüzü kapatıyorlar” diye de 
düşünebilirler  
İlk geldiğimde çok oluyordu. Japonya’dan mı geldin, Çin’den mi geldin 
diyorlardı, Çince konuş da duyalım diyorlardı  

Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamına yakını kendilerinin Türklere karşı 
herhangi bir önyargılarının olmadığını belirtmişlerdir. Bu konuda önyargıları 
olduğunu dile getiren iki yabancı uyruklu öğrenciden biri önyargısının 
zamanla ortaya çıktığını ve bunun bütün Türklere genellenemeyeceğini, 
diğeri ise ülkesinde aldığı eğitimin kendisinde böyle bir önyargı 
oluşturduğunu ifade etmektedir: 

İlk başta yoktu, sonra biraz oldu. Ön yargı derken göründüğü gibi 
değilmiş diye düşündüm. İlk başta çok sıcakkanlılardı, işte böyle 
yardım severlerdi, yardım etmeye çalışıyorlardı İstanbul’dayken. 
Sonra bir bakıyorsun aslında seni kullanmaya çalışıyor, konuşmuyor, 
ikiyüzlü dersem daha doğru olur, böyle olduğunu gördüm, bu beni üzdü 
ama asla genelleme yapmıyorum, bütün Türkler böyle demiyorum. 
Sonuçta her yerin kötüsü var 
Gelmeden önce mesela açıkça söyleyeyim, Türkleri pek sevmiyordum. 
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Osmanlı zamanında savaşlardan dolayı. Bizde tarih kitaplarında 
öyleydi, kötüydü… Sonradan arkadaşlarım oldu. Öyle bir iki ay sürdü, 
şu anda yok. 

Ekonomik Sorunlar 
Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğu ekonomik anlamda sorun 
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Sorun yaşamadıklarını belirten diğer 
katılımcılar ise yaşam kalitesinden ödün vererek sınırlı bir bütçeyle yetinmek 
zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler valilik ve belediyelerin 
yemek yardımı ve ulaşım araçlarında yaptığı indirimlerin ise kısmen de olsa 
kendilerini ekonomik anlamda rahatlattığınıbelirtmişlerdir: 

Ailem gönderiyor. Biraz pahalı geliyor bana bu şehir. Özellikle yol ve 
yurtlarda sorun oluyor. Ben ek kontenjanla geldiğim için yer 
bulamadım devlet yurdunda. Özele gitmek zorunda kaldım. Özel 
yurtlar da pahalı. İşte yettirmeye çalışıyorum. Ben 350 lira sırf yurda 
veriyorum. Yemek içmek var, yol param var, ek masraflarda çıkıyor 
ister istemez. Biraz zor geçiniyorum Burada hep evden alıyorum, ailem 
gönderiyor Burs alamıyoruz, bu sıkıntı yaratıyor tabi. Ama valilik 
yardımda bulunuyor. Yemek bursu vermeleri ve şehir içi ulaşım 
kartında kolaylık sağlamaları iyi benim için Bir öğrenci için bu şehir 
çok pahalı. Bizim orası daha ucuz 

Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamının ailelerinin desteğiyle geçimlerini 
sağladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin ailelerinden gelen 
parayla geçinmekte sorun yaşadıkları belirlenmiş, bu sorunun nedenini de 
ellerine geçen paranın, kendi ülkelerindeki alım gücüyle Türkiye’deki alım 
gücü arasında fark olmasına bağladıkları görülmüştür. Öğrenciler bu durumu 
şu şekilde dile getirmişlerdir: 

Benim annem doktor, babam müzisyen. Sadece annem çalışıyor, babam 
ise iş buldukça çalışabiliyor. Annem 150 dolar kazanıyor. Oradan 75 
gönderse bunun ev kirası var, her şeyi var, şu bu var. 75 dolar 
gönderiyorlar bana yetmiyor. Oradan gönderdiklerinde diyorlar ki 
“çok gönderdik” ama burada bana yetmiyor 
Buraya gelince bizim oranın ekonomisine alışınca buraya gelince 
birazcık sıkıntı oluyor. Mesela orda bir aile buranın 100 lirasıyla 
geçinebilir. Biz mesela burada 100 lirayla geçinemiyoruz. Onun 
sıkıntısı var. Mesela yol parası. Otobüs çok pahalı geliyor. Para 
yönünden çok sıkıntı oluyor 
Bazen ekonomik sıkıntı oluyor. Biz yabancı olduğumuz için burada 
hiçbir yerden burs alamıyoruz, vermiyorlar. Sadece ailem para 
gönderir.  
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Barınma 
Araştırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerin hiçbirinin barınmayla ilgili 
sorun yaşamadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu evde 
arkadaşlarıyla kaldıklarını belirtirken geri kalan öğrenciler devlet yurtlarında 
ve pansiyonlarda kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler Türkiye’ye ilk 
geldiklerinde akrabaları ya da arkadaşları sayesinde bir eve veya yurda 
yerleştiklerini belirtmişlerdir. Bu konuya ilişkin öğrenci görüşleri şu 
şekildedir: 

Benim bir akrabam var, onun arkadaşı varmış, oraya gittim o ilgilendi. 
Yurt bulduk, orda kaldım  
Arkadaşlarımla kaldım. Şimdi bir Azerbaycanlı var, bir de onun sınıf 
arkadaşı var. Beraber kalıyoruz  
Bizim kolejden direk yönlendirdiler. Ben [X] pansiyonda kaldım birinci 
senede. Direk kolejden dediler ki şuraya git, insanlar karşılayacaklar 
seni  
İlk geldiğimde burada eskiden okuyan bir arkadaşımız vardı, o 
dördüncü sınıftaydı ben geldiğimde. Onunla beraber kaldım  

Ev Özlemi 
Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamına yakını ev özlemi çektiklerini ifade 
etmişlerdir. Ev özlemi noktasında öğrenciler sırasıyla ailelerini, arkadaşlarını 
ve memleketlerini özlediklerini belirtmişlerdir. Türkiye’ye kendi istekleriyle 
gelmiş olmaları ve eğitimlerini tamamlama konusunda kendilerini zorunlu 
hissetmeleri gibi nedenler yabancı uyruklu öğrencilerin bu özlemlerini 
bastırmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler bu konudaki görüşlerini şu 
şekilde dile getirmişlerdir: 

Çok fazla insan kargaşasının olmamasını özlüyorum. Ailemi 
özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum 
Ailemi çok özlüyorum. Dönmek istediğim zamanlar da oldu ama 
sonuçta ben kendi isteğimle geldiğim için katlanırım. Benim ailem 
demedi sonuçta “git Türkiye’ye”. Ben istedim, ben söyledim, onlar “o 
zaman git” dediler. Kendi isteğimle geldiğim için ne zorluklar olsun, 
ne sıkıntılar olsun, katlanacağım  
Ailemi özlüyorum. Ülkemin her şeyini özlüyorum. Özellikle sınav 
dönemlerinde geri dönmek istiyorum  
Ailemi özlüyorum bir de arkadaşlarımı  
Ailenden uzak bir de yabancı bir ülke anne babamı özlüyorum. Kendin 
isteyip gelmişsin buraya okumak için  
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Ailem özlüyorum. Geri dönsem eğitimsiz kalacağımı biliyorum. 
Okumak kadar güzel bir şey olmadığını biliyorum o yüzden de elimden 
geleni yapmaya çalışıyorum Çocukluğumun geçtiği yerleri görmek 
istiyorum en çok. 

Yemek 
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki yemek kültürüne ilişkin görüşleri 
farklılık göstermektedir. Öğrencilerin çoğunluğu ilk geldiklerinde Türk 
yemeklerine alışmakta zorlandıklarını ancak zamanla alıştıklarını 
belirtmişlerdir. Bu konuya ilişkin öğrenci görüşleri şu şekildedir: 

İlk başta zor geliyor ama alışıyorsun. Ben alıştım. Burada sebzeye 
ağırlık veriyorlar ama bizim orda et ağırlıklı. Çorbaya bile et katarız. 
Yemek açısından oldu. Farklı geldi. Sebzeli çorbalar falan. Yemekler 
etsiz geldi. Sonra alıştım 
İlk başta sıkıntı çektim. Şu an sadece kuru fasulye hariç başkasına 
alıştım  
Güzel, alıştık. Bazı arkadaşlar yiyemiyorlar. Bizim orda mesela çorba 
yok. Zorluk çektik ama alıştık, yemekleri de öğrendik. İlk başlarda 
yapıyorduk kendi yemeklerimizi ama zamanla alıştık yapmayı da 
öğrendik. Yapmadan yaşayamıyorsun. Türk yemeklerini de yaparız, 
bizim Gürcü yemeklerini de yaparız. 

Bununla birlikte Türk yemeklerini sevdiğini dile getiren katılımcılar olduğu 
gibi sevmediğini belirten katılımcılar da bulunmaktadır. Bu durumu 
öğrenciler şu şekilde ifade etmişlerdir: 

Türk yemekleri çok lezzetli  
Güzel ben seviyorum Türk yemeklerini  
Hala yemeklerine alışamadım, yiyemiyorum. Kendim yemek 
yapıyorum. Kendi ülkemden değişik baharatlar ve at eti getiriyorum  

Benim Türk yemekleriyle pek aram yok. Çünkü hepsi yeşillik. Hiçbirini 
sevmiyorum gerçeği söylersem. 
Giyim 
Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunun giyim konusunda kayda değer bir 
sorun yaşamadıkları ancak bazı öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kıyafetleri 
giyme ve giyim tarzları nedeniyle çevreden rahatsız edilme konularında sorun 
yaşadıkları belirlenmiştir. Sorun yaşadıklarını ifade eden katılımcıların 
görüşleri şu şekildedir:(Dergipark-2019) 

Benim çok sıkıntım olmadı ama sonuçta Almanya’da daha rahat 
giyinebiliyorsun, özellikle yaz aylarında. Burada çok bakıyorlar, dikkat 
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ediyorlar, arkandan laf ediyorlar. Öyle yapmamaya çalışıyorum 
Bizim giyim kuşamımız farklı. Mesela bizim orda yakası işlemeli elbise 
giyiyorlar. Burada görmedim öyle elbise giyen. Evde giyiyorum ama 
dışarıda giymiyorum. İstesem giyerim ama giymiyorum  
Biz daha rahat giyiniyorduk orda, burada çok bakıyorlar. Orda çok 
serbest ama burada değil  
Bizim orası [Moğolistan] daha rahat. Burada dış bakış [görünüş] çok 
önemli. Dışarıdan insan seni yanlış anlamasın diye buranın insanına 
birazcık uyman gerekiyor  

Gelenek-Görenek 
Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamına yakını, kendi ülkelerindeki ve 
Türkiye’deki gelenek-göreneklerin birbirine çok benzediğini belirterek bu 
konuda önemli bir sorun yaşamadıklarını vurgulamışlardır. Bununla birlikte 
sorun yaşadıklarını dile getiren az sayıda öğrenci, bazı ritüellerin uyuşmaması 
ve kutlama biçimlerinin farklılığı gibi konuları ön plana çıkarmıştır. Bu 
durumu katılımcılar şu şekilde dile getirmişlerdir: 

Mesela 8 Mart diyelim, Kadınlar Gününde herkes annesine, ninesine 
gül götürür veya bir şey alır, öyle yani. Burada sorun olur diye tabi 
kimseye götüremiyorsun. Başka açıdan bir şey yok yani, sadece 8 
Mart’ta var  
Şimdi biz de el öpme falan yok da beni rahatsız etmiyor  
Misal el öpme. Bizim orada yok. El öpersen orda bir şey dileniyormuş 
gibi oluyor. Burada farklı. Hep büyüklerin eli öpülüyor. Öbür sarılmak 
var ya hani misal o da bizde farklı. Bizde öyle yok. Sadece el uzatırsın 
biter. Onlar var. Alıştım diyorum ama el öpmeye alışmadım mesela. 
Sevmedim ben pek  
Kendi gelenek ve göreneklerimizi kendi aramızda uyguluyoruz da yani 
dışarı çıkıp da onu uygulamıyoruz  

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Türkiye’de Çalışma Olanakları 
Uluslararası öğrenci sayıları her yıl bir önceki yıla göre artış gösteren 
Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma iznine sahip olmadan 
herhangi bir işte çalışmaları yasalara aykırıdır. Ayrıca diğer ülkelerin aksine, 
Türkiye’de yabancı bir öğrenci olarak yarı zamanlı bir iş bulmak çok kolay 
değildir. Bunun nedeni ise çoğu işverenin Türkçe konuşan çalışanlar istihdam 
etmek istemeleridir. Tüm bu engellerin yanı sıra yabancı öğrenciler için 
Türkiye’de fırsatlar da mevcuttur.  
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkiye’de Çalışma İzni Nasıl Alınır? 
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Yakın bir zaman önce, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisansüstü 
öğrencilerin Öğrenci Çalışma izni alarak çalışabilmelerini yasallaştıran yeni 
bir Uluslararası Çalışma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Türkiye’deki 
üniversitelerde öğrenim gören bu yabancı uyruklu lisansüstü öğrencilerin, 
Türkiye’de iş arama ve çalışma izni alma hakkına sahip olduklarını belirten 
bir yasa olarak düzenlenmiştir. Ancak bu yasa, lisans derecesinde olan 
öğrencileri kapsamamaktadır. Bununla beraber Türkiye, gelecekte lisans 
derecesi fark etmeksizin tüm yabancı öğrenciler ve mezunlar için Türkiye’de 
çalışma izni sağlamayı amaçlamaktadır. 
Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler Türkiye’de çalışma iznine sahip 
olduklarında, ikamet izinlerinden yararlanmaya devam etmektedir. 
Türkiye’de geçerli ikamet izinleri ile birlikte gelen haklardan da 
yararlanmaktadır. Dışişleri bakanlığı, bu ilkelerin yanı sıra bu yabancı 
öğrencilerin istihdamını yönetecek prosedürlerin belirlenmesinden de 
sorumlu olmuştur. Bu ilkelere ve Göç Politikaları Komitesi tarafından 
belirlenen yönergelere dayanarak karar alınmaktadır. Eğer bir yabancı 
öğrenciyseniz ve yakın zamanda bir Türk üniversitesinde öğreniminizi 
tamamladıysanız, çalışma izni için başvurabilinir. Bunun için 
mezuniyetinizden sonraki bir yıl içinde başvuru yapmalısınız. Başvuruda 
bulunduktan sonra, başvuruyu inceleyecek ve temel prensiplere göre karar 
verecek olan Uluslararası Çalışma Politikası Danışma Kuruluna yönlendirilir. 
Eğer Türkiye’de devlet bursu alarak okuyan bir lisans mezunu iseniz, çalışma 
izni almaya hak kazanmadığınızı belirtmek gerekmektedir. Bu durum, kısa 
süreli oturma izninizin olduğu gerçeğinden bağımsızdır. 
Türkiye’de Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İş Fırsatları Nelerdir?   
Türkiye’de iş fırsatları hakkında araştırma yapmaya ilk önce internet üzerinde 
başlayabilirsiniz. Potansiyel işvereninize sunmak için kapsamlı ve ayrıntılı bir 
özgeçmiş hazırlamanız gerekmektedir. Daha sonra özgeçmişiniz ile beraber 
boş pozisyonlar için başvuru yapılabilinir. 
Genel olarak Türkçe iletişim kurmanın yanı sıra, Türkiye’de Almanca, 
İtalyanca, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca ve daha birçok dili kullanan 
başka şirketler de mevcuttur. Birkaç başvuru yaptıktan sonra, yanıt 
alınacaktır. 
Türkiye’de iyi ücretli ve profesyonel bir iş arıyorsanız, konsolosluklarda, 
elçiliklerde ve STK’larda iş aramanız gerekmektedir. Ancak bu alanlarda iş 
bulmak, başvuranların rekabeti yüksek olduğundan oldukça zorlayıcıdır. 
Türkiye’de mevcut olan bir diğer iş fırsatı ise, diğer öğrencilere anadilinizi 
öğretmektir. Türk öğrencilerin en çok öğrenmeye çalıştığı dil İngilizcedir 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  İngilizce konuşan bir yabancı öğrenci olarak, 
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bu tür işleri her zaman ve her yerde bulacağınızdan emin olabilirsiniz. 
Bununla birlikte, yabancı dil sertifikası olan kişiler daha iyi kazanç sağlayan 
işler de bulunmaktadır. Yabancı dil kurslarında çalışmak, iyi ücretli geçici bir 
iş sahibi olmanızı sağlayacaktır. 
Mevcut diğer bir fırsat olarak ise, bazı Türk şirketleri kuruluşlarında 
yabancıları istihdam etmek istemektedir. Yabancıları işe almak isteyen bazı 
şirketler arasında haber merkezleri, dergiler, gazeteler ve diğer yayınlar yer 
almaktadır. Yabancılardan bu yerlerde yayınları yabancı dillere çevirmeleri 
istenmektedir. Bu şirketlerde mevcut olan iş fırsatları arasında editörlük, 
tercümanlık ve gazetecilik sayılmaktadır. 
Geçici iş fırsatları arayan yabancı uyruklu öğrenciler için, yukarıda 
saydığımız tipteki boş pozisyonlar üniversite genelindeki ilan panolarında 
paylaşılmaktadır. Ayrıca bu iş fırsatları dergilerde de mevcuttur. Türkiye 
özellikle yaz aylarında yüksek bir turizm potansiyeline sahip bir ülke olduğu 
ve bir hayli yüksek miktarda yabancı turiste ev sahipliği yaptığı için diğer 
geçici işler arasında turizm sektörü de yer almaktadır. Turizm sektöründe 
çalışmak ile ilgili en büyük zorluk iseyaz sezonu bitimine kadar hafta boyunca 
uzun çalışma saatlerini içermesidir. Yabancı uyruklu kız öğrenciler, şehirlerde 
yaşayan aileler için bebek bakıcılığı mesleğini yapma şansına da sahiptir. 
Yabancı Öğrenciler İçin Türkiye’de Gelecek Vadeden Meslekler 
Türkiye günden güne gelişen sanayisi, dünya siyasetinde artan etkinliği ve her 
geçen gün artan yatırımlarıyla son dönemlerde büyük başarılara imza atan bir 
ülke. 
Bu durum Türkiye’de yeni çalışma alanlarının doğmasına ve bu alanlarda 
çalışacak eleman ihtiyacının oluşmasına neden oluyor. Yakın gelecek 
içerisinde önemi daha da artacak olan bu meslekler için istihdamın 
sağlanması, gençlerin bu mesleklere yönelmesi için eğitim alması her geçen 
gün daha önemli hale geliyor. 
Önümüzdeki birkaç yıl içinde yetişmiş kalifiye elaman ihtiyacının daha da 
artacağı Türkiye’de, yabancı uyruklu öğrenciler de bu mesleklerde yerini 
alma şansı kazanıyor. 
Teknoloji Sektörü ve Bilişim Sistemleri 
Yakın gelecekte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yatırım sektörü 
teknoloji, inovasyon ve yenilikçi sistemler üzerine şekillenecek. Günümüzde 
AR-GE çalışmalarının yoğunlukta olduğu düşünülürse bu alanda çalışacak 
insan ihtiyacının hızla arttığını ve artmaya da devam edeceğini söylemek 
mümkün. 
Bilişim sektörünün yanı sıra, nanoteknoloji, yeni nesil nükleer yakıtlar ve 
teknolojileri ile genetik ve biyoteknoloji hem Türk gençleri için hem de 
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Türkiye’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için iyi bir iş fırsatı doğuracak 
gibi gözüküyor. 
Geleceğini Türkiye’de şekillendirmeyi planlayan gençlerin bu alanları göz 
önünde bulundurmalıdır. 
Doğal Kaynaklar ve Enerji 
Dünyanın şekillenmesinde önemli payı bulunan doğal kaynaklar ve yeni nesil 
enerjiler dünyada olduğu gibi Türkiye’de büyüyor ve her geçen gün yeni iş 
imkanları oluşturuyor. 
Türkiye’de enerji tüketiminin kısa süre sonra dünya ortalamasından iki kat 
fazla olacağı yönünde tahminler mevcut. Global ekonomide, enerji sektörü 
önümüzdeki 10 yıl içinde büyüme ve refahı belirleyecek temel değerleri 
oluşturacak gibi gözüküyor. 
Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin de doğal kaynaklar ve enerji alanında 130 
milyar dolarlık yatırım yapması planlanıyor. Bu yatırım büyük bir istihdam 
alanı yaratacağı gibi bu alanda kendini geliştiren kişilerin de kariyer 
yapmasına olanak tanıyacak. 
Avrupa’da ve Türkiye’de bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için pek 
çok sayıda yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânıda bulunuyor. 
Otomotiv Sektörü 
Son yılların en çok gelişen ve en hızlı yükselen sektörlerinden biri de otomotiv 
sektörü. Uzun yıllardır pek çok otomotiv firmasının yatırımlarını 
yönlendirdiği ve pek çok parçasını ülkede bulunan fabrikalarda ürettiği 
Türkiye’de bu sektörün önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. 
Özellikle de son dönemde büyük yatırımlar yapılan yerli otomobil üretme 
projeleride,Türkiye’nin otomotiv sektöründe geleceğinin ne kadar parlak 
olduğuna işaret ediyor. 
Kısa vadede ekonomik kriz içerisinde olduğu düşünülen otomotiv sektörünün, 
uzun vadede Türkiye’nin en önde gelecek olan sanayi alanlarından biri 
olacağını söylemek mümkün.  Bu alanda gerçekleşen ve gerçekleşmeye 
devam edecek olan yatırımların yepyeni istihdam alanları yaratacağı ise çok 
açık. 
Bu sektörde hem ara eleman hem de teknik eleman ihtiyacı bulunan Türkiye, 
pek çok yabancı uyruklu genç için oldukça parlak bir gelecek imkânı sağlıyor. 
Tekstil Sektörü 
Dünya pazarında her ne kadar Çin söz sahibi olsa da Türkiyehazır giyim ve 
tekstil sektöründe oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. 
İş kalitesi, teslim süreleri ve özel taleplere cevap verme gibi sektör içi 
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başarılarından dolayı tekstil sektörü Türkiye’nin en önemli gizli silahlarından 
biri. Döviz kurlarının hızlı hareketlenmeleri sonucunda piyasalarda durgunluk 
yaşansa da uzun vadede tekstil sektörü eski güzel günlerine döneceğe 
benziyor. 
Savunma Teknolojileri 
Dünyada yılda 1,3 trilyon dolar harcanan savunma sektöründe en büyük pay 
ABD’nin olmasına karşın Türkiye, son dönemlerde oldukça yükselişe geçen 
Aselsan, Havelsan, Roketsan ve Kale Savunma Sanayi gibi kurumlar 
sayesinde silah ihtiyacının %45’ini kendi üretiyor. 
Alp Havacılık, TEI ve TAİ gibi firmalar ise gelecekte uçak ve helikopter ile 
havacılık sanayisine parça üreten önemli yerli girişimler olarak karşımıza 
çıkıyor. 
Lojistik Sektörü 
Türkiye’de son dönemlerde piyasayı canlandıracak reformların yapılması ve 
vergi teşviklerinin sağlanmasıyla birlikte lojistik alanında oldukça ilerleme 
kaydedildi. Şuan 17 milyar dolar ticaret hacmi bulunan lojistik sektörünün 
önümüzdeki 3 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Türkiye’nin önemli ulaşım yolları üzerinde bulunduğu da göz önüne alınırsa 
hem Türk öğrenciler için hem de yabancı uyruklu öğrenciler için gelecek vaat 
eden sektörlerden belki de en önemlisi lojistik sektöründe olarak karşımıza 
çıkıyor. 
Sağlık 
50 milyar dolarlık devasa bir bütçeye sahip olan sağlık alanında, Türkiye’de 
özellikle önümüzdeki yıllarda önemli bir ivme yaşanması bekleniyor. Özel 
hastanelerin açılması, sağlık tesisleri ve kliniklerinin kurulması birçok yeni iş 
ve istihdam alanı yaratacak. 
Bu alanlarda kendisine bir kariyer yapmak isteyen gençler için Türkiye 
oldukça gelişmiş imkanlar sağlıyor. 
Türk İş Hayatında Karşılaşabileceğiniz Zorluklar ve Zorlukları Atlatma 
Yolları 
Türk iş hayatı pek çok açıdan uluslararası standartlara ulaşmış haldedir, fakat 
Türkiye’de çalışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiler için birtakım kültürel 
farklar bulunabilir. 
Bu yazımızda Türk iş hayatında karşılaşabileceğiniz bazı zorluklara ve bu 
zorluklarla baş etme yollarına bakacağız. Vereceğimiz örneklerin dünyanın 
her yerinde görülebilecek problemler olduğunu, sadece Türkiye’ye özgü 
problemler olmadığını belirtmekte fayda görüyoruz. 
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Uzun Çalışma Saatleri 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye, 
çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya 
genelinde ortalama çalışma süresi yıllık 1765 saat iken bu süre Türkiye’de 
ortalama 1855 saat. 
İş Kanunu’na göre Türkiye’de haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir. Fakat 
haftalık 45 saatten fazla çalışılan pek çok şirket olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 
ki bu durum ülkedeki tüm şirketler için geçerli değildir. Ancak yine de 
Türkiye’de haftalık 50 saat çalışılması şaşırtıcı bir durum olmamalıdır. Bizim 
tavsiyemiz, çalışmaya başlayacağınız iş yeriyle görüşmeler yaparken bu 
konuyu iyice araştırmanız yönündendir. Fazla mesai için ücretlendirme 
yapılıp yapılmadığını da yine işe başlamadan önce öğrenmeniz 
gerekmektedir. 
Dil Sorunu 
Türkiye’de İngilizce eğitimine büyük önem verilir, fakat yine de pek çok 
insan İngilizce konuşma konusunda yeterli pratiğe sahip olmadıkları için akıcı 
şekilde  İngilizce konuşamayabilir. 
Buna karşın uluslararası faaliyet gösteren kurumsal bir şirkette çalışırsanız 
insanların çok iyi ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabildiklerini görürsünüz. 
O nedenle iletişim sorunu, çalışacağınız yere ve pozisyonunuza göre değişim 
gösterebilir. Bizim tavsiyemiz, Türkiye’de yaşamaya başladığınız dönemden 
itibaren temel Türkçe kurslarına katılmanızdır. Zira iş arkadaşlarınızla 
İngilizce anlaşsanız dahi gündelik hayatta, sokakta, kafede, otobüste 
insanlarla Türkçe iletişim kurmanız gerekir. Bu nedenle Türkçe öğrenmeye 
başlamanızı öneriyoruz. 
Kişilik Çatışması 
Türkiye’de çalışan bir yabancı olmanız nedeniyle uluslararası bir şirkette 
çalışma ihtimaliniz görece daha yüksektir. Uluslararası şirketlerde çok farklı 
kişiliğe sahip insanlar çalışabilir. Bu kişilerin bazılarıyla anlaşamamanız ise 
normal ve dünyanın her yerinde görülebilen bir durumdur. Uyuşmazlık 
yaşadığınız kişilerle doğrudan konuşarak ortadaki sorunu kaldırabilirsiniz. 
Türklerin yabancılara karşı düşmanlık ve ayrımcılık yapma gibi kişilik 
özellikleri bulunmadığını belirtelim, fakat yine de oluşabilecek sorunlarda 
açık ve net bir şekilde muhatabınızla konuşmayı denemenizi öneriyoruz. Buna 
ek olarak yaşadığınız sorunları şirketinizin insan kaynakları departmanındaki 
uzmanlara anlatabilirsiniz. Uzmanlar şirketin ve sizin çıkarınız için gereken 
düzenlemeleri yapacaklardır. 
Taciz ve Mobbing 
Maalesef iş hayatında cinsel veya psikolojik tacize maruz kalmak dünya 



199 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 
genelinde görülen olumsuz bir durumdur. İş yerinde cinsel ya da sözlü tacize 
uğrar, iş arkadaşlarınız ya da işvereniniz tarafından mobbing’e maruz 
kalırsanız Türk yasalarında bu durumla mücadele etmek için gereken 
önlemlerin alındığı bilmelisiniz. Örneğin yasalar mobbing’e veya cinsel 
tacize uğrayan çalışana, “haklı nedenle derhal fesih hakkı” tanımaktadır. 
Özel Alan ve Bireysellik 
Türk insanı genelde çabuk arkadaşlık kurar ve arkadaş ilişkilerinde ise 
samimiyeti esas alır. Örneğin iş yerinizdeki bir arkadaşınız sizin dini, siyasi 
ve cinsel konulardaki fikirlerinizi merak edebilir ve sizle bu konuları 
konuşmak isteyebilir. Aynı şekilde özel hayatınızla ilgili konular hakkında 
konuşmanızı isteyebilir. Diğer bir ifadeyle, özel alan ve bireysellik kavramları 
Türkiye’de Batı ülkelerinde olduğu kadar gelişmiş kavramlar değildir. Böyle 
durumlarda konuşmama hakkınız bulunduğunu söyleyebiliriz. Kimse sizi 
zorla özel hayatınız konusunda konuşmaya zorlayamaz. Ayrıca şunun altını 
çizmemiz gerekiyor: “Türkiye’nin her yerinde durum böyledir ya da tüm 
Türkler bu şekildedir” gibi bir şey söz konusu değildir. Çalıştığınız yere, 
sektöre, pozisyona ve yaşanılan şehre göre farklılık gösterebilir. 
Sonuç 
Genel sorunlara bakdıkda ise iş hayatında olan bazı sorunlarla karşılaşan 
misafir öğrenciler için huuk danışmanlık yaratılmalı uluslararsı öğrenci 
ofislerinde yada huki bilgiler verilmelidir. Mezun olan öğrenciler için iş ve 
staj sorunlarını gidermek için mezunlar bürosu diye bir ofis yaradılmalıdır 
bazı internet siteleri var ama bir ofis olduğunda oraya kayıt olan öğrenciler 
ister staj ister mezun önceden baş vurlalıdır. Orada bazı eğitimler geçib 
yabancı şirketlerin ofisine elman olarak atana bilir .İster yerli ister yabancı 
şirketler olsun fark etmez.Mesela oraya baş vuran öğrenciler Türk Devletinin 
yabancı şirketlerle antlaşma yabdığında elaman olarak atadığında yabancı 
uyruklu çalışanlardan işçi olarak ala bilir. Devlet organlarında çalışan 
uluslararsı öğrencilerde misalen Elçilikde Diaspora kimi organlarda refarans 
olub çalışmasına destek ola bilir. Göç İdaresi Çalışanlarından da Uluslararsı 
Öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Göç İdaresi Uluslararsı Öğrenci ofisine 
bir elaman atamalı yada orada çalışan bir elmanı eğitmelidir veya uluslarası 
öğrenci topluluklarına bilgi vermeli bu işle toplulukda meskul ola bilir. 
Tezimin Asıl amacı bu yönde . Bu sorunlar giderilirse çözüm olarak böyle 
yapılırsa önerimi göz ardı edilmezse çok memnun kalırım. 
Kaynakça 
Aygil Takır, Ayşen Özerem Göçle Gelen Yabancı Uyruklu 
Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar (Dergipark-
2019) 
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Faruk LEVENT Özge KARAELI 
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2211 
Kasım kıroğlu, alper kesten, cevat elma, türkiye’de öğrenim gören 
yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik 
sorunları (dergipark-2010) 
Münir şahin, hasan demirtaş, üniversitelerde yabancı uyruklu 
öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm 
önerileri, (dergipark-2014) 
Nekadar misafir öğrenci vatandaş Türkiyeye yerleşdi bu konular hakda 
bilgi Göç İdaresi Türkiye'de öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere İlişkin Kanun,(Resmî Gazete ile yayımı: 19.10.1983 Sayı: 
18196) 
Türk İş Hayatında Karşılaşabileceğiniz Zorluklar ve Zorlukları Atlatma 
Yolları Ata Kurumsal Danışmanlık 
https://www.atakurumsal.com/yabanci-uyruklu-ogrenciler-turkiyede-
calisabilir-mi/ 
Türkiye’de Üniversite Okuyan Yabancı Öğrencilerin Yasal 
Yükümlülükleri Daire Başkanlığı Genel Müdirlik. 
https://www.goc.gov.tr/..  
Türkiye’de Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İş Fırsatları Nelerdir? Ata 
Kurumsal Danişmanlık.https://www.atakurumsal.com/yabanci-
uyruklu-ogrenciler-icin-turkiyede-gelecek-vadeden-
meslekler/silasabileceginiz-zorluklar-ve-zorluklari-atlatma-yollari/ 
Uluslararası öğrencilerin vevatandaşlarınoturma ve çalışma izni ile 
alakalı sorunlar hakda bilgi ve kanunlar . Yabancı Uyruklu Öğrenciler 
İçin Türkiye’de Çalışma İzni Nasıl Alınır? 
Göç İdaresi Daire Başkanlığı Genel Müdirlik. https://www.goc.gov.tr/ 
UDEF. https://www.udef.org.tr/  
Yabancı Öğrenciler İçin Türkiye’de Gelecek Vadeden Meslekler Ata 
Kurumsal Danışmanlık. https://www.atakurumsal.com/turk-hayatinda-
kar  
Yabancı Öğrenciler İçin Türkiye’de Gelecek Vadeden Meslekler Ata 
Kurumsal Danışmanlık. https://www.atakurumsal.com/turk-hayatinda-kar  

*** 
  



201 |   6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -10- Uluslararası Öğrencilik 
 

 
Somali-Türkiye İlişkileri Bağlamında Mezun 

Öğrencilerin Rolü 
Sirad Jafar Mohamed* 

Mohamud Mohamed Farah** 

Özet 
Ülkeler arasındaki ilişkilerde modern dönemle birlikte farklı 
yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu yaklaşımlar arasında en önemli olanı, 
uluslararası öğrenci hareketidir. Bildiğimiz üzere ülkeler arasındaki 
siyasal, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğinin kurulması ve 
geliştirilmesi uluslararası öğrenci hareketlerinin rolüyle daha da 
derinlikler kazanmaya başlamıştır. Somali ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin tarihi, Orta çağ ve Osmanlı İmparatorluğuna dayanan bir 
geçmişe sahip olmasına rağmen son yıllarda Türk dış politikasının 
Afrika açılımı yaklaşımı kapsamında belirlenen öncelikli bölgelerden 
biri olmuştur.Nitekim Türkiye 2011 yılından bu yana devlet kurumları 
ve sivil kuruluşları aracılığıyla eğitimden sağlığa, altyapı hizmetlerden 
daha birçok alana kadar Somali’de çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 
Bu faaliyetlerin sürdürebildiğin sağlanması ve bu ikili ilişkilerin teşvik 
edilmesi için kullanılabilecek en önemli etken ise Türkiye’de eğitim 
almış ve hala öğrenim gören Somalili öğrencilerdir. Türkiye son 
dönemlerde uluslararası öğrenci hareketinin rolünü etkin kullanan bir 
ülke haline gelmiştir. 
Bu çalışma, Türkiye’de okuyan Somalili öğrencilerin Somali-Türkiye 
ilişkilerindeki rolünü incelemektedir. Türkiye’de mezun olan Somalili 
öğrencilerin kültür, eğitim, siyaset vb. alanlarda iki ülke arasındaki 
etkileşimi geliştirmek adına yaptığı faaliyetler bir örnek olarak 
incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Somali-Türkiye İlişkileri, Uluslararası Öğrenci 
Hareketi, İşbirliği, Türkiye Mezunları 
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Giriş 
Türkiye’nin uluslararası öğrencilere kapılarını açması 1960’larda 
başlamıştır. Ancak bu dönemde burslar diğer devletlerle imzalanan iki taraflı 
anlaşmalar çerçevesinde sağlanıyordu. 90’lı yıllardan itibaren Turgut Özal’ın 
desteğiyle 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” başlatılarak uluslararası 
öğrencilere yönelik politikalar sistematik hale getirilmiştir. 2000’li yıllarda 
Türkiye’nin dış politikasından kültürüne, sosyal politikalarından ekonomik 
büyümesine kadar gerçekleştirilen reformların yansıması ile uluslararası 
eğitim alanında da önemli adımlar atılmıştır. 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın kuruluşunun ardından 2012 yılında 
kendisine bağlı olarak “Türkiye Bursları” programı hayata geçirilmiştir. 
Bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından verilen 
yükseköğrenim bursları “Türkiye Bursları” adı altında yenilenerek daha etkin 
hale getirilmiştir. Her sene katlanarak yüz binlerce başvuru alan Türkiye 
Bursları kapsamında bugüne kadar Türk üniversitelerinden mezun olan veya 
halen eğitimini sürdüren binlerce yabancı öğrenci bulunmaktadır (İbrahim, 
2019). Buradan mezun olup ülkelerine dönen öğrenciler Türk kültürü, 
değerleri, tarihi ve hatta siyaseti ve diplomasisiyle kendi ülkeleriyle Türkiye 
arasındaki ilişkilerinin ileriye taşınmasına önemli katkı sağlamaktadırlar. Öte 
yandan Türkiye’de kalıp işe girerek veya ticaret yaparak hayatlarını buradan 
sürdürmeyi tercih edenler de kendileri için kazanımlar elde ederken bir nebze 
de olsa Türkiye’nin ekonomisi ve kalkınmasına katkı sağlamaktadırlar. Bu 
yazıda tamamen gözlemlerden oluşan bilgilerle Somalili öğrenciler örneğinde 
Türkiye mezunu Somalili öğrencilerin Türkiye ve Somali ilişkilerine olan 
katkıları ve mevcut potansiyelleri değerlendirilecektir. Çalışmamız istatistik 
verilerle desteklenememişse de konuya dikkat çekmesi bakımından önem arz 
etmektedir. 
Somali 
Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya’nın yer almış olduğu Afrika kıtasının 
kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgededir. 
Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya’yı birbirine bağlayan küresel deniz ticaret 
yolu olan Kızıldeniz’i kontrol etmesi dolayısıyla jeostratejik öneme sahiptir. 
Afrika’nın en uzun kıyı şeridine sahip olan Somali, yaklaşık 3000 km’lik bir 
kıyı şeridine sahiptir (Özkan, 2014). Konumu ve sahip olduğu kıyı şeridi 
itibariyle Orta Doğu petrollerinin en önemli geçiş güzergâhında yer 
almaktadır. Afrika Boynuzu bölgesi dünyanın en önemli geçiş 
güzergahlarından birisi olup, Aden Körfezi ve Bab-ül Mendeb Boğazı 
boyunca uzanmaktadır. Somali, Afrika Boynuzu’nun üzerinde güçlü 
imparatorluklar kurarak önemli bir ticari merkezi oluşturmuştur. Süveyş 
Kanalı’nın milletler arası deniz trafiğine açılması, Afrika boynuzu bölgesini 
daha da önemli kılmıştır. Böylece 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı 
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sömürgeciler Somaliye’ye akın etmişlerdir. Emperyalistler Somali’yi kendi 
çıkarlarına uygun olarak Fransız Somalisi (Cibuti), İngiliz Somalisi 
(Somaliland) ve İtalyan Somalisi olarak bölmüşler. Günümüzde Afrika 
Boynuzu’ nun en geniş etnik bloklardan birisi de Somalilerden oluşmaktadır. 
Somali’nin jeostratejik öneminin temelinde altın, uranyum ve petrol ham 
maddelerinin olması vardır (Heyle, 2018). 

Türkiye - Somali İlişkileri 
Türkiye’nin çok yönlü bir dış politikaya geçmesiyle beraber, uzun 
zamandır herhangi bir temasa girmediği Afrika kıtası, özellikle 1998 
yılından sonra yeniden gündeme taşınmaya başlanmıştır. Sömürgecilik 
geçmişinin kalıntıları, kuraklık, açlık, iç savaş, istikrarsızlık gibi 
sorunlarla gündemde olan Afrika kıtası, geçtiğimiz yüzyıl boyunca bu 
sorunlarla mücadele etmiş ancak kıtanın birçok ülkesinde sorunlar ve 
buna bağlı ölümler devam etmiştir. Doğu Afrika’da bulunan Somali de 
bu tür sorunlardan nasibini almış ve uzun süre kuraklık, açlık, 
yoksulluk, siyasi istikrasızlık ve terörün sebep olduğu krizlerle karşı 
karşıya kalmıştır, zengin doğalkaynakları ve stratejik olarak çok önemli 
bir ülke olmasına rağmen bir dönem başarısız ülke (failed country) 
olarak tanımlanmıştır. 2011 yılının yaz aylarında Somali’de yaşanan 
açlık krizi dünyada yaşanan en ağır krizlerden birisi olmuş, Türkiye’nin 
ülkeye büyük bir çıkartma yaparak yardım etmesi, Somali’ye yeni bir 
aktör olarak girişini sağlamıştır, uzun zamandan beri ihmal edilen 
ilişkiler yeniden kurulmaya başlanmıştır (Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Agency [TIKA], 2015).  2011 yılından bu zamana kadar 
Somali’de aktif bir ülke haline gelen Türkiye, Somali’nin 
kalkınmasının istikrar getireceği düşüncesi içinde hareket etmiştir. 
Burada Türkiye’nin meseleye bakışı, ülkenin ihtiyaçları ile örtüşen 
kalkınma, istikrar ve güvenlik olgularını birbiriyle bağlantılı gören 
daha bütüncül bir yaklaşım benimsemiştir 
2011 yılında gündeme gelen Somali-Türkiye ilişkisi yardım ve ticari 
anlaşmaların yanı sıra Türkiye bu dönemde devletlerarası başlayan 
ilişkiler STK’ların katılımıyla yoğunluk kazanmış, 19 Ağustos 
2011tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’ye yapmış 
olduğu ziyarette 1200’ü aşkın Somalili öğrenciye burs verilmesi 
hususunda verdiği sözün karşılığı olarak 2012 yılında bin’e yakın 
Somalili öğrenci Türkiye Bursları çerçevesinde burslandırılmıştır. 
Sonraki yıllarda Tika, Diyanet Vakfı, Türkiye Bursları Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda (YTB) koordine edilen bu 
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çalışmalar neticesinde, Türkiye de okumak isteyen Somalili öğrenciler 
arasında sosyal bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, siyaset bilimi ve 
uluslararası ilişkiler gibi Somali’nin ihtiyacı olan bölümlere öncelik 
verilerek Somalili öğrenciler Türkiye’ye geldiler. Somalili öğrenciler 
tercih ettiği bölümlerdeTürkiye’ninfarklı üniversitelerinde eğitimlerini 
almaktadır. Somalili öğrencilerin mezun olduktan sonra Somali 
toplumunun kalkınmasına destek olması ve uzun vadede Somali’nin 
ekonomik, sosyal ve siyasalanlamda yapılanmasında ciddi rol 
oynamaları beklenmektedir. Aynı zamanda ikili ilişkileri dikkate alarak 
ortak noktada buluşturan etkili bir uluslararası öğrenci politikasının 
nasıl geliştirilebileceği ve ülkelerin dostluk köprüsünün devamlılığını 
sürdürülebilmesi için çalışmaların yapılması hedefleniyor. 
Türkiye-Somali İlişkilerinde Somalili Öğrencilerin Rolü 
Yaşadığımız XXI. yüzyılda Yüksek Öğrenim Bursları gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin en etkili ve en bariz yumuşak güç 
araçlarından biridir. Bilindiği gibi yumuşak güç; uzun vadede, 
devletlerin eğitim bursları gibi kültürel yollarla, siyasi değerlerini ve 
kültürlerini bir kişi veya bir topluma benimseterek istedikleri amaçlara 
güç kullanmadan ulaşmalarını sağlayan bir araçtır. Türkiye’nin de son 
yıllarda Türkiye Bursları adlı programla uluslararası öğrencilere 
yönelik başlattığı Yüksek Öğrenim Bursları; ülkenin en önemli 
yumuşak güç faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. Somalili öğrenciler 
özelinde bakıldığında, ulaşılmaya çalışılan amaçların başında siyasi 
alan olmak üzere ekonomik ve sosyokültürel alanlarda daha şimdiden 
Somalili öğrenciler 2011 yılında gündeme gelen Türkiye-Somali 
ilişkisinin samimi bir şekilde gelişmesi ve ilerlemesinde önemli bir rol 
aldıklarını gözlemektedir. 
Siyasi ve diplomasi alanlarında Türkiye’den mezun olan öğrenciler, 
Türkçe ve Somalice’yi bildiklerinden dolayı devlet düzeyinde ve 
büyükelçiliklerde görevler alırken; ekonomi alanında da yine Türk 
diline hâkim olmalarından dolayı -görüleceği gibi- bu alandaki ikili 
ilişkilerin gelişmesinde de kilit roller üstlenmektedirler. Sosyokültürel 
alanda ise Somalili öğrenciler, yine Türkçe bilmelerinden dolayı 
toplumların birbirlerine yakınlaşması için Türkiye’den Somali’deki 
bazı ihtiyaç sahibi kesimlere giden yardımların ulaştırılmasının yanı 
sıra, Türkiye’den Somali’ye yönelik düzenlenen gerek tıbbi tedavi 
gerekse yatırım fonları vazgeçilmez noktaya gelmişlerdir. 
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Türkiye yaklaşık 20 yıl önce hazırladığı Afrika’ya açılım eylemi 
kapsamında Somali’ye yönelik yürütmüş olduğu politikasında son 
sekiz-on senede Türk üniversitelerinden mezun olan Somalili 
öğrencilerin de katkılarıyla özellikle ekonomik alanda sonuç vermeye 
başlamıştır. Bitirdiği bölüm fark etmeksizin birçok Somalili öğrenci, 
Türkiye ile Somali arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin yanında 
Türk yatırımcı ve işadamlarının Somali piyasasına girmelerini 
sağlamıştır. Aynı şekilde bu öğrenciler Somali’den gelen yatırımcı ve 
işadamlarının Türkiye piyasasına girmelerine vesile olmuşlardır. 
Dolayısıyla, çift rol üstlenen Somalili öğrenciler Türkiye’de okuyup 
yerleşen ve çeşitli işlerde görev alanlar hem Türkçe hem de kendi 
dillerini bilmeleri Somali’den buraya gelen işadamına güven vererek 
onun gelişini ve işlerini kolaylaştırmaktadır. Genellikle Türkiye’ye 
gelen Somalili işadamları, Türkiye’de tanıdıkları veya birilerinin 
önerdiği hemşehrileri bulunduğu için güvenip gelmektedirler. Zira 
gerek fuar gerekse ticaret veya yatırım için geldikleri zaman rehberlik 
ve iletişimi buradaki hemşehrileri sağlamaktadır. 
Öte yandan eğitimini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen Somalili 
öğrencilerin Türkçeyi benimsemeleri, Somali’ye giden Türk yatırımcı 
ve işadamlarına da güven vermektedir. Çünkü Türk dili, Arapça ve 
İngilizce gibi Somali’de yaygın bir dil değildir. Dolayısıyla Türk 
işadamı Somali’ye geldiğinde bir yabancı dil bilmediği varsayılırsa 
ortaklarıyla anlaşması, onlara güvenmesi ve güvenilmesi için ister 
istemez Türkçe bilen birine ihtiyaç duymaktadır. Bundan ziyade 
ülkenin kültürü ve piyasasını bilen Türkiye mezunuyla çalışması, onun 
ülkeye yerleşmesi ve hem sosyal hem de ekonomik açıdan uyum 
sağlayıp orayla bütünleşmesine kolaylık sağlamaktadır. Türkiye’de 
çalışmayı tercih eden mezun Somalili öğrenciler ise Somalili 
işadamlarına güven vererek, Türkiye’ye gelmelerini kolaylaştırdığı gibi 
Türkçe’nin yanında farklı yabancıdil bildiklerinden dolayı çalıştıkları 
firmalarının Somali’ye açılmalarını sağlamaktadırlar. Bunun için bazen 
bölgesel olarak bazen de dil bazında Somali’nin farklıbölgelerinde 
piyasalarını takip etmek, saha araştırmaları yapmak, müşteri bulmak ve 
Somali’deki yerel firmalarla iş birliği veya anlaşmaları yapmak gibi 
görevleri üstlenmektedirler. 
Bugün Somali’deki Türk firmalarının birçok sektörde köklü geçmişe 
sahip yabancı firmalarla rekabet edebilecek duruma gelmeleri, 
bazılarının cirosunun katlanarak büyümesinde Türkiye mezunlarının 
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katkıları büyüktür. Aynı şekilde Somali’nin sağlık sektöründeki bazı 
Türk hastanelerinin sağlık turizm uygulamalarıyla öncü konuma 
gelmeleri ve tedavi konusunda Somalili hastaların istikametinin Mağrip 
ve Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye çevrilmesi de buradan mezun olan 
öğrencilerin katkılarıyla gerçekleşmiştir. Sağlık turizmi kapsamında 
gelen Somalili hastaların, tedavi işlemleri dolarla ücretlendirildiği için 
Türkiye’ye ciddi miktarda döviz girişini sağlamaktadırlar. Tüm 
bunların dışında kendi işlerini kuran veya buradan Somali’ye mal 
göndererek ticari ağ oluşturan mezun veya hala okumakta olan Somalili 
öğrenciler de bulunmaktadır. Nitekim birçok öğrenci veya grup öğrenci 
ticari, turizm şirketleri veya uluslararası kargo firmaları kurup işlerini 
büyütmektedir. 
Somali Türkiye Mezunlar Derneği 
Son yıllarda önemli bir eğitim üssü haline gelen Türkiye, “Türkiye 
Bursları” programıyla dünyanın her tarafından öğrencilere 
yükseköğrenim alanında eğitim fırsatı sunarken, her yıl binlerce mezun 
veriyor. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunların 
toplumlarının kalkınmasına katkı sağlıyor ve Türkiye ile kendi ülkeleri 
arasında da dostluk köprüleri kuruyor. Çoğunluğu Türkiye’de 
lisansüstü düzeyde eğitim aldıktan sonra ülkelerine dönen Somalili 
öğrenciler tarafından 2016 yılında kurulan “Somali Türkiye Mezunları 
Derneğinin” hizmet vereceği bir yeri kuruldu. Mogadişu’da eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine devam ettikleri, Türkiye Maarif Vakfı kampüs 
yerleşkesinde bulunan bina, Somali Türkiye Mezunları Derneğine 
tahsis edildi.  Derneğin kurulma nedeni ise Türkiye de mezun olan 
Somalili öğrenciler ileirtibat kurmak ve bu derneğin aracılığıyla 
iletişim sürekliliğini sağlayabilmektir. Kurulduğugünden bugüne 
kadarfarklı çalışmalara imza atan bu dernek, proje çalışmalarının yanı 
sıra öğrenci buluşmaları, eğitim fuarları, iftar programları ve Türkiye 
’den dönen öğrencilerin iş bulmalarıyla ilgili çalışmalar da 
yapmaktadır. 
Öte yandan Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisinin, 
Türkiye mezunlarıyla dayanışmanın ve işbirliğinin artırılmasıhedefini 
koyarak Türkiye’den mezun olan öğrencilerin Türkiye ile dostluk 
köprüsününsürekliliğin devamını getirmek vebu doğrultuda hem 
Büyükelçiliğimiz hem de diğer Türk kurumları çalışmalarını 
sürdürmektedir.200’den fazla Türkiye’den mezun olan öğrencileri 
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bulunan bu derneğin çoğunluklarıTürkiye’de eğitimlerini alıp 
Somali’ye dönmeyi tercih etmişler. Bu öğrenciler Somali Türkiye 
Mezunları Derneğinin üyesi olarak, derneğin daha da aktif hale 
gelebilmesi için Büyükelçilikten gerekli izinleri alıp çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
Dernek üyesi olan öğrencilerin ve iş bulma kaygısını yaşayanlara 
rehberlik yaparak kendilerine iş bulma konusunda yardım 
etmektedirler. Öte yandan bu öğrenciler Türkiyedeyken yaptıkları 
programları yada katıldıkları faaliyetleri aynı şekilde Somali’de de 
yapmaktadırlar. 
UDEF derneğinin Türkiye’de bulunan tüm uluslarası öğrenciler için 
uyguladığı “Uluslararası Öğrenci Buluşması Programı”nın aynısından  
Somali’deki Mezun derneğinin  son yıllarda yaptığı en önemli 
faaliyetlerden biri olmuştur. Son üç senedir düzenli olarak yapılan bu 
uluslarası öğrenci buluşması içinde kültür festivali, Somaliye’ye ait 
olan kültür zenginlikleri ve Somali’nin tanıtımı yapılarak Somali’de 
yaşayan halkın dikkatini toplamıştır. Somali Mezunlar Derneği’nin 
kurulma amacı ise Türkiye’den Mezun olan Somalili öğrencilerin kendi 
aralarında irtibatlarının kuvvetlendirilmesi aynı zamanda Somali ile 
Türkiye’ye arasındaki dostluk köprüsü bağını sağlamlaştırmaktadır. 
Özellikle Somalili öğrencileri Türkiye’deyken beraber mezun oldukları 
diğer ülkelerdeki öğrencilerin ve mezun dernekleri; iki ülke arasındaki 
siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı 
sağlayacaklardır. 
 
Somalili Öğrencilerin Potansiyeli 
Son yıllarda alınan olumlu sonuçlarla beraber Türkiye’de okuyan Somalili 
öğrenciler, eğitim süreçlerinde ve mezuniyet sonrasında, bilhassa mesleki 
anlamda bütünleşme zorluklarıyla karşılaşmaktadırlar. Türkiye Burslarının 
burs politikalarına bakıldığı zaman Türkiye’de okuyan burslu öğrencilerin 
üniversite eğitimi ve araştırmalarını Türkçe ile yapmalarına çok önem 
verildiği anlaşılmaktadır. Ancak eğitimin birinci senesi Türkçe hazırlık 
programına tahsis edilip öğrenciler Türkçeyi C1 seviyesine kadar öğrenseler 
de sunum ve yeterlilik gibi sözlü sınavlarda kendilerini ifade etmekte veya 
yazılı sınavlar, tez ve makale yazımında güçlük çekmektedirler. Bu durum 
bazı öğrencilerin çalışmalarını derinleştirememeleri ve çalışmalarının verimli 
olmamasına neden olurken bazılarının motivasyonlarını kaybedip eğitimlerini 
terk etmelerine yol açmaktadır. Aynı zamanda bu koşul bazı öğrencilerin 
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sahip oldukları akademik yeteneklere rağmen kaliteli çalışmaları ortaya 
koymalarını engellemektedir. Hâlbuki bazı alanlarda öğrencilerin kendi 
bildikleri dilde eğitim görmeleri hem kaliteli hem de orijinal ve yararlı 
araştırmalar üretmelerini mümkün kılabilir. 
Diğer yandan eğitimini tamamlayıp Türkiye’de çalışmak isteyen Somalili 
öğrenciler ise bir takım mesleki bütünleşme sorunlarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Kimi zaman alanına göre iş bulamama, kimi zaman düşük 
istihdam ve düşük maaş, kimi zamanda ise güvenlik gerekçesiyle işe 
alınamama durumlarıyla karşılaşmaktadır. Dolayısıyla alanında çok iyi olan 
bazı Somalili öğrenciler eğitimlerinden sonra ülkelerine dönmeyip ortamın 
mesleki açıdan müsait olduğu ve iş olanaklarının elverişli olduğunu 
düşündükleri Amerika veya Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda 
kalmaktadırlar. Özellikle lisansüstü düzeyde okuyan Somalili öğrencilerin bir 
kısmı mezun olduklarında ciddi bir potansiyel sahibi ve çeşitli akademik 
yeteneklere sahiptirler. Bu potansiyel, keşfedilip değerlendirildiği takdirde 
hem Türkiye hem de Somali için önemli sonuçlar elde edilebilecektir. 
Örneğin; Sanayi, teknik, teknoloji ve savunma gibi alanlarda bazen deha 
sahibi sayılabilecek öğrencilerin bulunmasıyla birlikte dil yetersizliğinden ya 
da güvenlik gerekçesiyle bazı projelerin yerlilerle sınırlandırılmasından 
dolayı bu araştırmacı öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmemesine sebep 
olabiliyor. Oysa bu öğrencilerin potansiyelinin farkına varıp uyrukluk şartları 
hafifletilerek yürütülen projelere müracaat etme imkânlarının sunulması 
yararlı olabilir. Siyasi ve diplomasi bakımdan halen birçok Türkiye mezunu 
Somalili öğrencinin Türkiye-Somali arasındaki üst düzey ilişkilerin 
gelişmesinde yer aldığı gibi var olan öğrencilerin önemi dikkate alınarak 
onlara gereken imkânların sağlanmasıyla verdikleri katkıların verimliliği 
artırılabilir. Hem Somali’ye hem de Türkiye’yi bilen bu öğrenciler iyi 
yetiştirildikleri takdirde ileride Türkiye’nin Somali politikası veya bölgede 
artan rekabetten dolayı diğer kıta dışı aktörlere karşı stratejiler belirleme 
hususunda çok yararlı olabilirler. 
Tabii olarak tüm bunlar yapılırken tarafların çıkarları gözetilerek ilişkilerin 
karşılıklı eşitlik temelinde tesis edilmesine dikkat edilmesi elzemdir. Somalili 
öğrenciler Türkiye’den aldıkları eğitim sonrasında gerek Türkiye’de kalıp iş 
bularak gerekse Somali’ye dönüp Türklerle çalışarak hem kendilerini ve 
ailelerini hem de bir süre eğitim için ev sahipliği yapan Türkiye’yi 
kazandırmaktadır. Türkiye 20 yıl önce hazırladığı Afrika’ya açılım eylem 
planı aslında son senelerde mezun Afrikalı öğrencilerin katkılarıyla fiilen 
hayata geçirilmektedir. Bu öğrencilerin önleri açıldıkça imkân ve fırsatlar 
sunuldukça sadece ekonomi değil aynı zamanda siyaset/diplomasi, akademi 
ve strateji alanlarında uzun vadede daha verimli ve müspet çalışmalar ortaya 
koyacaklarından kuşku yoktur. Dolayısıyla bu manzara Türkiye’nin 
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uluslararası öğrencilik alanına yaptığı yatırımların boşa gitmediğini 
kanıtlayarak bu alana daha da önem verilmesi gerektiğini ve misafir 
öğrencilerle daha yakından ilgilenilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Sonuç 
Türkiye ve Somali ilişkisi nerdeyse 500 yılık bir geçmişe sahiptir. 
Ancak kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve dünya da değişen siyasi 
dengelerle birlikte Türkiye-Somali ilişkisi inişli çıkışlı olmuştur. İki 
kutuplu dünyanın sona ermesinin ardından çok boyutlu dış politikaya 
yönelen Türkiye 1998 yılında ‘’Afrika’ya Açılım‘’ politikasını öne 
sürmüştür. Türkiye Afrika’ya açılım politikası ilan ettiğinden buyana 
kıtadaki ülkelerle ticari,ekonomik, siyasi, sağlık,kültür ve eğitim 
çalışmaları yapmıştır. Diğer yandan Somali son dönemlerde Türk dış 
politikasının en önemli bölgelerinden biri olmuştur.2011 yılında 
Somali’de meydana gelen kuraklığın ardından Türkiye, tüm dünyanın 
görmezlikten geldiği bu kuraklık sorununa eline uzatarak bu kuraklığın 
son bulmasını ve Somali halkının tekrar kendine yetebilen bir toplum 
haline gelmesi için büyük rol üstelenmiştir. O dönemde başbakan 
sıfatıyla Somali’yi ziyaret eden Türkiye cumhurbaşkanı ‘’Recep 
Tayyip Erdoğan‘’ tüm dünyanın dikkatini Somali’ye çekmiştir. Takip 
eden bu süreçte Somali’nin sahip olduğu jeo-stratejik önemi ve zengin 
doğal kaynaklarını fark eden Türkiye Somali halkının bu jeo-stratejik 
önemini kullanmasını ve sahip olduğu zengin doğal kaynaklarından 
faydalanması için ve ikili ilişkilerin sürdürülebilmesi için bu dönemde 
yaklaşık bine yakın Somalili öğrenciye Türkiye tarafından burs 
bağlanmıştır. Türkiye 2011 yılından bu yana Somali’de 
okullar,hastaneler,askeri üsler ve ticari iş birliğini artırmıştır. Daha 
önceden sağlık ve eğitim için farklı bölgelere yönelen Somalililer artık 
en çok tercih ettikleri ülke Türkiye olmuştur. 2011-2012 yılları arasında 
Türkiye tarafından burs bağlanan Somalili öğrenciler, Türkiye-Somali 
ilişkilerinin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Türkiye son 
dönemde yumuşak güç ve kamu diplomasisi kapsamında önemli hale 
gelen uluslararası öğrenci hareketine en aktif kullanan ülke haline 
gelmiştir. ‘’Türkiye Burslar‘’ programının dışında Türkiye’de okumak 
için  tercih eden uluslararası öğrenciler her geçen gün artmaktadır. 
Modern dönemle birlikte devletler arasındaki ilişkilerin sürdürebilmesi 
için en önemli etken uluslararası öğrenci hareketi olmuştur. Türkiye ve 
Somali ilişkileri siyasi,ekonomik, ticari,sağlık,eğitim ve iş birliği 
alanlarındaivme kazanmış olması Türkiye’de eğitimlerini tamamlayıp 
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Somali’ye dönen Türkiye’den mezun Somalili öğrencilerin katkısıyla 
olmuştur. Türkiye’den mezun olmuş Somalili öğrenciler Türkiye’de 
benimsedikleri ve Somali için önemli olan Türkiye’de ne varsa 
Somali’ye de götürmeye çalışmışlardır. Bunu yansıra daha önce farklı 
bölgelerde toplanan Somali diasporasınınİstanbul’da toplanmalarında 
büyük rol oynamışlar.  Türkiye 2016 yılında ÜDEF kapsamında 
Somali’de uluslararası öğrenci derneğini kurmuştur. Bu dernekle 
beraber artık Türkiye’den mezun olan Somalili öğrenciler, önemli 
projelergeliştirerek daha ön plana çıkmalarını kolaylaştırmıştır. Aynı 
zamanda bu dernek Türkiye’den mezun Somalili öğrencilerin birbiri 
ileirtibat halinde olması önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’de okuyan 
ve Türkiye’den mezun olan Somalili öğrenciler Türkiye ve Somali 
ilişkilerinin her geçen gün artmasında büyük rol oynamaktadırlar.  
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