
BİLDİRİLER KİTABI

1

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK 

INTERNATIONAL STUDENTSHIP 
STUDIES

PROCEEDINGS BOOK 





 
 
 
 
 
 
 
 

7. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 
BİLDİRİLER KİTABI - 1  

7th INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM 
 PROCEEDINGS BOOK - 1 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK  
INTERNATIONAL STUDENTSHIP STUDIES 

 
Editör / Editor 

Doç. Dr. Osman Akgül 
 

Tashih / Proofreading 
 Abdulkerim Alma 

 
Tasarım / Graphic Design 

UDEF Akademi 
 

ISBN: 978-625-7480-06-2 
 

Yayım tarihi /  Publication date 
İstanbul, 2022 

 
Yayınevi Bilgileri / Publisher 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (UDEF) 
FEDERATION OF INTERNATIONAL STUDENT ASSOCIATIONS 

Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi Fethi Çelebi Çıkmazı No: 1 
34050 Eyüpsultan-İstanbul 

Telefon: +90 (212) 255 88 66 | Fax: +90 (212) 255 88 62 | E-posta: info@udef.org.tr 
  



 
Düzenleyen Kurumlar / Organized by 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Samsun Üniversitesi 
Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği 

 
Destekleyen Kurumlar / Sponsoring Institutions 

Gençlik ve Spor Bakanlığı | Samsun Valiliği | Samsun Büyükşehir Belediyesi 
 

Düzenleme Kurulu / Organizing Committee 
Doç. Dr. Osman Akgül (Başkan) İstanbul Üniversitesi-UDEF | Dr. Selman Duran Medipol 

Üniversitesi-UDEF | Abuzer Gündüz Sakarya Üniversitesi | Dr. Rahmat Ullah UDEF | 
Muhammed Malik Taylan UDEF | Azamat Arpachiev UDEF | Dashdamir 

Mahmandarov UDEF | Abdul Raheem Akbari UDEF | Salman Narlı UDEF 
 

Bilim Kurulu / Scientific Committee 
Prof. Dr. Ahmet Alibasic University of Sarajevo 

Prof. Dr. Faruk Taşçı İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Hakkı Yazıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Hawa Kasule Markere University 
Prof. Dr. Mehmet Çevik İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Prof. Dr. Muhidin Mulalic International University of Sarajevo 
Prof. Dr. Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Prof. Dr. Musa Alcı Ege Üniversitesi  
Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Md. Nazmul Islam Rajshahi University 
Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir Selçuk Üniversitesi 

Doç. Dr. Mohammad Naser Amin  Kabul Polytechnic University 
Doç. Dr. Mohammad Rafi Rafi Kabul Polytechnic University 
Doç. Dr. Muhammet Nurullah Cicioğlu Batman Üniversitesi 

Doç. Dr. Nurul Huda Sakib Jahangirnagar University 
Doç. Dr. Sifatullah Bahij Kabul Polytechnic University 

Doç Dr. Zafer Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Abdüsselam Sağın Kırklareli Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Karaoğlu Yalova Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Kamran Abdullayev Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Masoud Derakhshandeh İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Md. Aliur Rahman Green University 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bolat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Akgül Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Selman Duran Medipol Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mahmud Rana Rajshahi University 
Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri Kırklareli Üniversitesi 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 5 

www.internationalstudentsymposium.com 

 

İÇİNDEKİLER  

Abdulsamet Şentürk | Başkalığın Dolayımında Farklılığa Açılma İmkânı Olarak Uluslararası 

Öğrencilik ve “Ben Neredeyim?” Sorusu ............................................................................................6 

Ahmet Volkan Yüzüak, İrem Coşkun | Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Zorluklara ve Farklılıklara 

İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri .......................................................................... 22 

Emine Çakır, Mavinur Şemsettinoğlu | Afyonkarahisar İlinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşam Kaliteleri ................................................................................. 37 

Fatih Yağmur | Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Çalışması Yapan Kurumların Yumuşak Güç Etkisi: 

UDEF ve YTB Örneği ...................................................................................................................... 53 

Furkan Kartal, Uğur Özveren | Problems Faced by Foreign Students While Pursuing a PhD in 

Chemical Engineering ....................................................................................................................... 65 

Guvanch Karayev, Mehmet Küçük | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilerin COVID-19 Sürecinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri 

Bildirimlerinin Değerlendirilmesi...................................................................................................... 72 

Mavinur Şemsettinoğlu, Emine Çakır | Uluslararası Eğitim Gören Öğrencilerde COVID-19 

Pandemisi’nin Uyku Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar İli Örneği .................... 96 

Mehmet Ali Akpınar | Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Öğrencilere Katkıları ve Uluslararası 

Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Katma Değer Oluşturması: “Genç Ticaret Köprüsü Projesi” 

Örneği ............................................................................................................................................ 105 

Mehmet Erken | Türkiye’de Sayılar ile Uluslararası Öğrenciler (2013-2020) ................................... 125 

Mohammad Rahimi | Modern Seküler Bilim Bağlamında İslam ve Batı Uluslararası Öğrencinin 

Modern Seküler Eğitim Tecrübesi ................................................................................................... 138 

Mustafa Özdemir | OECD Ülkelerinin Yükseköğretim Etkinliğinin VZA Yöntemi ile Karşılaştırılması

 ....................................................................................................................................................... 146 

Safura Aghaverdiyeva, Sayed Lutfullah Zubair | Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Beklentileri

 ....................................................................................................................................................... 162 

Sumaiye Wumaier | Uluslararası Öğrencilerin Dindarlık Algılarına Yönelik Tutumları: 

Kahramanmaraş Örneği .................................................................................................................. 173 

Sümeyra Yakar | Being an Academic Stranger in Your Native Country ........................................... 193 

Zikrullah Alim | Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Mezhep Algılarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir 

Değerlendirme: Kahramanmaraş Örneği ......................................................................................... 203 

  

  



7th International Student Symposium 

6 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

Başkalığın Dolayımında Farklılığa Açılma İmkânı Olarak 

Uluslararası Öğrencilik ve “Ben Neredeyim?” Sorusu  

Abdulsamet Şentürk1 

Özet 

Öteden beri bilmenin imkânlarını sorgulayan eğitim felsefesi, insan tecrübesinin nasıl 

kurulduğu ve anlamlandırıldığı üzerine sayısız teori üretmiştir. Şayet bütün bu teorilerde 

uzlaşılacak bir temel aranacak olunsaydı galiba bu, tecrübe edenin konumunun tecrübenin 

anlamlandırılmasında etkin rol oynaması olurdu. Nitekim kişinin konumu, bir bakıma kendisini 

hangi rolde ve hangi sahnede hissettiğiyle alakalıdır. Bu bağlamda uluslararası öğrenci olmak 

başkalık tecrübesine kapı aralamaktır. Bir başka deyişle; yeni bir anlam dünyasının eşiğine 

gelmek demektir. İşte bu çalışma eğitim felsefecilerinin “anlamanın ön yapısı”nın gerek 

düşünsel gerek gündelik tecrübeler üzerinde etkili olup olmadığı hususunda yürüttükleri 

tartışmayı uluslararası öğrenciler bağlamında ele almayı amaçlamıştır. Ayrıca uluslararası 

öğrencinin, yerleşikliğin sınırlarını aşması itibariyle düşünsel pratiklerini ele geçiren başkalık 

hissinin nasıl farklılığa açılma imkânı olarak değerlendirilebileceği üzerine spekülatif ve 

hipotetik bir okuma yapılmıştır. Binaenaleyh farka açılmak suretiyle yerleşikliğini yitirenin, 

başkalığıyla yüzleştiği ilk anda açılan anlam ufkunda beliren “Ben neredeyim?” sorusuna 

aradığı cevabın mevcudiyetle alakalı epistemik bir açmaza mı işaret ettiği yoksa varoluşsal bir 

anlam arayışının dayatması mı olduğu irdelenmiştir. Bu başkalık tecrübesi içerisinde yerini 

tayin etmeye çalışan bireyin bilgiyle ne tür mümkün ilişkiler kurabileceği, karşılaştıklarını nasıl 

anlamlandırdığı, varoluşuna dair sorularla kendiliğini nasıl inşa ettiği, uluslararası öğrencilik 

ve onun tarihsel bağlamı üzerinden incelenmiştir. Ayrıca Mahler’in ayrılma-bireyleşme teorisi 

üzerinden başkalık süreci okunmaya çalışılmıştır. Bu okuma biçimiyle, başkalık deneyimi ve 

bireyleşme süreci arasındaki benzerlikleri açığa çıkarmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrencilik, Hermenötik, Anlamın Ön Yapısı, Başkalık, 

Farka Açılma, Bireyleşme. 

 

 

                                                             
1 İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Giriş 

Felsefi çözümlemelerin çoğu zaman teorik zeminde gerçekleştiği ve gündelik hayata nüfuz 

edemediği iddia edilegelmiştir. Nitekim bu iddia felsefenin amacı konusunda pek çok 

tartışmayı beraberinde getirmiştir. Her ne kadar eğitim, etik, politik, estetik ve poetik felsefenin 

pratik tezahürleri olarak biliniyor olsa da bu alanlar tarihsel süreç içerisinde 

kompartımanlaşarak birbirinden yalıtılmış ve yine çoğunlukla var olma imkânını salt teorik 

zeminde bulabilmiştir. Bir başka deyişle; düşünce, teorik zemin ve teorik içerik arasında sonsuz 

döngüye girmiş gibi gözükmektedir. 

Belki de bu pratik felsefe biçimlerinin yaşamdan en fazla besleneni eğitim felsefesidir. 

Felsefenin yaşamı dönüştürme iddiasının somutlaştığı eğitim felsefesinde, tasarım lehine 

yaşamı görmezden gelmenin aksine; düşüncenin ve tecrübenin uygun bir şekilde nasıl 

ilişkilendirilebileceği aranagelmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada genelde hermenötik 

tartışmalarda, özelde bilginin oluşma süreci bağlamında eğitim felsefecilerinin kendisine 

sıklıkla başvurdukları “ön-anlama” sorunu (Fakioğlu, 2019), yaşamın içerisinden bir tecrübe 

olan “uluslararası öğrencilik” ve onun tarihsel arka planına göndermeler yapmak suretiyle 

incelenecektir. Böylece gündelik olayların felsefî arka planına dair birtakım spekülatif 

çıkarımlarda bulunulacaktır. Yani uluslararası öğrencilik olgusu, ön-anlama problemi ve 

başkalık deneyimi üzerinden okunmaya çalışılacaktır. Bu okuma biçimi bir açıdan pratiğin 

kurgusal zeminde nasıl temsil edilebileceğini anlamayı da hedeflemektedir. Burada kurgusal 

zemin, pratiğin çeşitli anlama-yorumlama imkânlarının belirdiği, referans noktaları olan bir atıf 

çerçevesine benzetilebilir (Kant, 1997; Vorländer, 1927) ya da hermenötik ifadesiyle “anlam-

ufku” kavramıyla açıklığa kavuşabilir (Gadamer, 2007, 2009). 

Daha önce pek çok defa neliği, şartları, çıktıları, adaptasyon süreçleri ve problemleri ele alınan 

uluslararası öğrencilik (Kırçalı, 2021; Tuzcu, 2020), bu defa “başkalığın” getirdiği avantajlar 

üzerinden okunmaya çalışılacaktır. Bu bildirinin öncelikli sorusu; kurgusal zemine (atıf 

çerçevesi ya da anlam-ufku) tahkim eden başkalık deneyiminin potansiyel anlama imkânlarına 

ya da farka açılmaya ne gibi bir katkısının olduğudur. Ayrıca başkalık deneyimi ya da “fark” 

ile yüzleşmeler sonunda doğabilecek birtakım varoluşsal soruların, öznenin kendine dair 

farkındalığına ya da “bireyleşme”ye hangi boyutlarda etki ettiği de cevabı aranan 

sorulardandır. 
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Tarih Sahnesinde Uluslararası Öğrencilik  

“Uluslararası öğrencilik” kavramı yeni bir neolojizm olsa da ilim talep etmek için farklı 

coğrafyalara açılma olgusu son derece köklüdür. Nitekim antikitede pek çok düşünür, 

Mezopotamya ve Kuzey Afrika’ya, özellikle de Mısır’a gelip öz yurtları ve bu coğrafyalar 

arasında bir enformasyon otoyolu oluşturmuşlardır (Bernal, 2016). Örneğin; Homeros 

Odysseia’da sık sık Mezopotamya uygarlıklarına ve Mısır’a atıfta bulunur (Homeros, 2021). 

Aynı zamanda Aristoteles, Mısırlı rahiplerin çok fazla boş zamana sahip olmasıyla matematik 

(teorik) sanatların doğuşu arasında bağlantı kurarak yerleşikliğinin ötesine dair farkındalığını 

hissettirmiştir (Aristoteles, 1960, 2019). Presokratik düşünürlerden Thales’in ve Pisagor’un 

Mısır’a yaptıkları ilmî seyahatlerden ve bunların sonucunda elde ettikleri kazanımlardan 

bahseden Herodot, aynı zamanda, kendisinin Arap coğrafyasına dair sosyolojik gözlemlerine 

de Tarih’inde yer verir (Herodot, 1973). Kimi araştırmalara göre Antik Çağ’da Mısır’a yapılan 

ilmî seyahatler, sıklığı nedeniyle oldukça sıradan karşılanmaktadır (Skırbekk & Gılje, 2017). 

Bu seyahatlerin pek çoğu ticari kaygılarla yapılmış olsa da kurulan ortaklıklar ve yapılan alış-

verişler sayesinde karşılıklı kültür aktarımının olduğu görülebilir (Vorländer, 1927). Aynı 

zamanda Herodot’un uğradığı coğrafyalara dair en özel bilgileri aktarma girişimi, salt ilim 

talebi için yapılan yolculukların olduğunu da ima etmektedir. Nitekim Herodot, Arapların cinsel 

ilişkiden sonra tüm bedenlerini yıkadıklarını, ahitlerine sadık bir millet olduklarını ve hatta 

entarilerini belden sıktıkları kemerin niteliklerini dahi aktarmaktadır (Herodot, 1973). Benzer 

şekilde İslam düşüncesinin temel kaynaklarından biri olan hadisleri tahmil etmek için çıkılan 

ilmî yolculuklar o kadar fazladır ki bu yolculuklar hadis litaretüründe “er-Rihle fî Talebi’l-

Hadîs” başlığı altında toplanmaya başlanmıştır (Sezgin, 2019). Senedin sağlam olup 

olmadığını anlamak, zincire kendisini de dâhil ettirebilmek, esas kaynağından işiterek 

rivayetteki muğlaklıkları giderebilmek, kitapların veya hadislerin rivayetini esas ravisinden 

almak gibi sebeplerle yapılan bu ilmî yolculuklar bir külliyat oluşturacak boyuttadır. Öyle ki 

ilk zamanlar yolculuk kararı kişinin şahsi tercihiyken daha sonra bir âdet haline gelmiştir. Hatta 

hamillerin, hadisin makbuliyetinde aranan şartları sağlayıp sağlamadığını şahsen araştırmaması 

onaylanmayan bir durum olarak addedilmiştir (Goldzıher, 2019). Bu ilmî seyahatlerin 

uluslararası düzeyde olduğunu belirten rivayetlere “Kütüb-i Sitte” olarak bilinen muteber hadis 

kitaplarında kolaylıkla rastlanabilir (Buhârî, 1422/2001). Örneğin Enes b. Mâlik’in naklettiğine 

göre İslam tebliğcilerinden biri, bedevilere İslam düşüncesinde “usû’l-i selâse” adıyla anılan, 

dinin temel kaidelerini aktarmıştır (Yavuz, 2012). Rivayete göre; dinleyicilerden bir bedevi, 

işittiklerini tam anlamıyla idrak edebilmek için, Muhammed Peygamber’in yanına gitmeye 
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karar verir. Muhammed Peygamber’in yanına ulaşan bedevi, onun gerçekten Allah tarafından 

görevlendirilen bir elçi olup olmadığını ve bu durumun ne anlama geldiğini sorar. Daha sonra 

İslam’ın neliği ve şartları hakkında detaylı bilgi edinir (Ahmed b. Hanbel, 1405/1985). 

Aktarılan rivayet, işitilenlerin farkına varmak ya da idrak edebilmek için girişilen bir yolculuğu 

tasvir eder (Müslim, 1374-75/1955-56). Bu yolculuk, kendisine açılan yeni bir anlam ufkuyla 

kaynaşmak isteyen bir öznenin, yerleşikliğini yitirmeye karşı olan tedirginliğini yansıtıyor 

olabilir mi?  

Uluslararası Öğrencilik ve Ön-Anlama Sorunu 

Herodot’un ifadelerine ya da aktarılan rivayete panoramik olarak bakıldığında gözlenenler ve 

söylenenlerden oluşan bir sürecin olduğu görülür. Ancak seyahatler esnasında karşılaşılan olay 

ve olgular her zaman bu kadar kolay anlaşılmamıştır. Yüzleşilen ya da tecrübe edilenlerin salt 

gözlem olarak aktarılması esnasında daha az problem yaşayan anlatıcılar, iş bu karşılaşılanları 

özümsemeye ve anlamlandırmaya gelince farklı refleksler göstermektedirler. Örneğin Herodot, 

başka bir toplumun kimliğine sahip olması sebebiyle, gözlemlediği kültürel farklılıkları 

anlamlandırmakta zorlandığını ifade etmiştir (Herodot, 1973). Kimi toplulukların cinsel 

ilişkiden sonra arınma ayinleri düzenlemelerini ve yanan tütsünün yanında oturarak manevi 

kirlerinden ari hale gelmeye çalışmalarını aktarırken bu olayların kendi için anlamlı olmadığını 

belirtmiştir (Herodot, 1973). Herodot’un yüzleştiklerinin künhüne vakıf olamamasının ya da 

kendinde temsil etmekte zorlanmasının sebebi ne olabilir? Ön-anlamın, tecrübesini kurduğu 

konumun ya da başkalık deneyiminin bu anlama-yorumlama faaliyetindeki rolü nedir? 

Herodot’un betimlemelerine ve tarihi aktarımlarına bakıldığında yüzleştiği gerçeklikleri 

nesneleştirirken yahut tasvir ve tabir ederken herhangi bir zorluk yaşamadığı görülmektedir. 

Ancak onları anlamlandırmaya kalktığında, yani başkalığı tecrübe etmeye giriştiğinde, durum 

hiç de bu kadar kolay olmamıştır. Benzer bir durum Coelho’nun Simyacı’sında da 

görülmektedir. Simyacı’nın baş aktörlerinden Santiago’yla billuriyecinin aralarında geçen 

diyaloğu aktarırken Coelho’nun ifadeleri son derece dikkat çekicidir. Coelho, yurduna dönmek 

isteyen delikanlıyla billuriyeci arasında geçen sembolik diyaloğu anlatırken oluşan sessizliği, 

direklere çıkıp şarkı söyleyen insanların olmadığı bir ana benzetir (Coelho, 2001). Aslında 

burada Coelho, İslam dininin ibadete davet biçimi olan “ezan”a gönderme yapmaktadır. 

Coelho’nun burada mecazi anlatımı tercih ettiği akla gelebileceği gibi ezanı, tam anlamıyla 

nüfuz edemediği teolojik değerinden azade kılarak, salt kurgusal zeminde anlamlandırmaya 

çalıştığı ve analojik hâle getirdiği de düşünülebilir. Nitekim hem Herodot’un hem Coelho’nun, 

karşılaştıkları olay ve olguları, başkalık deneyimi içerisinde, kendilerinde temsil etmeye 
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çalıştıkları açıktır (Fay, 2017; Küçükalp, 2016). Nesnenin burada veya şurada mevcut olması, 

yani ontolojik durumu bir kenara bırakılırsa karşılaşılan şeyin öznel bir anlam ufkunda 

yorumlandığını söylemek güç olmayacaktı. (Gabriel, 2018). Karşılaşılanın kendisini ne derece 

ele vereceği, kendinde nesneyi temsil edenin anlam ufkunun imkânlarına ve sınırlarına bağlı 

olarak değişir (Ricoeur, 2019). Bu karşılıklı tecrübe anında öznenin anlam ufku, tecrübe 

edilenin (başka olanın) anlam ufkuyla kaynaşır. Böylece düşünsel pratiğin temelleri ve işleyişi 

değerlendirmeye tabi tutulur. Daha açık bir ifadeyle; sahip olunan görüş sahası, farkında 

olmaksızın, yeniden yapılanır. Dolayısıyla öznenin anlam ufkunda cereyan eden değişim, bir 

açıdan onun temsil edebilme kapasitesinin değişimi olduğu gibi, diğer açıdan karşılaşılanın 

kendisini ele verme biçiminin değişimidir (Gadamer, 2007, 2009). İşte burada gerek Herodot’ta 

gerekse raviler ve Coelho’da görülen gerçeklikle yüzleşme, onu kendinde temsil etme ve en 

nihayetinde anlama-yorumlama girişimi, başkalığın tecrübesi olarak uluslararası öğrencilikte 

de kendini gösterebilir (Ricoeur, 2010; Sunar & Varlık, 2017). Uluslararası öğrenci, 

yerleşikliğinin ötesinde, bir başkalık tecrübesine açılır. Peki başkalık tecrübesi esnasında 

yüzleştiklerini kendinde nasıl temsil eder? Konuk olduğu coğrafyanın değerleriyle mi ya da ön-

anlamalarıyla mı? Yoksa başka bir şeye referansla mı? 

Başkalığı tecrübe süreci Gadamer’e göre “soru”yla başlar (Fakioğlu, 2019; Gadamer, 2007). 

Burada Gadamer’in, Sokrates’in “Ben Atina’nın at sineğiyim” (Platon, 2019; Varnalis, 2009) 

sözünden ilham alıp eğitim bilimciler tarafından geliştirilen “Sokratik Öğrenme Metodu”nu 

kastettiği söylenebilir. Bu düşünceye göre öğrenme nesnesi ancak ve ancak bir sorunun karşılığı 

olarak kavranabilir. Aynı zamanda düşüncenin temel parametrelerinin dolayımından geçen 

“soru”, tecrübenin kurucu unsurlarından biridir (Duralı, 2017). Herodot’un, Coelho’nun ya da 

ravilerin karşılaştıkları gerçeklikleri ifade ediş biçimleri, aynı zamanda onların yüzleştiklerine 

dair ne tür sorular sorduğunu ele verebilir. Uluslararası öğrenci yüzleştiklerini hangi sorulardan 

yola çıkarak kavrar? 

Herhangi bir nesnenin ya da tecrübenin, öznedeki temsilinden farklı bir şekilde var olabilme 

imkânını düşünmek, aynı zamanda bir vakıanın temsiliyle ontolojik varlığı arasındaki 

mütekabiliyete ya da farka dair bir “soru” sormaktır (Ferraris, 2019). Gadamer, sorulara verilen 

cevapların, sorunun yöneltildiği şeyi anlam ufkunda dönüştüren yargılar olduğunu düşünür. O, 

yüzleşilenlere dair anlama-yorumlama sürecinde aktif öznenin, doğal olarak, yargıları 

vasıtasıyla yüzleşilenleri tayin ettiğini ifade eder. Akabinde şu soruyu sorar: “Bir nesnenin 

farklı ve ilk düşündüğümüz gibi olmadığını kabul etmek açıkça onun şu ya da bu nesne olup 

olmadığını varsayar mı?” (Gadamer, 2009). Buradan yola çıkarak tecrübenin ve onun ön-
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anlamayla buluştuğu algılama-temsil-yargı süreçlerinin her zaman bir “açıklık” ifade ettiği 

söylenebilir. Gadamer’e göre tecrübenin vukuunda, temsilinde ve anlama-yorumlama 

sürecindeki açıklık, tecrübenin imkân hâlinde olduğuna gönderme yapmaktadır (Gadamer, 

2007, 2009). Bu doğrultuda herhangi bir ilmî yolculuk gereği tecrübe edilen başkalığın, bizi bir 

imkân hâliyle karşı karşıya bıraktığı söylenebilir. Bazen gizil bazen aşikâr olarak yöneltilen 

“soru”lar, bilgi konusu olan şeye ilaveten onunla bir şekilde temas eden aktörlere de gönderme 

yapmaktadır  (Duralı, 2017). Başkalık tecrübesi içerisindeki uluslararası öğrencinin yönelttiği 

tüm sorular hem karşılaşılanın hem de karşılaşılanla öğrenci arasındaki bağın keyfiyetini açığa 

çıkarır. Bu hermenötik döngü, aynı anda hem bilgi nesnesini hem onunla özne arasında kurulan 

bağı hem de öznenin kendiliğine dair farkındalığını (öz-bilinci) yeniden anlamlandırma sürecini 

ifade eder. Nitekim Gadamer hem “Sorunun Hermenötik Önceliği” tartışmasında hem de ön-

anlamanın kaçınılmazlığını vurgularken bu meseleye sıklıkla atıf yapmıştır (Gadamer, 2007, 

2009). 

Uluslararası öğrenci, başkalığı deneyimliyor olsa dahi ön-anlamalarından kurtulamayabilir. 

Dolayısıyla onun yerleştiği yurda dair tüm soruları ön-anlamalar ihtiva eder (Gadamer, 2007; 

Heidegger, 2011). Öyle ki her ne kadar başkalık deneyimleniyor olsa da bellek ve bellekte 

kurulan “öz-bilinç” paranteze alınamaz (Ricoeur, 2017). Yani uluslararası öğrenci kendiyle 

birlikte kendine dair farkındalığını da beraberinde sürükler. Bir başka ifadeyle; anlam ufku 

sadece ve sadece ön-anlamın şafağında potansiyel anlama imkânlarına açılabilir. Sürekli 

kendisine referansta bulunulması ve kurgusal zeminde geçmiş ile geleceğin gediğini 

kapatmasından dolayı ön-anlama, öznenin anlama ufkuna serilmiş hâldedir. Uluslararası 

öğrencinin anlam ufku, başkalık deneyimiyle buluştuğu anda yüzleştiklerinin farkına 

varabilmek için birtakım sorular soracaktır. Bu sorular ve sorulara verilen cevapların ön-

anlamalardan koparılması mümkün gözükmemektedir (Gadamer, 2007; Heidegger, 2011). 

Dolayısıyla her ne kadar ön-anlama statik olmayıp kurulan diyolojik ilişkiler sayesinde yeniden 

yapılanma imkânı bulsa da anlama faaliyeti hep kendisinden hareketle gerçekleşecektir. Bu da 

ait olunan gelenekten ya da ön-anlamalardan azade kılınmış bir düşüncenin var olamayacağına, 

yani objektif anlamanın sadece söylemsel değerinin olduğuna işaret eder (Derrida, 2011). 

Düşünce ve ön-anlama arasındaki bağın tezahür ettiği ilmî seyahatlerden biri de Bîrûnî’nin 

Hindistan’a yaptığı seferlerdir. Daha önce Hint kutsal metinlerini de tercüme eden Bîrûnî, bu 

sefere dair gözlemlerini “Tahkîku mâ li’l-Hind” adlı eserinde toplamıştır (Yitik, 2010). Burada 

Bîrûnî, kendi ön-anlamalarından hareketle karşılaştığı olguları tabir ve tasnif etmiştir. Yani 

oruç, zekât, sadaka ve haram yiyecekler gibi dinin amelî-fıkhî boyutlarından; eylemde öznenin 
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rolü, varlığın çeşitleri ve kategorileri gibi kelamî boyutlarına, hatta ayın evreleri gibi gök 

hadiselerine varana kadar Hint düşüncesi ve kültürü üzerinde çalışmıştır. Bu süreçte Bîrûnî, 

yineleyerek kendi kültür, inanç ve dil yapısına referansla Hint düşüncesini değerlendirmeye 

tabi tutmuştur (Bîrûnî, 2015). Bir başka ifadeyle; ön-anlamalarına atıfta bulunan Bîrûnî, 

özellikle kendi coğrafyasında telif edilen eserlerin iç dizaynına sadık kalarak Hint düşüncesini 

aktarmıştır. Hatta o, “Tahkîku mâ li’l-Hind” adlı eserin “Hintlerde Tanrı İnancı” bölümünde 

Hint inançlarını; “avam-havas, müşâhede-mükâşefe, ma’kûlât-mahsûsât, asl-füru’, teşbih-

tenzih” gibi İslam düşüncesinde sık sık tartışılan dikotomiler bağlamında ele almıştır (Bîrûnî, 

1377/1958). İslam düşüncesine atıfla Hint kutsal kitaplarındaki Tanrı imajını aktarmaya 

çalışmıştır. (Tümer, 1974) Hatta bu usulünden dolayı onun bir karşılaştırmalı dinler tarihi 

metodolojisi geliştirdiği ifade edilmiştir (Alıcı, 2003). Uluslararası öğrenci, yüzleştiği anlam 

sahasında tüm tarihselliğinden ve kolektif bilincinden sıyrılmış bir şekilde var olabilecek midir?  

Gadamer, ön-anlamayı yok saymanın insanı köklerinden, yani içinde doğup büyüdüğü 

gelenekten yoksun bırakacağını ifade eder. Bu sebeple ön-yargılardan kurtulmaya çalışan, salt 

düşünsel alanda değil her türlü yaşama pratiğinde meta-kesinliğin peşine düşen aydınlanma 

düşüncesini eleştirir (Gadamer, 2007, 2009). Gadamer, bunun tam tersi olan ön-anlamaları 

mutlaklaştırarak geleneği kutsama girişimlerini de tenkide tabi tutar. Bu durumu anlaşılır 

kılabilecek en iyi örneklerden biri Cervantes’in Don Kişot’udur. Her ne kadar Cervantes’in 

İnebahtı Savaşı’na katıldığı, kahramanca savaşarak sol elini kaybettiği hatta Cezayir’e esir 

düştüğü iddia edilse de (Kalın, 2019) yazdıklarının gerçeklikten ziyade geçmiş ve gelecek 

arasında sıkışmış bir ruh hâlinin çıktıları olduğunu söyleyenler ağırlıktadır (Şklovski, 2017). 

Hikâyenin başkahramanı Alonso, döneminde oldukça ünlü olan şövalye hikâyelerine 

haddinden fazla kendini kaptırarak, tasarıyla-yaşamı, gerçeklikle-imgeyi ayırt edemez hâle 

gelir. Böylece kendi beşerî varoluş biçimi aleyhine gerçeklikle ilişkisi ancak ve ancak 

hayalhanede kurulabilen şövalyelerin varoluş biçimini tercih etmiştir. Şövalyelik kurumu 

akamete uğramış olmasına rağmen kendine bir şövalye kostümü ve Rocinante adında bir sütçü 

beygiri bularak yola koyulur (Cervantes, 2019). Artık o Alonso’yu mazide bırakmış Don 

Kişot’tur. Eski dünya ile modernitenin kesişiminde duran Don Kişot, eski dünyanın düşünsel 

pratiklerinden yola çıkarak yeni dünyayı parodik hâle getirir (Parla, 2017). Birinci ciltte 

Cervantes, Don Kişot üzerinden ön-anlamı mutlaklaştırır. Ön-anlamın radikal bir şekilde 

mutlak anlama dönüşmesiyle Don Kişot, artık içinde bulunduğu çağın bütün gerçekliklerini 

kendi düş dünyasını merkeze alarak anlamlandırmaya çalışır (Demir, 2010). Böylece Don 

Kişot, tecrübe ettiği gerçeklikle kendi ön-anlamaları arasında bir bağ kurmak yerine, her şeyi 
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görmek istediği gibi görmeye başlar (Demir, 2010). Bundan dolayı yel değirmenlerini, 

kendileriyle mücadele edilmesi gereken devler, tozu dumana katan koyun sürüsünü ise düşman 

ordusu olarak telakki eder (Cervantes, 2019). Bunun altında bir yandan yüzleşilen gerçekliği 

özümseyememe, ön-anlama ya da bellekle bağını kuramama problemi yatarken diğer yandan 

ön-anlamanın radikalize edilmesi sonucunda tebarüz eden düşünsel konforun, insanı hayali 

gerçekliklere sevk etmesi yer alır. Uluslararası öğrenci, karşılaştıklarını bir nesne değil de kendi 

gerçeklikleri olan anlam dünyaları olarak görüp, beraberinde sürüklediği ön-anlamlarıyla, 

konuk olduğu yerde kendisine açılan anlama imkânlarını kaynaştırarak başkalık tecrübesini 

avantaja çevirebilir (Fay, 2017; Küçükalp, 2016). Böyle bir durumda kendisini çeşitli varoluşsal 

sorulara sevk edecek “başkalığın avantajlarını yakalama” ya da “farka açılma” fırsatı söz 

konusu olabileceği gibi ön-anlamaların radikalize edilme riski de ihtimal dâhilindedir. 

“Fark”ı değersiz hâle getirmeden yaşanılacak başkalık tecrübesi bir bireyselleşme sürecine 

işaret edebilir. Başkalık tecrübesi sırasında özne yüzleştiklerini kendi anlama sınırlarına 

indirgemez ve bir şekilde onların gerçekliğe mukabele ediş tarzlarının kendinde bir özerkliğe 

sahip olduğuna kani olursa “fark” a açılmış olur. Nitekim bu aynı zamanda bir bireyleşme 

sürecini ifade eder.  

“Fark”a açılanın yaşadığı anlam buhranı onu varoluşsal sorulara sevk edecektir (Küçükalp, 

2009, 2016). Bu sorular ise öznenin kendi farkındalığına dair sürekli bir arayışı beraberinde 

getirebilir. Uluslararası öğrencinin başkalık deneyimi yeni bir bireyselleşme girişimi olabilir 

mi? Başkalık deneyimi esnasında “fark”la yüzleşen uluslararası öğrenci ön-anlamaları ile 

yüzleştiği “fark” arasında bir anlam harmonisi kurabilecek midir? Bu gerilimli süreç onu, kendi 

“bireyliğini” yapı bozumuna uğratan varoluşsal sorulara götürebilir mi?  

Başkalığın Tecrübesi ya da Birey Olma 

Beşikten mezara her an tecrübe edilme ihtimali bulunan başkalık duygusu zımnında bedenen 

ya da ruhen “ayrışmayı” barındırır (Mahler, Pine, & Bergman, 2018). Gelişim psikologları 

açısından ilk somut (bedenen) ayrışma insan yavrusunun anneyle kurduğu bağ olan plasentadan 

ya da göbek bağından ayrılmasıdır. Her ne kadar kordon somut bir bağ gibi görünse de anne ile 

bebeğin arasındaki ilk güven ilişkisini başlatması açısından kendisine psikolojik anlamlar da 

yüklenmiştir (Özakkaş, 2014). Tıpkı çocuğun ilk adımlarını attığı günlerde ona destek olmak 

ve ayakta durmasını sağlamak için ebeveynin ellerini uzatması gibi göbek bağı da psikolojik 

bir gelişim sürecinin başlangıcını temsil eder. Örneğin; temel güven geliştirme aşamalarından 

biri olan yürüme evresinde başta elleri tutularak yürüyen çocuk, kendine ve ailesine karşı 
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geliştirdiği güven duygusu sayesinde daha uzak mesafelere doğru keşif yolculuğuna çıkabilir 

(Demircioğlu, 2018). Yerde ya da kucakta olan bebek ayrışarak bir başkalık tecrübesi geçirmiş 

ve bireyleşme yolunda ilk adımlarını atmıştır (Mahler vd., 2018). Uluslararası öğrencinin 

katettiği bu mesafe ile geliştirdiği güven hissi arasında nasıl bir bağ olabilir? Yerleşikliğini 

(mekânsal olarak) yitirmek, temel güven hissini yeniden kurmayı göze alma girişimi olabilir 

mi? 

Ayrılmayla, dolayısıyla temel güvenle doğrudan alakalı olan bireyleşme süreci, eğitim 

hayatında açık bir şekilde kendini ifşa edebilir. Öyle ki bireyleşmenin ve kendine dair 

farkındalığın hızla arttığı tecrübelerden biri de okuldur. Ebeveyne karşı temel güven geliştiren 

çocuk, okuldayken ebeveyni zihninde sembolleştirerek tutmayı öğrenir (Özakkaş, 2014). 

Dolayısıyla ebeveynlerine karşı geliştirdiği temel güven, okul tecrübesi esnasında 

yüzleştiklerini anlarken, dönütlerde bulunurken ve onlara karşı birtakım refleksler geliştirirken 

kendisine gizli ya da aşikâr olarak başvurulan bir ön-anlama hâline gelir. Kendi öz-bilincini de 

ayakta tutan temel güven hissi bu sefer ebeveyne yapılmış bilişsel bir referans olarak açığa çıkar 

(Changeux & Ricoeur, 2018). Uluslararası öğrencinin de öz yurdunun ötesini, yani yerleştiği 

yeni yurdu, konukluk tecrübesini ve kendini anlamlandırma çabası, bilişsel aidiyetlerinden ya 

da referans noktalarından bağımsız gerçekleşemez (Gadamer, 2009). Daha açık bir ifadeyle; 

ön-anlamaların her zaman başkalık tecrübesini öncelediği söylenebilir. 

Anlama ufkuna serilen ön-anlama, düşünce pratiklerinin gerçekleşmesini sağlayan bu gibi 

referans noktalarının toplamını temsil eder. Genellikle ön-anlamaların kolektif bağlara, içinde 

kavrama yetisinin geliştirildiği dilsel geleneğe ya da tecrübelerini miras bırakan atalara dair 

karşı konulamaz aidiyet hissinin bir gereği olduğu düşünülmüştür. Ancak Yalom, bir nesneye 

ya da özneye karşı geliştirilen duygulardan, yaşamanın zorunlu sonucu olan etkileşimlerden, 

kurulan psikolojik bağlardan sıyrılmış bir “anlam ufkunun” var olmasını mümkün 

görmemektedir (Yalom, 2001). Yalom; ayrılma süreçlerinin, farkındalığın, kendini yalıtmanın, 

sınır oluşumunun, benliğin özerkleşmesinin ve farklılığa ilişkin bellek oluşumunun yaşama 

yayılan kesintisiz inkişafının “bireyleşme süreci” olduğunu vurgular (Yalom, 2001). Sınır 

oluşumu, benliğin farkındalığı, ayrılma ve yalıtma aslında başkalığın dolayımında “fark”la 

yüzleşmenin sonuçları olarak da mütalaa edilebilir. “Fark”la yüzleşenin, yüzleştiklerine ve 

kendine dair algılarını dengelemesi gerekir (West, 2016). Bu da yüzleştikleriyle kendi arasında 

sağlıklı bağlar inşa etmesini zorunlu kılar. 

Kamusal alanda bireyleşme, kişiye birtakım toplumsal hakların tevdi edileceği yaşa kadar 

geçen tekâmül süreci olarak algılanır. Gelişim psikologları ise bireyleşme sürecini belli yaş 
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aralıklarıyla sınırlı tutmayı tercih etmiştir (Özakkaş, 2014). Ancak bireyleşme, kesintisiz bir 

başkalık tecrübesi olarak okunduğunda, öznenin kendine dair farkındalığının ya da kendi olma 

bilincinin yaşamın içinde her an yeniden kurulduğu bir süreç hâline gelir. Bu süreçte kişi sürekli 

başkalığı ve başkalığın üzerinden bireyselliğini ya da kendiliğini tecrübe edeceği için aynıyla 

tekrarlanması mümkün olmayan anlar yaşar (Ricoeur, 2010). Uluslararası öğrenci henüz 

yerleşikliğini yitirmeyi göze aldığında bu kesintisiz anlara (oluşa) dâhil olarak başkalık 

üzerinden kendiliğini yakalamaya çalışır. Dolayısıyla “fark” ile ön-anlama arasında denge 

kurmaya çalışan uluslararası öğrencinin yaşadığı başkalık deneyimi aslında bir kendi oluş ya 

da bireyselleşme sürecidir.  

Farklılığa Açılma ve “Ben Neredeyim?” Sorusu 

Dünya hız kesmeden küreselleşse bile kimi kültürlerin kendilerini biçimlendiren temel 

değerlerden ödün vermeme gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Öyle ki hâlâ popüler 

kültüre ayak direten ya da çoğunluğa karışmak yerine uzleti tercih eden kimselerin olduğu 

bilinmektedir. Her ne kadar gündelik yaşamda tektipleştirici politikalar ve düşünce alanında 

“fark”a kulak vermek istemeyen ya da tümel düşünceler yoluyla “fark”ı aynîleştiren şiddet 

politikaları takip ediliyor olsa da “farkın tekil çığlığı”, yığınların arasında gezinmeye devam 

etmektedir (Küçükalp, 2017). “Fark”ı kimi zaman teopolitik kimi zaman psikopolitik ve 

biyopolitik şiddet politikalarına maruz bırakarak sindirmek isteyen iktidar aygıtlarına tarihin 

her döneminde rastlamak mümkündür (Foucault, 2021; Han, 2020; Spinoza, 2005). Ancak 

yerleşikliğini terk eden uluslararası öğrenci, başkalık deneyimi vasıtasıyla “fark”la yüzleşme 

cesareti gösterebilir ve “fark”ın özerk varlık alanına dâhil olmaya çalışarak olası epistemik 

şiddetin önünü alabilir. “Fark”, kendisine dair geliştirilen tüm fikirleri aşan ya da her zaman 

ön-anlamalardan daha fazla olandır (Gözel, 2017). Dolayısıyla uluslararası öğrenci ön-

anlamaları yoluyla “fark”ı anlamaya çalışsa da yüzleştiği gerçeklik, her zaman ona dair 

geliştirilen kurguyu aşacaktır (Burhanettin, 2018). Ön-anlamın ötesinde özerk bir varoluş 

alanına sahip olan “fark” kendisiyle her yüzleşilmesinde yüzleşene farklı bir tarzda kendini ele 

verecektir. Bu kesintisiz süreç salt “fark”ı anlamaya yönelik bir monolojiyi çağrıştırsa da aktif 

öznenin “fark”ı anlamaya yönelmesiyle kendini, “fark”la arasındaki bağı ve “fark”ı 

yorumlamaya başlaması eş anlıdır (Gadamer, 2007, 2009). Bu da aslında “fark”ı 

nesneleştirmek ya da onu tarif ve tahdit etmenin yerine onun özerk bir anlam dünyasına sahip 

olduğunu, aktif öznenin anlama-yorumlama kabiliyetince “fark”ın kendisini açacağını kabul 

etmek demektir.  
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“Fark”ı tecrübeyle birlikte kendi ön-anlamları ile “fark” arasına sıkışan uluslararası öğrenci, 

mutlak anlam ya da hakikat algılarını yeniden gözden geçirme imkanına sahip olabilir. Ancak 

düşünsel pratiklerin yeniden yapılandırılmasını çağrıştıran bu süreç ebedi gelişim ve mutlak 

hakikat hissini zedeleyebilir (Yalom, 2001). Nitekim aktif-öznenin başkalık deneyimi ya da 

ayrılma-bireyleşme üzerinden geçirdiği bu yaşantı birtakım varoluşsal soruları beraberinde 

getirebilir (Yalom, 2001). “Fark” ve ön-anlama gerilimindeki öznenin belki de ilk sorusu “Ben 

neredeyim?” olacaktır. Yalom, kimilerinin bu tür sorulardan uzak durmayı yeğlediğini ifade 

eder. Sebebini ise şu şekilde aktarır: 

“Bu tür sorulardan el etek çekilmiştir çünkü hayatın zalim gerçekleriyle başa çıkanın iki yolu vardır; 

kaygılı gerçek ya da inkâr! Bunların ikisi de hoş değildir. Ölümlü Don’a şu sözleri söylettiğinde Cervantes 

bu problemi dile getirmektedir: ‘Hangisini tercih ederdin, akıllı deliliği mi, aptalca akıllılığı mı?’”  

Ancak Yalom, Cervantes’e katılmaz. O, akıllığın deliliğe, inkârın da akıllılığa götürmeyeceğini 

sadece varoluşun getirileriyle yüzleşmenin acı verdiğini ve fakat sonunda kişinin bir şekilde 

hayata tutunarak iyileşeceğini düşünür. Burada “Ben neredeyim?” sorusu konuma (lokasyon) 

dair yapılan bir sorgulamadan ziyade mevcut olmanın epistemik sınırlarını aşan ve varoluşa 

gönderme yapan bir soru gibi gözükmektedir (Kaufmann, 1964). Nitekim uluslararası öğrenci 

yerleşikliğini, mekânsal anlamda, yitirmiş ve bir başkalık deneyimi içerisine girmiştir. 

Yüzleştikleriyle kendi anlam ufkunu kaynaştırması ancak ön-anlamalar ile “fark” arasında 

belirli bağlar inşa etmekle mümkün olacaktır. Bu süreç sonunda başkalık dolayımında yeni bir 

bireyleşme süreci geçiren uluslararası öğrenci, kendini baştan kurmaya, yüzleştiklerini 

anlamaya giriştiği yerden başlayacaktır bu da; “soru” dur (Kaufmann, 1964). Mevcudu tasvir 

ve tahdit etmek, onu dönüştürerek işlevsel kılmak için sorulan epistemik soruların ötesine geçip 

kendi varoluşuna dair birtakım kaygıları hissetmeye başlayan uluslararası öğrenci; hakikatin, 

beraberinde sürüklediği aidiyetler mi yoksa konuk olduğu yurtta tecrübe ettikleri mi olduğunu 

sorgulayabilir (Yalom, 2001). Varoluşunun nihai kaygısını hisseden özne, tıpkı fenomenlere 

yaklaşıldığı gibi sırf “veri” amaçlı epistemik etkileşimler yerine fenomenle (mevcut), 

varoluşun arasındaki “fark”a dair çeşitli arayışlara geçebilir (Heidegger, 2011; Küçükalp, 

2016). Kendi bireylik algısını yapı bozumuna uğratan ve kişiyi varoluşuna dair nihai kaygıları 

hissetmeye sevk eden öncelikle “fark”ın özerk varlığını tanımak ve onunla temasa geçme 

cesareti göstermektir (Yalom, 2001). Küçükalp, bu yüzleşmelerinin olası sonucu hakkında şu 

sözleri dile getirir: “Farka açılmanın sonucu ademimerkeziyetçilik ya da özne merkezcilik değil 

sınırda kalarak düşünmektir” Bu ifadelerden anlaşılabileceği gibi “fark”a açılmak bilişsel 

referans noktalarının kaybedilmesi (ademimerkeziyetçilik) ya da hakikati öznel epistemik 
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sınırlar içerisinde tüketmek (özne merkezcilik) değil, çeşitli anlam dünyalarının eşiğine gelerek 

bir farkındalık kazanmaktır. 

Sonuç 

Felsefe kimine göre salt teorik zeminden beslenen düşünsel bir aktiviteden daha çok sıradan, 

gündelik etkileşimlerin arkasında gizlenen muhtemel anlama imkânlarına dair düşünsel bir 

arkeoloji çalışmasıdır. Hemen hemen her zaman yaşamın gerçekliğinden beslenen ve bu 

gerçeklik üzerinde yapılacak teemmüllerle yeni anlama imkânlarına kapı aralayan düşünme 

biçimleri, felsefe sahasında kendisine yer bulabilmiştir. Sıradanlaşan etkileşimlerin aslında 

anlama ufkunda sıçrama yaşatacak, kendiliğe dair yeni farkındalıklar sağlayacak ve hatta 

varoluşun nihai kaygılarıyla yüzleştirebilecek mesajlar taşıdığı, kimi filozoflar tarafından dile 

getirilmiştir. Uluslararası öğrencilik gibi sıradan ve gündelik görünen bir olgunun kişiyi, 

farklılığa açılmak suretiyle varoluşsal sorularla yüzleştirebileceğini ima eden bu bildiri, mezkûr 

sorularla karşılaşmak için şifreli içerikleri çözmeye ya da titiz analizlere gerek olmadığını ima 

etmektedir. Genel geçer cevaplarının bulunması neredeyse imkânsız olan bu sorularla 

yüzleşmek, cevap vermekten çok daha kolaydır. Yalom, varoluşsal sorularla yüzleşmenin 

kolaylığını ifade etmek için resmî felsefi tartışmalar yerine edebî metinler tercih edilmesi 

gerektiğinin altını çizer. Benzer sorular üzerinde düşünen Jean-Paul Sartre, Albert Camus, 

Miguel De Unamuno ve Martin Buber de varoluşsal soruları edebî metinler üzerinden işlemeyi 

tercih etmiştir. Edebî metinlerin, gündelik yaşamda açığa çıkması muhtemel kişi ve olayları 

barındırdığı hatta bazılarının direkt yaşamın kurgusal bir aradalığının edebî ifadesi olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla bu bildiride serdedilen örneklerin edebî metinlerden ya da tarihte 

kendine yer edinebilmiş ilmî seyahatlerden seçilmesinin nedeni, en azından varoluşsal sorularla 

yüzleşmenin sıradan etkileşimler yoluyla da olabileceğini göstermektir. Bu seyahatler 

esnasında başkalığı deneyimleyen kişilerin farklılıkla kurmaya çalıştıkları düşünsel denge veya 

kaynaşma, hermenötik tartışmalar ekseninde ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bir 

ayrılma-bireyleşme girişimi olan başkalık tecrübesinin, mutlak anlam ve hakikat algılarını 

parçalayarak farklı olana yaşam hakkı tanıma ve kişinin kendi farkındalığını yeniden inşa 

edebilme gibi avantajları olabileceği varsayılmıştır. “Soru”nun hermenötik yapısı ve bilgi 

nesnesine yönelişine dair birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur. Hermenötik çalışmalarda sıkça 

kendine yer bulan ön-anlam tartışması bağlamında uluslararası öğrencinin, başkalık deneyimi 

esnasında yüzleştiklerine karşı vereceği muhtemel tepkiler ortaya konulmuştur. Bildiride bu 

tepkilere örnek olarak; ön-anlamın radikalize edilebilme ya da anlam ufuklarının kaynaşabilme 

ihtimallerine işaret edilmiştir. Uluslararası öğrencinin, farklılığı kendinde özerk değerler 
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barındıran bir varoluş olarak telakki etmesi ile onu epistemik sınırlara indirgeyerek 

aynileştirmesi gibi ihtimaller üzerinde durulmuştur. Genelde felsefenin özelde eğitim felsefesi 

ve psikolojinin imkânlarından yararlanan bu bildiri, uluslararası öğrencilik olgusunu spekülatif 

bir okumaya tabi tutarak “soru”yla başlayan anlama-yorumlama sürecinin, varoluşsal 

kaygılarla yüzleşmeye götürebileceğini ima etmiştir.  
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Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Zorluklara ve Farklılıklara 

İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri  

Ahmet Volkan Yüzüak1, İrem Coşkun2 

Özet  

Ülkelerde yaşanan değişim ve gelişimlerin etkisiyle uluslararası öğrencilerin sayısı 

artmaktadır. Bu artış ülkelerdeki sosyoekonomik ve kültürel yapıyı etkilemektedir. Uluslararası 

öğrencilerin ülkeye farklı fırsatlar sunması, kültürler arası diyaloğun ülkede gelişmişlik 

seviyesini göstermesi gibi faydaları olsa da bunları gerçekleştirmek için uluslararası 

öğrencilerin yaşadığı zorluklar da bulunabilmektedir. Bu araştırmanın amacı uluslararası 

öğrencilerin yaşadığı zorluklara ve farklılıklara ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve bu görüşlere 

yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma 2020-2021 akademik yılında gönüllü 6 

uluslararası öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcılar Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Çad 

asıllıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İlgili görüşme formunda yaşanılan kültürel 

farklılıklara, iletişim ve konaklama zorluklarına yönelik sorular bulunmaktadır. Görüşme 

formundan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda uluslararası öğrencilerin iletişim noktasında zorluk yaşadıkları, bu sebeple 

kendilerini ifade edemedikleri; bu durumdan kaynaklı gerek eğitim hayatında gerek günlük 

hayatta problemlerle karşı karşıya kaldıkları görülmüştür. Uluslararası öğrenciler mevcut 

tanıtım sistemlerinin daha aktif çalışmasını önermektedirler.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Yaşanılan Zorluklar, Farklılıklar, Kültür, Çözüm 

Önerileri. 

 

Giriş 

1990’lı yıllardan itibaren dünyada meydana gelen değişim ve küreselleşme yükseköğretim 

sisteminde de etkisini göstermiştir. Günümüz dünyasında toplumlarda kültürlerarası 

etkileşimlere yönelik ilgi ve uluslararası öğrenci hareketliliği önemli ölçüde artmıştır (YÖK, 

2017; OECD, 2020). Uluslararası öğrencileri OECD “Uluslararası öğrenci; yabancı öğrenci, 
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vize ya da özel izinler çerçevesinde kendi ülkesi dışında öğrenim hakkı verilen kişi” şeklinde 

tanımlarken UNESCO ise “Eğitim amacıyla ülkesi dışına çıkan ve eğitim aldığı yabancı ülkede 

öğrenci olarak kayıtlı olan kişi” şeklinde tanımlamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2015; 

UNESCO, 2009: 250). Ulaşım ve haberleşme imkânlarının artması ile öğrenciler kişisel, 

akademik ve mesleki gelişimleri için farklı bir ülkede eğitim almak isteyebilmektedir 

(Wissema, 2009; Branco-Oliveira ve Soares, 2016). Şekil 1’de 2013 yılındaki uluslararası 

öğrencilerin dağılımı gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Uluslararası Öğrencilerin Dağılımı (OECD, 2015: 356) 

OECD’den elde edilen verilere göre dünyada toplam uluslararası öğrenci sayısı 1975’te 

yaklaşık 800 bin, 2010 yılında 4.2 milyon, 2011 yılında 4.4 milyon, 2012’de ise 4.5 milyondur. 

2013 yılındaki öğrencilerin %19’u Amerika Birleşik Devletleri’ni , %10 İngiltereyi, , %6’sı 

Avustralya’yı, %6’sı Fransa’yı, %5’i Almanya’yı tercih etmektedir (OECD, 2015). Kalkınma 

Araştırma Merkezi (KAM) yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk 

üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi hâline getirilmesi amacıyla 

araştırma projesi hazırlamıştır. Projeye göre yurt dışında eğitim imkânı kültürler arasında 

işbirliği ve kalkınmanın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2015).  

Yükseköğretimde uluslararasılaşma önem kazanmaktadır. Uluslararasılaşma kamu 

diplomasisine, dünya barışına, ekonomik gelişime, akademik iş birliğine, nitelikli insan 

kaynağının yetişmesine katkı sağlamaktadır (YÖK, 2017; OECD, 2019). YÖK (2019) yeni bir 

karar almış Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan programların 

kontenjanlarının en fazla %50’sine kadar yurtdışından öğrenci kabul etme sınırlamasını 

yürürlükten kaldırmış; her eğitim ve öğretim yılı başlangıcından önce bu kısıtlamaya tabi 

olmadan bildirileceğini, değerlendirilerek üniversitelere kararın duyurulacağını açıklamıştır.  
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Türkiye 2018 yılında sahip olduğu uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 10 ülke 

içinde yer almaktadır. 2014 yılında 48 bin 183 olan ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 

2018'de iki buçuk katı artarak 125 bin 138'e yükselmiştir. UNESCO verilerine göre dünyada 

uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke Tablo 1’de sunulmuştur (YÖK, 2020). 

Tablo 1. 2018 Verilerine Göre Dünyada En Çok Uluslararası Öğrenci Çeken İlk 10 Ülke  

Ülkeler  Uluslararası Öğrenci Sayısı  

ABD 987.314 

İngiltere  452.079 

Avustralya 444.514 

Almanya 311.738 

Rusya 262.416 

Fransa 229.623 

Kanada 224.548 

Japonya 182.748 

Çin 178.271 

Türkiye  125.138 

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemine göre 2018-2019 öğretim yılında üniversitelerimize 

(Devlet, Vakıf ve Vakıf MYO) kayıtlı uluslararası öğrenci sayısı 154.446 iken 2019-2020 

öğretim yılında üniversitelerimize (Devlet, Vakıf ve Vakıf MYO) kayıtlı 185.001 uluslararası 

öğrenci bulunmaktadır (YÖBİS, 2020). Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde 

kültürel sebepler, dil ve din yatkınlığı, akrabalık ilişkileri ve köken gibi faktörlerin etkili 

olmaktadır (Özden Çermik, 2020). 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası 

öğrencilere verilen burslar Türkiye Bursları adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye 

Burslarına ilişkin iş ve işlemlerinin koordinasyonu ve yürütülmesinden Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) sorumludur. Ülkemiz, Türkiye Bursları ve TÜBİTAK’ın 

uluslararası öğrenciler ve bilim insanlarına yönelik bursları ve destekleri kapsamında birçok 

farklı burs imkânı sağlamaktadır. Ayrıca uluslararası öğrencilere kabul edildikleri programın 

eğitim diline göre, hazırlık sınıfı veya TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) aracılığıyla dil 

becerilerini geliştirme imkânı verilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2015). 

Alanyazında uluslararası öğrencilerin durumunu değerlendiren (Özer, 2012), uluslararası 

öğrencilerin yükseköğretim taleplerini etkileyen etkenlerin incelendiği (Radmard, 2017), 

uluslararası öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri ve çözüm önerilerinin sunulduğu 

(Yardımcıoğlu, Beşel ve Savaşan, 2017), uluslararası öğrencilerin akademik Türkçe 

ihtiyaçlarının araştırıldığı (Demir, 2017) farklı araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmada 
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alanyazın değerlendirilerek uluslararası öğrencilerin yaşadığı zorluklara ve farklılıklara ilişkin 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma 2020-2021 akademik yılında gerçekleştirilmiştir. Uluslararası öğrencilerin 

görüşlerini belirlemek, açıklamaları geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. ‘’Durum çalışması, güncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde 

çalışan nitel çalışma desenidir ‘’ (Yıldırım & Şimşek, 2008:277). 

Çalışma Grubu 

Araştırma bir devlet üniversitesinde eğitim gören uluslararası 6 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası öğrencilerden 3’ü Türkmenistanlı diğer 3 kişi ise Çad, Azerbaycan ve Suriyelidir. 

Uluslararası öğrencilerin tamamen gönüllülük esaslı olarak görüşleri alınmıştır. Uluslararası 

öğrencilerin kod bilgileri, sınıf düzeyi, cinsiyet ve uyrukları Tablo 2’de verilmiştir.   

Tablo 2. Uluslararası Öğrencilerin Kod, Sınıf, Cinsiyet ve Uyruk Bilgileri 

Kod Sınıf Düzeyi Cinsiyet  Uyruk 

Ö1 Mezun Erkek Çad 

Ö2 4.sınıf Kız Türkmenistan 

Ö3 2.sınıf Erkek Azerbaycan 

Ö4 3.sınıf Kız Türkmenistan 

Ö5 Mezun Kız Türkmenistan 

Ö6 4.sınıf Kız Suriye 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Hazırlanan 

görüşme formu bir uzman tarafından kontrol edilmiştir. Tasarlanan görüşme formuna göre 

uluslararası öğrencilerin görüşleri alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Uluslararası öğrenciler ile görüşmeler 

yapılmış, izinleri dâhilinde görüşleri kaydedilmiş ve yazıya aktarılmıştır. Görüşmelerden elde 

edilen verilerin kod haritası için MAXQDA 20 nitel veri analizi programı kullanılmıştır. 

Program aracılığıyla veriler kodlanmış, kodlar arasındaki ortak yönler bulunarak temalar 

oluşturulmuş, düzenlenmiş ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması yapılmıştır. 
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Bulgular 

Bu bölümde yarı yapılandırılmış görüşme formuna uluslararası öğrencilerin verdikleri 

cevaplara ait bulgular yer almaktadır. İçerik analizi ile elde edilmiş kodlar, kodlara ait temalar 

uluslararası öğrencilere yöneltilen sorulara vermiş oldukları cevaplar ile ilgili örnek cümlelere 

de yer verilmiştir. Şekil 2’de verilere ilişkin kod haritası gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Uluslararası Öğrencilerin Verdikleri Cevaplara Göre Oluşturulan Kod Haritası 

Şekil 2’de uluslararası öğrencilerin görüşlerinden elde edilen veriler ışığında 6 adet tema 

belirlenmiştir. Bu temalar: Kültürel farklılıklar, dil zorluk, konaklama zorluk, maddi zorluk, 

kayıt süreci ve önerilerdir.  

Kültürel Farklılıklara Yönelik Bulgular 

Tablo 3’te uluslararası öğrencilerin yaşadıkları kültürel farklılıklara yönelik görüşleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 3. Uluslararası Öğrencilerin “Yaşadığınız Kültürel Farklılıklardan Örneklerle 

Bahsedebilir Misiniz?” Sorusuna İlişkin Görüşleri  

Kategori Kod Katılımcılar 

 Dil Ö5 

Kültürel Farklılıklar Giyim tarzı Ö1 Ö5 Ö6 

 Yemek türü Ö1 Ö2 Ö4 Ö5 Ö6 

Tablo 3’e göre uluslararası öğrenciler; dil, giyim tarzı ve yemek türü açısından farklılıklar 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ö5 kodlu uluslararası öğrenci dil kodu ile ilgili "Türkçe 

anlıyordum ama konuşmamda sıkıntı vardı." ifadesini kullanmıştır. Ö1 kodlu uluslararası 

öğrenci giyim tarzı kodu ile ilgili "Bizim yöresel giyimimiz var mesela ondan sonra buradaki 

yaşayan insanlar alışmamışlar belki görmüşsünüzdür uzun beyaz sarı renkli şekilde işte bunu 

ben mesela …’da ilk giydiğimde herkes bakıyor trafikte falan çok tuhaf geliyordu öyle işte 

kültürel açısından.’’ ifadesini kullanmıştır. Yemek kodu ile ilgili Ö4 kodlu öğrenci "Yemek 
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yeme alışkanlıklarımız farklı olduğundan yemek yemede zorlandım." ifadesini kullanmıştır. 

Tabloya bakılarak kültürel farklılık konusunda benzer ifadeler kullanıldığı görülmüştür.  

Dil Konusunda Yaşanılan Zorluklara Yönelik Bulgular 

Tablo 4’te uluslararası öğrencilerin dil konusunda yaşadığı zorluklara ilişkin görüşleri 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Uluslararası Öğrencilerin “Dil Açısından Ne Gibi Zorluklar Yaşadınız?” Sorusuna 

İlişkin Görüşleri  

Kategori Kod Katılımcılar 

 Aradaki zaman farkı Ö5 

Dil zorluk Günlük kullanım Ö4 Ö5 Ö6 

 Eğitim dili Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 

   

Tablo 4’e göre uluslararası öğrenciler; aradaki zaman farkı, konuşma dili, eğitim dili açısından 

zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ö5 kodlu öğrenci aradaki zaman farkı kodu ile ilgili  

"…bir de ben ortaokulu bitirdikten 5 sene sonra üniversite okumaya karar verdim de geldim. 

Oradaki 5 sene geçtiğim dersleri unutmamdan kaynaklı sıkıntı yaşadım." ifadesini kullanmıştır. 

Ö4 kodlu öğrenci ise "Her konuda çünkü karşı tarafa kendimi ifade edemiyordum ve karşı tarafı 

da anlayamıyordum. Mesela çarşıya çıktığımda veya bir şeyler alırken bir yere giderken Türkçe 

dil bilmediğim için bazı sıkıntılar yaşadım." ifadelerini kullanmıştır. Yine Ö5 kodlu öğrenci 

"Kitap dili konuşma dilinden farklı, bir kelimenin farklı anlamları oluyordu bu sebeple zorluk 

yaşadım özellikle ilk dönem ortalamam düşüktü derslere adapte olamadım" ifadesini 

kullanmıştır.  

Konaklama Açısından Yaşanılan Zorluklara İlişkin Bulgular 

Tablo 5’de uluslararası öğrencilerin konaklama açısından yaşanılan zorluklara ilişkin görüşleri 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Uluslararası Öğrencilerin “Konaklama Açısından Ne Gibi Zorluklar Yaşadınız?” 

Sorusuna İlişkin Görüşleri 

Kategori Kod Katılımcılar  

  

Yurttaki arkadaş sorunu 

 

Ö6 

 Kalacak yer sorunu Ö5 

 Maddi zorluk Ö4 

Konaklama zorluk Konaklamadaki kontenjan sayısı Ö3 

 Yurda kayıt süreci Ö3 

 Kalabalık  Ö2 

 Yemek türü Ö2 

Tablo 5’e göre uluslararası öğrenciler; yurtta arkadaş sorunu, kalacak yer sorunu, maddi zorluk, 

konaklamadaki kontenjan sayısı, yurda kayıt süreci, kalabalık, yemek türü açısından zorluk 
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yaşadıkları görülmüştür. Ö6 kod kodlu öğrenci "Ben özel yurtlarda kızlardan dolayı zorluk 

çektim bunun için ev tuttum ev arkadaşlarıyla 3 yıl beraber yaşadım" ifadesini kullanmıştır. Ö5 

kodlu öğrenci "İlk ev ararken sıkıntı yaşadım çünkü …’da kalacağımı bilmiyordum. 

Üniversiteyi kazanmadan geldim …’a hem başvurular daha açıklanmamıştı bu yüzden abimle 

birlikte 1-2 ay kalmak için ev bulamadım herkes 1 senelik sözleşmeyle ev veriyordu bir de 

yabancılara ev vermek istemiyorlardı." ifadesini kullanmıştır. Ö4 kodlu öğrenci "İlk günden 

itibaren özel kız yurdunda kaldım ve bu da maliyet konusunda beni biraz zor durumda bıraktı." 

ifadesini kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci ise "Geldiğim zaman konaklamayı evde yapmayı 

düşünüyorum. Çünkü biz yabancı öğrenciler için kontenjan az ayrılıyor yurtlarda" ifadelerini 

kullanmıştır. Yine Ö3 kodlu öğrenci "…bir de geldiğim zaman hemen yurtta kalma imkânım 

yok, ilk önce ikamet izni almalıyım, aldıktan sonra 1,5 ay beklemeliyim daha sonra yurt başvuru 

yapmalıyım o sebepten dolayı da evde kalmayı düşünüyorum." ifadesini kullanmıştır. Ö2 kodlu 

öğrenci “Biz zaten evde kaldık sonra Türkmen kızlarla ama yurtta kalınca ilk yemek konusunda 

daha sonra kalabalık oluşundan zorluk yaşadım." ifadesini kullanmıştır. 

Maddi Açıdan Yaşanılan Zorluklara İlişkin Bulgular 

Tablo 6’da uluslararası öğrencilerin maddi açıdan yaşanılan zorluklara ilişkin görüşleri 

gösterilmiştir. 

Tablo 6. Uluslararası Öğrencilerin “Yaşadığınız Maddi Zorlukları İfade Edebilir Misiniz?” 

Sorusuna İlişkin Görüşleri  

Kategori Kod Katılımcılar  

 Konaklama Ö1 Ö5 

Maddi zorluk Ulaşım Ö5 
 Burs imkânı Ö3 

 Hesaplar arası transfer Ö2 Ö3 

Tablo 6’ e göre uluslararası öğrenciler; konaklama, ulaşım, burs imkânı, hesaplar arası transfer 

açısından zorluk yaşadıkları görülmüştür. Ö1 kodlu öğrenci "Ben de ilk sene çok zorluk 

yaşadım, hiç hemşehrim de yoktu eve çıkabilecek kimsem yoktu Türk arkadaşları da 

tanımıyordum, tanımayınca da aynı evde kalamıyorsun az önce ifade ettiğim gibi KYK’da 

çıkmıyor her sene başvurdum çıkmadı. Boşuna pansiyonda kalarak ve özel yurtlar da kalarak 

baya para harcadım ama sonra alıştım şehri bildim ondan sonra yaşamayı öğrendim böyle 

devam ettim." ifadelerini kullanmıştır. Ö5 kodlu öğrenci ise "Tabii ki oldu mesela bir bütçe 

ayırıyorsun ama ulaşımı bilmediğin için sıkıntılar çekiyorsun, daha fazla para harcıyorsun 

mesela her yere otobüsün gittiğini bilmiyorsun, otobüs gitse bile hangisinin gittiğini 

bilmiyorsun bu sebeple taksi kullanıyorsun." ifadelerini kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci “Evet 

hem de fazla çünkü biz yabancı öğrenciler için burs imkânları çok çok az, yani bu Türkiye için 
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değil dünya çapında da böyle, bir öğrenci farklı ülkeye gittiği zaman burs alma imkânı çok az 

oluyor bu, açıdan da birazcık zorlanacağımı düşünüyorum” ifadesini kullanmıştır. Ö4 kodlu 

öğrenci "Para yetersizliği, anne babam da fazla para gönderemiyordu ve belirli bir limitle para 

çekme şansımız vardı. Bu yüzden giyim kuşam ve yemek gibi masraflarda kaçınmak 

zorundaydım." ifadelerini kullanmıştır.  

Türkiye’de Üniversiteye Kayıt Süreci Hakkındaki Zorluklara İlişkin Bulgular 

Tablo 7’de uluslararası öğrencilerin Türkiye’de üniversiteye kayıt süreci hakkında yaşadığı 

zorluklara ilişkin görüşleri gösterilmiştir. 

Tablo 7. Uluslararası Öğrencilerin “Türkiye’de Üniversiteye Kayıt Süreci Hakkında Bilgi 

Verir Misiniz?” Sorusuna İlişkin Görüşleri  

Kategori Kod Katılımcılar 

  

Anlaşmazlık 

 

Ö6 

Kayıt süreci YÖS sınavı Ö1 

 Denklik belgesi Ö1 Ö6  

 Kontenjan Ö1 

Tablo 7’ya göre uluslararası öğrenciler; anlaşmazlık, YÖS sınavı, denklik belgesi, kontenjan 

açısından zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ö6 kodlu öğrenci  "İlk önce dil diploması 

zorunluydu. Bunun için 1.dönem hazırlıktı elektronik kayıt yoktu …’a gitmek zorunda kaldım 

ve kimseyi bilmiyorum, dilim o kadar iyi değildi, anlaşamadım, İngilizce konuşmak istedim ama 

kayıt sürecinde İngilizce bilmeyenler vardı çok zor anlaştım" ifadesini kullanmıştır. Ö1 kodlu 

öğrenci "Biz geliyoruz bazı arkadaşlar Türkiye’ye gelmeden kayıt yapıyorlar. Ama mesela ben 

geldim Türkçeyi öğrendim, YÖS sınavı var. Eğer tıp ya da diş hekimliği istiyorsam 100 üzerinde 

90 95 almalıyım ki o bölümlere yerleşebileyim." ifadesini kullanmıştır. Yine Ö1 kodlu öğrenci 

"Bir de denklik belgeni göstermen gerekiyor. O denklik de diplomanın sahte olmadığını 

gösteren belgedir. O denklik belgeni de üniversiteye götürüyorsun ve resmî bir öğrenci 

oluyorsun." ve "Ama şöyle bir şey de var Türkçeyi öğrendiğin zaman bazı üniversiteler 

kontenjan açıyor yabancı öğrenciler için. Başvuruyorsun herhangi bir bölüme yerleşebilirsin" 

ifadesini kullanmıştır. Tablo 8’de uluslararası öğrencilerin şu an okuduğu üniversiteyi seçme 

nedenlerine ilişkin görüşleri gösterilmiştir. 

Tablo 8. Uluslararası Öğrencilerin “Şu An Okuduğunuz Üniversiteyi Tercih Etme Nedenlerini 

Açıklar Mısınız?” Sorusuna İlişkin Görüşleri  

Kategori Kod Katılımcılar 

 Şehrin güzelliği Ö1 Ö6 

 Kültür farkı  Ö5 

 Okuduğu bölümü sevmesi Ö3 Ö4 
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Bartın Üniversitesi seçme nedeni Yıllık ücret  Ö3 

 Ekonomiklik Ö3 

 Akraba tavsiyesi Ö2 Ö5 

 Şehrin küçük olması Ö3 

Tablo 8’e göre uluslararası öğrenciler; şehrin güzelliği, kültür farkı, okuduğu bölümü sevmesi, 

yıllık ücret, ekonomiklik, akraba tavsiyesi, şehrin küçük olması ifadelerini kullandıkları 

görülmüştür. Ö1 kodlu öğrenci "Eskişehir, Anadolu, Sakarya ve Ankara’daki bazı üniversiteleri 

ama … çıktı …’da 8.sıradaydı ama bölümleri severek seçtim. Zaten internette … baya güzeldi 

gerçekte farklıydı" ifadesini kullanmıştır. Ö5 kodlu öğrenci "Rusya’yı tercih etmiştim ama orda 

kültür, din ve dil farklı zorlanacağımı düşündü ailem. Bu yüzden Türkiye’yi seçtik." ifadesini 

kullanmıştır. Ö4 kodlu öğrenci "İstediğim bölümü bu üniversite de kazandığım için bu 

üniversiteyi seçtim." İfadesini kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci ise "Akdeniz ve Atatürk bunun 

gibi diğer prestijli üniversite kazanmıştım ama onları seçmeme nedenim yıllık ücretlerinin fazla 

olması...’’ ve "İlk nedeni ekonomik yönden şehrin iyi olması. … da bir evin fiyatı ortalama 900 

TL ise Konya da Erzurum da 2 bin 3 bin TL’ye falan gidecekti bu da ekonomik nedenden beni 

sarsacaktı." ifadelerini kullanmıştır.  Ö2 kodlu öğrenci farklı bir açıdan görüşünü bildirmiştir 

ve "Akrabalarımızın tavsiye etmesi ile tercih ettim." ifadesini kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci 

"Küçük şehir olması, büyük şehirleri sevmiyorum, kendim de küçük şehirde olduğumdan dolayı 

büyük şehirlerde rahatsız olabilirim diye … Üniversitesini seçtim." ifadesini kullanmıştır. 

Tablo 9’de uluslararası öğrencilerin şu an okuduğu bölümü tercih etme nedenlerine ilişkin 

görüşleri gösterilmiştir. 

Tablo 9.  Uluslararası Öğrencilerin “Şu An Okuduğunuz Bölümü Tercih Etme Nedenlerini 

Açıklar Mısınız?” Sorusuna İlişkin Görüşleri 

Kategori Kod Katılımcılar 

 Kötü yaşantılar Ö5 

 Unvan Ö3 

Okuduğu bölümü seçme nedeni Arkadaş tavsiyesi Ö2 

 Memnuniyet Ö1 

 İlgi alanı Ö1 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 

   

Tablo 9’e göre uluslararası öğrenciler; kötü yaşantılar, unvan, arkadaş tavsiyesi, memnuniyet, 

ilgi alanı, önem verilmesini ifade ettikleri görülmüştür. Ö5 kodlu öğrenci "Ve benim ilkokul 

öğretmenim çok sinirliydi ve şiddet uyguluyordu bu sebepten öğrencilerle iyi anlaşarak da 

öğretilebileceğini öğretmek için bu bölümü seçtim." ifadesini kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci 

"…daha sonra genetiği gördüm biraz daha araştırdım bu bölüm ne nasıl bir unvan alınır falan 

diye Türkiye’de bu bölümü okuduğum zaman memleketime geri döndüğümde doktor olarak 

çalışabileceğimi öğrendim ve bu sebepten dolayı bu bölümü seçtim" ifadelerini kullanmıştır. 
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Ö2 kodlu öğrenci "Okuduğum bölümü aslında pek ben istememiştim, bu bölümü de yanımdaki 

arkadaşlarım tavsiye etmişti, benim seçtiğim bir bölüm değildi diyebilirim." ifadesini 

kullanmıştır. Ö1 kodlu öğrenci "Yine olsa aynı bölümü seçerim." ifadesini kullanmıştır. Ö3 

kodlu öğrenci ise "Bir de kendimi bu alanda daha iyi görüyorum çünkü bundan önce de 3 

projem oldu bu 3 proje de bu bölümle ilgiliymiş ben de bunu araştırdığım zaman örendim bu 

sebepten dolayı da bu bölümü seçtim ve okumaya karar verdim." ifadesini kullanmıştır. Benzer 

bir ifadeyle Ö6 kodlu öğrenci "Bana herkes çocuklarla çok iyi anlaşıyorsun diyor, çocukları 

çok seviyorum hem de en büyük nedeni burada çok Suriyeli var şöyle küçük öğrenciler Türkçeyi 

anlamıyor zorluk çekiyor destek olmak için sınıf öğretmenliği seçtim benim için çok güzel 

meslek." ifadesini kullanmıştır.  

Önerilere İlişkin Bulgular 

Tablo 10’da uluslararası öğrencilerin yaşanılan zorluklara ilişkin çözüm önerileri gösterilmiştir. 

Tablo 10. Uluslararası Öğrencilerin “İfade Ettiğiniz Zorluklara İlişkin Sizce Ne Yapılabilir? 

Veya Sizden Sonra Gelecek Öğrencilerin Bu Zorlukları Yaşamaması İçin Ne Önerirdiniz?” 

Sorusuna İlişkin Görüşleri 

Kategori Kod Katılımcılar 

 Kurs Ö5 Ö6 

 Aradaki zaman farkı Ö5 

 Danışman Ö4 Ö6 

 Şehir turu Ö3 

 Konaklamadaki ücret Ö3 

Öneriler Burs imkânı Ö3 

 Yemek Ö2 

 Konaklamadaki kontenjan sayısı Ö1 Ö4 

 Diziler Ö1 

 Arkadaş çevresi Ö1 
 Dil  Ö1 Ö2 

Tablo 10’a göre uluslararası öğrenciler; kurs, aradaki zaman farkı, danışman, şehir turu, 

konaklamadaki ücret, burs imkânı, yemek, konaklamadaki kontenjan sayısı, diziler, arkadaş 

çevresi, dil açısından öneride bulundukları görülmüştür. Ö5 kodlu öğrenci "Yurt dışından 

geliyorlarsa kurslara gitmelerini öneririm. Okuma yazma ve konuşmayı öğretiyorlar, kurslara 

gidebilirler."  ve "Okumak istiyorlarsa liseyi bitirir bitirmez hemen karar versinler çünkü araya 

zaman girdikçe öğrenme isteği azalıyor ve ezber yeteneği tembelleşiyor. Bu arayı 

vermemelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullanmıştır. Ö4 kodlu öğrenci  "Üniversite de her 

devlete ait bir dil danışmanının olması çok iyi bir avantaj olurdu bizim için." ifadelerini 

kullanmıştır. Buna benzer Ö6 kodlu öğrenci ise "…bir de mesela her öğrenci için yabancılar 

kulübü olmalı, danışmanımız olmalı, konaklama ve kayıt hakkında bilgilendirmeliler." ifadesini 
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kullanmıştır. Ö3 kodlu öğrenci "Bir de üniversiteyi kazanıp gelen öğrencilere hemen şehri 

gezdirmek imkânı olursa çok iyi olur; şehri tanımak, kültür tanıtmak adına etkinlik 

düzenlenebilir bence bu güzel olur." Ve "…bunun yanı sıra öğrenciler için konaklamanın daha 

uygun fiyata gelmesi, işte bir yetişkin işi olan biri ile öğrenciler arası fark, bu öğrenci bunun 

verecek parası daha az, bu şekilde konaklamalarda farkındalık olabilir" ifadelerini 

kullanmıştır. Ö1 kodlu öğrenci "Bazı şehirlerde konaklama konusunda çok zorluk yaşıyorlar 

…’da bu şehirler arasında. Kontenjan artırılmalı, bu konuda çok zorluk yaşıyoruz." ifadesini 

kullanmıştır. Ö1 kodlu öğrenci "Ve Türk diziler izlenmesi gerekiyor, anlaşmakta kolaylık 

sağlar." ve "Ve bol bol Türk arkadaş edinmenizi öneririm. Etkileşim hâlinde olunursa dili iyi 

öğrenir ve konuşursun." ifadelerini kullanmıştır. Dil kodu ile ilgili de yine Ö1 kodlu öğrenci 

"İlk önce Türkçeden bahsedeyim, bu dili çok iyi öğrenirsen zorluk yaşamazsın ve arkadaşlara 

da Türkiye’de okumayı önerirsiniz." ifadesini kullanmıştır. 

Sonuç ve Tartışma  

Kültür; bir grubu tanımlayan özellikleri, yaşam biçimlerini, inançlarını, geleneklerini gibi 

unsurları içermektedir. Bireylerin diğer kültürlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi 

olmadıklarında insanlarla olan etkileşimleri bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir (Eğinli, 

2011). Uluslararası öğrenciler, kültürel farklılıklar açısından çok zorlanmadıklarını; bu duruma 

zamanla alıştıklarını ifade etmişlerdir. Yardımcıoğlu vd. (2017) ve Kıroğlu vd. (2011) 

uluslararası öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etme nedenlerinden birinin de kültürel 

yakınlık olduğunu ifade etmektedirler. Bu açıdan araştırmanın bulgusu ifade edilen 

araştırmaların bulguları ile benzerlik göstermektedir. Kültürün bir diğer yansıması da giyimdir. 

Uluslararası öğrenciler yöresel kıyafetlerini giydiklerinde insanların şaşırdıklarını ifade 

etmişlerdir. Sayımer ve Bayraktar (2020) yeni bir ülkeye giden uluslararası öğrencilerin giyim 

konusunda uyum sorunu yaşamlarının muhtemel olduğunu ifade etmektedir.  

Uluslararası öğrencilerin dil öğrenme sorunları öğrencilerin uyum sağlamasını 

zorlaştırmaktadır. Uluslararası öğrencilerin çoğu ilk aşamada kendi ülkelerinden gelen 

öğrenciler ile birlikte vakit geçirmekte daha sonra Türk öğrencilerle arkadaşlık kurmaya 

başlamaktadır (Bilgili, 2016). Bu araştırmada uluslararası öğrenciler dil sorunları açısından 

günlük hayatta zorluk yaşadıklarını ve sosyal hayatta kendilerini tam olarak ifade 

edemediklerini belirtmişlerdir. Eğitim dili açısından ise terimleri anlamakta zorluk çekmişler, 

buna bağlı olarak da okuldaki başarı derecesi etkilenmiştir. Uluslararası öğrenciler kayıt 

sürecinde önce YÖS’e girdiklerini daha sonra da diplomanın orijinalliğini kontrol etmek 

amacıyla denklik belgesini göstermeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu belgeleri verdikten 
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sonra üniversiteye kayıt yaptırmak için geldiklerinde konuşulan dil sebebiyle anlaşmazlık 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Musaoğlu (2016) Türkiye’de öğrenim gören uluslararası 

öğrencilerin entegrasyon sürecinde yaşadıkları problemlerin en büyüğü olarak dil sorununa 

dikkat çekmektedir.  Alanyazında farklı ülkelerde yaşayan uluslararası öğrenciler için benzer 

bulgular sunulmuştur (Zhang ve Mi, 2010; Sawir, 2005; Gatwiri, 2005; Park ve Son, 2011).  

Uluslararası öğrencilerin ülke tercihini eğitim dili, eğitim masrafları ve göç politikaları 

etkilemektedir (OECD, 2011). Eğitim masrafları, uluslararası eğitime yön veren önemli bir 

etkendir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ve ilgili kurumların yürüttüğü 

burs programları ile uluslararası öğrencilere destek olunmaktadır. Türkiye Bursları’na 2012 

yılında 10.000 civarında başvuru alınırken, 2017’de bu sayı 100.000 üzerinde, 2019’da ise 

145.700’dür (YTB, 2021). Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuçta konaklanacak yer 

problemidir. Uluslararası öğrenciler maddi açıdan sıkıntı yaşadıklarını, yurtlarda zaman zaman 

arkadaş çevreleriyle sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Devlet yurtlarındaki kontenjanın 

sınırlı olması uluslararası öğrencileri özel yurtlara ve evlere yönlendirmiştir. Ayrıca, şehri tam 

olarak bilmedikleri için ulaşım noktasında da problemler yaşanmıştır. Radmard (2017) 

araştırmasına katılan uluslararası öğrencilerin ekonomik yetersizlik sorunu yaşadığını, 

bursların uluslararası öğrenciler için temel kaynak olduğunu, uluslararası öğrencilerin 

Türkiye’yi kendi ülkesine göre ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke olduğu için tercih ettiğini 

ifade etmektedir.  

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. “Hedef 

odaklı uluslararasılaşma” politikasıyla Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı son 5 yılda 

48.000’den 178.000 ulaştı (Anadolu Ajansı, 2020). Bu araştırmada yer alan uluslararası 

öğrenciler, şehrin doğal güzelliğinin tercih nedenlerinde önemli olduğunu ifade etmektedirler. 

Bazı öğrenciler akraba tavsiyesinin tercih nedeni olduğunu bazı öğrenciler ise okudukları 

bölümü sevmelerinin tercih nedeni olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler ilgi alanlarına yönelik 

seçimler yaptıklarını ifade etmektedirler. Bu durum araştırmaya katılan uluslararası 

öğrencilerin lisans programı tercihlerinde bilinçli olduğunu gösterir şeklinde yorumlanabilir.  

Öneriler 

Araştırmaya katılan öğrenciler öğrenim gördükleri şehir ile ilgili memnun olduklarını ve 

öğrenim gördükleri üniversitenin eğitim açısından prestijli olduğunu ifade etmektedirler. Bu 

araştırmada yer alan uluslararası öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak farklı bir ülkeye 

gelmeden önce gidecekleri ülkenin dilini öğrenmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Gerekirse 
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kurslara gidilmesini veya Türk dizilerini izlemelerini tavsiye etmişlerdir. Araştırmaya katılan 

uluslararası öğrenciler kendileri ile ilgilenen bir danışmanın olmasını ve şehrin tanıtılması 

gerektiğini ifade etmektedirler. Ayrıca, uluslararası öğrencilere yönelik kulübün olmasını ve bu 

kulübünün amacının öğrencilere konaklama ve şehir hakkında bilgi vermek olmasını 

önermektedirler. Oysa ki üniversitelerde bu konularda danışmanlık hizmeti verilmekte ve 

oryantasyon programları bulunmaktadır. Bu bakımdan araştırmaya katılan uluslararası 

öğrencilere bu hususlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı şehirde 

konaklama imkânlarını genişletmek için devlet yurdu çalışması aktif bir şekilde devam 

etmektedir. Bu durum ev kira ücretlerinin de düşmesine neden olacaktır. 
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Afyonkarahisar İlinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşam Kaliteleri  

Emine Çakır1, Mavinur Şemsettinoğlu2 

Özet  

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan, kıtalar arası yayılım gösteren 

covid-19 virüsü yaşamımızda aniden belire inkâr edilemez bir durum olmuştur. Her ülkede her 

birey sosyal, siyasal, ekonomik ve ruhsal yönden etkilenmiştir. Covid-19 Salgını, %0,5 ile %3 

arasında değişen ölüm riskine sahip olup tüm bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını 

tehdit ederek hayatlarımızı geri dönüşü olmayan sonuçlarla değiştirmiştir. Özellikle salgının 

ortaya çıkışı ve vaka sayılarının arttığı zaman diliminde bireylerin oldukça yüksek seviyede 

korku, kaygı ve stres algıladığı gözlemlenmiştir. Literatüre bakıldığında, ağır akut solunum 

yolu yetersizliği sendromu (SARS) gibi bulaşıcı ve ciddi hastalıkların bireylerin anksiyete, 

depresyon ve stres seviyelerinde artış yaşanmasına sebep olabildiği gösterilmiştir. Bunların yanı 

sıra salgına yönelik temel önlem olan sosyal izolasyon bireylerin yaşam biçimini ve 

alışkanlıklarını önemli derecede değiştirmiş ve covid-19'un olumsuz ruhsal etkilerine katkıda 

bulunmuştur.  Türkiye’de salgın, daha geç bir zaman diliminde başlamakla birlikte iş, eğitim, 

sosyal yaşam ve pek çok alışıldık rutinde ani değişimleri beraberinde getirmiştir. Eğitim 

alanında sık sık aksamalar yaşanmıştır. Özellikle ailesinden ve ülkesinden uzakta eğitim gören 

uluslararası öğrencilerin üzerinde Covid-19 Salgını’nın korku, endişe ve stres yönünden etkisi 

mevcuttur. “Yaşam kalitesi” kavramı kişinin ruhsal, sosyal ve fiziksel iyilik hâlini ve günlük 

yaşamındaki fonksiyonlarını sürdürebilmesine dayanan, bireyin refah düzeyini ve 

memnuniyetini belirten bir tanımlamadır. Aslında yaşam kalitesi, hayatın bireye sunduğu 

imkânlar ve bu imkânlar doğrultusunda bireyin kendi yaşamını yönlendirerek ulaştığı 

doyumdur. Dünyadaki her birey yaşam standartlarını geliştirme ve daha iyi bir yaşam sürme 

amacındadır. Bireyin elinde olmayan bazı sebepler bireyi kısıtlar ve ruhsal yönden tepki 

geliştirmesine neden olabilmektedir. Bu sebeplerden birisi olan Covid-19 Salgını kaygısı 

sebebiyle de bireyin günlük yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bu çalışma, Türkiye'de 

Afyonkarahisar ilinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin Covid-19 Salgını döneminde 

                                                             
1 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana 

Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana 

Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.  
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yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Uluslararası Öğrenci, Yaşam Kalitesi. 

 

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan 

kentinde, o zaman diliminde idiopatik zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde daha 

önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir virüs tanımlamıştır. Başlangıçta “2019-nCoV” olarak 

ifade edilmiş, daha sonra “Covid-19” olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan üç ay gibi 

kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır (Budak ve Korkmaz, 2020). Küresel 

düzeyde sağlık başta olmak üzere, ekonomi, sosyal yaşam ve eğitim uygulamaları üzerinde çok 

önemli değişimlere ve etkilere sebep olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2020a) tarafından 

11 Mart 2020’de küresel bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, 

2020b) verilerine göre, 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada 213 ülkede veya bölgede, 

toplam 2.995.758 kişide tespit edilen covid-19 virüsü, 204.987 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Sağlık Bakanlığı (2020) verilerine göre ise 29 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de 117.589 

kişide tespit edilen covid-19 virüsü, 3.081 kişinin ölümüne sebep olmuştur (Can, 2020; Aşkın 

vd., 2019). 

Dünya Sağlık Örgütü “sağlık” kavramını, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmayışı değil;  

fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımlamaktadır. Mevcut sağlık 

kaynaklarından en yüksek düzeyde yararlanabilmek ise; ırk, din, dil, siyasi düşünce gibi 

farklılıkları gözetmeksizin, her bireyin temel insani hakkıdır (Budak ve Korkmaz, 2020). 

Salgınlar, toplumların gündelik yaşam düzenini değiştiren, sekteye uğratan; tedbirler gerektiren 

ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan insanların sayısını hızla arttıran yapısı nedeniyle bir kriz ya da 

afet olarak da nitelendirilebilir. Tarihsel süreçte salgınlar, savaşlar, doğal felaketler; toplumsal 

korku, anksiyete ve stresin önemli sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Doğan ve 

Düzel,2020). İnsanların yaşamında, alışkanlıklarında olumlu veya olumsuz ani, beklenmedik 

değişikliklerin; korku, anksiyete ve stres duygularını yükseltmesi kaçınılmazdır (Çelik, 2021). 

“Yaşam kalitesi” kavramı, kişinin ruhsal, sosyal ve fiziksel iyilik hâlini ve günlük yaşamındaki 

fonksiyonlarını sürdürebilmesine dayanan, bireyin refah düzeyini ve memnuniyetini belirten 

bir tanımlamadır (Koltarla, 2008; Sami vd., 2020). Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok alanda 

sıkıntılar meydana gelmeye başlamıştır. Bu alanlardan biri ve en önemlisi de eğitim olmuştur. 

Literatür incelendiğinde daha önceki pandemilerde de mevcut durumu yönetebilmek amacıyla 

ilk yapılan müdahalelerden biri okulların kapatılması olmuştur (Kürtüncü ve Kurt, 2020).  Bu 

süreçte, Türkiye’de okullar ilk aşamada 16 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar 
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tatil edilmiş, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde açık ve uzaktan eğitim uygulamaları 

kapsamında 3 TV kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerin sürdürülmesine 

karar verilmiştir. Üniversiteler de ise online olarak (Zoom, Skype vb. uygulama) eğitim 

gerçekleştirilmiştir (Can, 2020). 

Bu süreçte ailesinin yanında olan ve desteklerini hisseden öğrenciler dışında özellikle 

ailesinden ve ülkesinden uzakta eğitim gören uluslararası öğrencilerin üzerinde Covid-19 

Salgını’nın korku, endişe ve stres yönünden etkisi açıkça görülmüştür. Bu dönemde en büyük 

desteği verebilecek öğretim üyelerine önemli görevler düşmektedir. Örneğin; öğretim üyeleri 

tarafından öğrenciler için covid-19 pandemi sürecinde duyguların paylaşılabileceği zamanların 

oluşturulması, sorun yaşayan öğrencilerin kısa sürede tespit edilebilmesi ve yönlendirme 

yapılması, işbirliği içinde ve iletişim hâlinde olunması, daima bilgilendirme yapılması büyük 

fayda sağlayabilir. (Çaykuş ve Mutlu Çaykuş, 2020). 

Amaç 

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Vuhan kentinde başladığı düşünülen ve Türkiye’de 10 Mart 2020 

tarihinde ilk vakası görülen Covid-19 Salgını tüm bireylerin yaşamlarını olumsuz etkilemiştir. 

Kısa sürede Türkiye'yi de etkisi altına alan virüs; beraberinde iş, eğitim, sosyal yaşam ve pek 

çok rutinde ani değişimler meydana getirmiştir. Eğitim alanında sık sık aksamalar yaşanmıştır. 

Özellikle ailesinden ve ülkesinden uzakta eğitim gören uluslararası öğrencilerin üzerinde 

Covid-19 Salgını’nın korku, endişe ve stres yönünden etkisi mevcuttur. Bu çalışmanın temel 

amacı, Türkiye'de Afyonkarahisar ilinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin Covid-19 salgın 

döneminde yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Materyal Metot: 

Çalışma, Afyonkarahisar ilinde bulunan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin yaşam kalitelerini 

değerlendirmeye yönelik tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışma örneklemini 27 uluslararası 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçildikten sonra katılımcıların sözel onayı alınmıştır. 

Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik form anketi ve Yaşam Kalitesi 

Değerlendirme Ölçeği (sf-36) kullanılarak online olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Demografik Özellikler 

Yaş 15-24 (%37) 25-34 (%63) 35-44 (%0) 

Cinsiyet Kadın (%63) Erkek (%37) Diğer (%0) 

Uyruk 
Afganistan 

(%36) 

Azerbaycan 

(%14,2) 

Bulgaristan 

(%3,7) 

Mısır 

(%14,2) 

Rusya 

(%3,1) 

Somali/Suri

ye (%12,4) 

Çad 

(%16,4) 
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Medeni Durum Evli (%11,1) Bekar (%88,9) Diğer (%0) 

Bölüm 
Tıp (%32) Maliye 

(%11,1) 

Fizyoterapi 

(%11,1) 

Hemşirelik 

(%29,6) 

İşletme 

(%8,8) 

Elektrik Mühendisliği 

(%7,4) 

Sınıf 
Hazırlık (%18,5) 

1. Sınıf 

(%11,1) 

2. Sınıf 

(%25,9) 
3. Sınıf 

(%29,6) 

4. Sınıf 

(%14,8) 
Diğer (%0) 

Kaldığı Yer Ev   (%77,8) Yurt (%18,5) Diğer (%3,7) 

Alışkanlıklar 
Sadece  Sigara (%11,1) Sadece Alkol (%7,4) Her ikisi (%0) 

Hiçbiri 

(%81,5) 

Sağlık 

Kuruluşundan 
Yararlanma 

Evet (%63) Hayır (%11,1) Bazen (%25,9) 

Kronik Hastalık Evet (%14,8) Hayır (%85,2) 

Kaygı/ Anksiyete/ 

Stres 
Evet (%51,9) Hayır (%33,3) Kararsızım (%14,8) 

Psikolojik Destek Evet (%0) Hayır (%100) 

 

Çalışmada, katılımcıların %63'ü 25-34 yaş aralığındadır ve çoğunluğu oluşturmaktadır. %63' ü 

kadın, %36'sı Afganistan uyruklu, %88,9'u bekar, %32'si tıp bölümünde eğitim görmekte, 

%29,6'sı 3. sınıf öğrencisidir. %77,8'i evde barınmaktadır. %81,5'i sigara ve alkol 

kullanmamakta, %85,2 'sinin önemli bir rahatsızlığı bulunmamaktadır. %63'ü Türkiye'de sağlık 

kuruluşlarından rahatlıkla hizmet alabilmektedir. 

 

Grafik 1. Covid-19 Hastalığı Geçirdiniz Mi? (n:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

%74,1 Covid-19 hastalığı geçirmemiştir. Ancak % 51,9'u Covid-19 Salgını sebebiyle kaygı ve 

korku yaşamakta, buna rağmen %100'ü psikolojik destek almamıştır (Grafik 1). 

 

Grafik 2. Genel Sağlığınızı Nasıl Değerlendirirsiniz? (N: 27) 
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Grafik 3. Sağlığınızı 1 Yıl Öncesine Göre Nasıl Değerlendirirsiniz? (N:27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcıların çoğunluğu (%70,4'ü) sağlığını iyi yönde ve %63'ü “bir yıl öncesiyle hemen 

hemen aynı” olarak değerlendirmektedir (Grafik 2 ve Grafik 3). 

Grafik 4. Ağır Derecede Etkinlikler Yapılabilme Durumu. (N:27) 
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Grafik 5. Orta ve Hafif Derecede Etkinlikler Yapılabilme Durumu. (N:27) 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

c) 
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d) 
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h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün boyunca yapılan ağır etkinlikler katılımcıların %60'ını biraz kısıtlamakta; orta derece 

etkinlikler %76'sını kısıtlamakta, hafif etkinlikler %70'ini hiç kısıtlamamaktadır [Grafik 5 

(a,b,c,d,e,f,g,h,) ]. 

Grafik 6. Duygusal Sağlıklarının Değerlendirilmesi (N:27). 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 
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6) 
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9) 

 

10) 

 

11) 
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12) 
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16) 

 

17) 

 

Katılımcıların duygusal sağlıklarının sonucu olarak ise; iş, eğitim veya diğer etkinlikler için 

%63'ünün zamanı kullanımını azaltmadığı, %51,9'unun bu alanlarda güçlük yaşamadığı, 

59,3'ünün kısıtlanmasının olmadığı ancak arkadaşlarıyla olan etkinliklerini orta derecede 

etkilediği görülmektedir. %55,6'sının hafif ağrısı olduğu ve eğitimlerini biraz etkilediği 

görülmektedir. %51,9'unun kendini son bir ay içerisinde bazen yaşam dolu hissettiği, 55,6 'sının 

bazen de çok sinirli bir insan olduğu görülmektedir. %40,7'sinin kendini  bazen tükenmiş ve 

yorgun hissettiği, bazen de mutlu hissettiği görülmektedir [Grafik 6 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)]. 

 

 

 

 



7th International Student Symposium 

50 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Grafik 7. Sağlığın Değerlendirilmesinde Kişisel Görüşler (N:27). 
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**** 

 

 

 

 

Katılımcıların %40,7'si sağlığını mükemmel değerlendireceği konusunda fikir sahibi değilken, 

%14,8 'i sağlığının kötüye gideceğini düşünmektedir [Grafik 7 (*, **, ***, ****)]. 

Sonuç 

Bu çalışmanın sonuçları, yabancı uyruklu öğrencilerin Covid-19 Salgını döneminde ruhsal 

sağlıklarının olumsuz etkilendiğini ve yaşam kalitelerinde azalmanın olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yurt ve diğer barınma yerlerini tercih eden ve pandemi döneminde sağlık 

hizmetlerinden yararlanmakta sorun yaşayan öğrencilerin psikolojik açıdan daha fazla 

etkilendiği görülmektedir. Covid-19 hastalağını geçirerek deneyimleyen kısmın daha az 

olmasına rağmen pandemi döneminde öğrencileri çoğunlukla psikolojik olarak kötü etkilendiği 

ve buna rağmen hiçbir öğrencinin herhangi bir psikolojik terapiye başvurmadığı görülmektedir. 

Çalışma Afyonkarahisar ilinde ve kısıtlı katılımcıyla yapıldığı için konu ile ilgili daha geniş bir 

örneklemle tekrarlanması önerilmektedir. 
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Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Çalışması Yapan Kurumların 

Yumuşak Güç Etkisi:  UDEF ve YTB Örneği  

Fatih Yağmur1 

Özet 

Türkiye, bölgede düzen kurucu bir rol üstlenmek, sahada kalıcı bir etki oluşturmak ve 

uluslararası arenada etkin politika yürütmek amacıyla kamu diplomasisi faaliyetleri 

yürütmektedir. Kültürler arası etkileşim, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı, nitelikli insan 

unsuru oluşturma bağlamında büyük bir öneme sahip olan uluslararası öğrenci çalışmaları da 

kamu diplomasisi faaliyetleri arasında kritik bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda 

uluslararası öğrenci çalışması yapan UDEF, YTB gibi kurumlar ile yumuşak güç yürütücü 

kurumlar arasında güçlü koordinasyon bulunmalıdır. Bu kurumlar ülkelerin medeniyet 

birikimini öğrenciler aracılığı ile dünyaya tanıtmak, hedef ülkelerde olumlu imaj oluşturmak 

maksadıyla önemli bir görev üstlenmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin tamamı, yumuşak 

güç unsuru olarak uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumları da zikretmektedir. 

Dünyada uluslararası öğrencilerin sayısı bugün milyonlar ile zikredilmekte, Türkiye’nin 2023 

hedefleri arasında uluslararası öğrencilerin sayısının 250 bine ulaşması öngörülmektedir. 

Uluslararası öğrencilerin sayısı dünyada hızla yükselirken öğrencilere yönelik çalışma 

yürütecek kurumları göz ardı etmek büyük eksiklik olacaktır. Bu bağlamda devlet destekli 

kurumlar kurulmakta, mevcut sivil toplum kuruluşlarının devlet ile koordinasyonunun 

güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yürüten 

birçok kurum bulunmaktadır. YTB ve UDEF, bu alanda lider konumda olmalarından dolayı 

uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumların yumuşak güce etkisi UDEF ve YTB üzerinden 

incelenecektir.  

Türkiye’de eğitim görerek mezun olan öğrencilerin, mezun olduktan sonra bulundukları 

ülkelerde, Türkiye lehine yürüttükleri faaliyetler, uluslararası öğrenci çalışmalarının dış 

politikaya katkısını ortaya koymaktadır. Mezun uluslararası öğrencilerin faaliyet yürüttükleri 

ülkelerde Türkiye algısının olumlu olması, eğitim hayatları boyunca kurumlar tarafından 

                                                             
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana 

Bilim Dalı.  
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verilen maddi desteklerin ve eğitimlerine yönelik mesleki gelişim çalışmalarının önemini 

ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimler: Uluslararası Öğrenciler, Yumuşak Güç, YTB, UDEF, Kamu Diplomasisi. 

 

Giriş 

Yumuşak güç kavramı ilk olarak 1990 yıllında Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye 

tarafından literatüre kazandırılmıştır. Nye, yumuşak gücü uluslararası arenada tehdit veya 

caydırıcı güç kullanmaksızın diğer aktörleri etkileme yeteneği olarak ifade etmektedir. Nye, 

yumuşak güç kavramını ilk defa Bound The Lead adlı kitabında ortaya atmıştır (Gültekin, 

2015:22). Nye kavramı ortaya attıktan sonra uluslararası ilişkiler teorisyenleri tarafından çokça 

tartışılmış, ilgi görmüş ve yorumlanmıştır. 

Özetle yumuşak güç, bir ülkenin kendisini örnek göstererek kendi değerlerini diğer ülkelere 

aktarması, onları etkilemeye çalışmasıdır. Bunu yaparken de kendi kültüründen, tarihinden, öz 

değerlerinden beslenir. Bir başka ifade ile yumuşak güç kullanan ülkelerin amacı, hedef ülkede 

hayranlık uyandırılarak tesir altına almaktır (Gültekin,2015:18). 

Eğitimin Yumuşak Güç Üzerindeki Rolü 

Yumuşak gücün üretilmesinde ve yürütülmesinde birçok unsur etkili olmaktadır. Çalışmamızın 

ana konusunu eğitim oluşturduğundan dolayı, ülkelerin fikirlerinin, hedef ülke vatandaşlarının 

zihnine transfer edilmesi sürecinde yumuşak güç bağlamında eğitimin rolünden bahsetmek 

yerinde olacaktır. Hedef ülke vatandaşlarına özellikle üniversite çağında eğitim olanakları 

sunulmak suretiyle, kültürünün tanıtılması oldukça önemli bir fırsattır. Ayrıca yumuşak güç 

uygulayıcı ülkelerin kültürlerini benimseyerek eğitim alan bireyler, ülkelerine döndüklerinde 

kendilerinin eğitimine destek olan ülkeye duydukları minnet ve vefa duygusuyla, yumuşak güç 

politikaları adına olumlu katkılarda bulunabilirler. Her yıl YTB aracılığı ile Türkiye’ye eğitim 

için gelen öğrenciler ülkelerine döndüklerinde yumuşak güç anlamında olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye Bursaları ile her sene binlerce öğrenciye destek verilerek 

yumuşak güç açısından hayranlık uyandırmak ve vefa duygusunu yerleştirmek 

amaçlanmaktadır. Bu vesileyle uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumların, yumuşak güce 

sağladığı katkı noktasında önemini tekrar vurgulamak yerinde olacaktır. 
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Uluslararası Öğrenci Kimdir? 

Uluslararası öğrenci çalışmaları ve öğrenci değişim programları günümüzde yumuşak güç 

politikalarında kullanılmak üzere, kültürel diplomasi aracı haline gelmiştir. Başta ABD ve 

İngiltere olmak üzere gelişmiş Avrupa ülkeleri de uluslararası öğrenci çalışmalarını devlet 

destekli hükümet politikası haline getirmiş durumdadır. Bu bağlamda uluslararası öğrenci 

kavramına öncelikle açıklık getirmek gerekmektedir; nitekim ülkelere göre uluslararası 

öğrenci, yabancı öğrenci, misafir öğrenci gibi çeşitli isimlerle tanımlanmaktadır. 

Genelden özele gidecek şekilde açıklamak gerekirse herkes tarafından kabul görmüş kavram 

olan uluslararası öğrenci; kendi vatandaşlığının bulunduğu ülke dışında eğitim amacıyla ikamet 

eden kişidir. Lise, üniversite, lisansüstü eğitim veya dil eğitimi olarak maksadı ve içeriği fark 

etmeksizin herhangi bir eğitim amacıyla farklı ülkede, resmi makamlardan ikamet ve öğrenci 

vizesi gibi izinlerini tamamlayarak bulunan tüm öğrenciler bu tanımın içerisine dâhil 

olmaktadır (Bolat, 2017:9). 

Türkiye’de yurt dışından gelerek eğitim amacıyla bulunan öğrenciler için resmi devlet 

mercilerinde uluslararası öğrenci tanımı kullanılır. Öğrenci çalışması yapan yerel STK olarak 

UDEF tarafından ise öğrenciler, misafir öğrenci tanımı ile gruplandırılmaktadır (Bolat, 2017:8). 

UDEF, öğrencilerin Türkiye’de rahat eğitim alabilmelerini ve eğitim gelişimlerinin yanında 

manevi gelişimlerini de önceleyen bir kurum olması hasebiyle milli, manevi değerlere ve 

kültürel bağlara önem vermektedir. Bu bağlamda “misafir öğrenci” tanımlaması, gerek 

çalışmalarda gerekse öğrencilerde ve toplumda pozitif algı oluşturacağına inanılması hasebiyle 

kullanılmıştır. 

Günümüz dünyasında uluslararası öğrenci çalışmaları popüler hale gelse de henüz hak ettiği 

öneme ve ilgiye kavuşmuş durumda değildir. Küresel güç haline gelmiş ülkelerde ve gelişmiş 

Avrupa ülkelerinde öğrenci çalışmaları genel manada kabul görmüş ve desteklenir durumdadır. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, öğrenci çalışmalarına verdiği destek, tarihi ve kültürel 

değerlere bağlılık, iç ve dış politikadaki gelişmeler gibi unsurlar uluslararası öğrenci 

çalışmalarının gelişimini etkileyen faktörler arasında ifade edilmektedir. Uluslararası öğrenci 

çalışmalarının giderek cazip hale gelmesi ve pozitif katkılarının artması ile birlikte, 

hükümetlerin bu alana sundukları destekler de artmakta, aktörler arasındaki rekabet giderek 

güçlenmektedir. Ülkesinin uluslararası öğrenciler tarafından cazibe merkezi olarak görülmesini 

isteyen devletler, bu alanda politikalar geliştirerek öğrencilere yeni fırsatlar oluşturmalı, 
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öğrencilere yönelik çalışma yürütecek kurumlara yönelik teşvikler ve destekleyici imtiyazlar 

sunmalıdır. 

Dünyada Uluslararası Öğrenci Hareketliliği 

Dünyada uluslararası öğrenci çalışmaları alanında faaliyet yürüten kurumları ile dikkat çeken 

ülkeler sıralamasında ilk üçte ABD (Amerika Birleşik Devletleri), İngiltere ve Fransa yer 

almaktadır.  

Uluslararası öğrencileri ülkesine çekmek isteyen ABD, Fulbright Burs Sistemi, Boren Burs 

Programı, dil eğitimi bursları gibi projeler ile ülkesini cazibe merkezi haline getirmeyi 

başarmıştır. Bu duruma katkı sağlayan bir diğer unsur da İngilizcenin dünyada yaygın bir dil 

olarak kullanılması ve ABD’de bulunan dil kurslarının tercih edilmesidir. 2019 verilerine göre 

ABD’de toplamda 1 milyon 95 bin 299 uluslararası öğrenci eğitim görmüştür (Hürriyet, 2017). 

Uluslararası öğrencileri ekonomik gelir olarak değerlendiren İngiltere, ülkeye gelecek 

ekonomik geliri odağına alarak politikalarını dizayn etmektedir. ABD’den sonra en fazla 

öğrenciye ev sahipliği yapan İngiltere, 435.000’den fazla öğrenciyi barındırarak dünya 

sıralamasında ikinci konumdadır. İngiltere’nin uluslararası öğrenciler sayesinde elde ettiği gelir 

ise 2019 yılında 25 milyar sterlinden fazladır. İngiltere’nin uluslararası eğitimden sağladığı 

gelirin büyük bir kısmını AB ülkeleri dışından gelen öğrenciler oluşturmaktadır (Alkın, 

2020:53,54). 

Fransa uluslararası öğrenci nüfusu bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 

İngiltere’den sonra en fazla uluslararası öğrenciyi ağırlayan Fransa’da toplamda 285 bin 

uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. İngiltere’nin aksine Fransız vatandaşı olsun veya 

olmasın tüm öğrencilerden aynı miktarda harç ücreti alınması ve sosyal imkanlar sağlanması 

Fransa’nın uluslararası eğitim anlamında en cazip gücüdür (Özoğlu, Gür ve Coşkun, 2021:42). 

Uluslararası öğrenci çalışmalarının pozitif katkılarının bilincine varan ülkeler, bu alanı 

desteklemek amacıyla çeşitli kurumlar ihdas etmektedir. ABD, İngiltere ve Fransa’yı güçlü 

kılan en önemli nokta kurdukları ulusal ve uluslararası kurumlar ile devlet kurumlarının güçlü 

koordinasyon içerisinde faaliyet yürütebilmesidir.  Bazı kurumların yönetim kurulu üyeleri 

arasında dış işleri bakanı, senatör, milletvekili gibi etkili kişiler de bulunmaktadır. Bu sayede 

uluslararası öğrenci çalışmalarına yönelik gerekli politikalar üretilerek hızlı aksiyon 

alınabilmektedir. Türkiye’de de uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan kurumların devlet 

ile koordinasyonu son yıllarda güçlendirilse de henüz istenen seviyeye ulaşılamamıştır.  
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Türkiye’de oturmuş köklü bir uluslararası öğrenci çalışması ve devlet tarafından yürütülen 

istikrarlı bir politika henüz tam anlamıyla oluşmamış olsa da geçmiş yıllara nazaran ciddi 

manada gelişme kaydetmiştir. Türkiye’de uluslararası öğrenci çalışmalarını incelerken 

öncelikle toplumda var olan uluslararası öğrenci algısına da değinmek gerekmektedir. Çünkü 

toplumda var olan algı sebebiyle bazen çalışma yapan kurumlar gerekli desteği 

bulamamaktadır.  

Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilere Bakış 

Uluslararası öğrenci çalışmaları devlet, üniversite ve sivil toplum koordinasyonunda birlikte 

yürütülmesi gereken bir çalışmadır. Bu şekilde çalışmanın büyümesi daha kolay olacaktır. 

Ancak Türkiye’de devlet ve STK iş birliği büyük oranda sağlanmış olsa da toplumdaki 

uluslararası öğrenci algısı tam oturmuş değildir. Türkiye’de eğitim gören 223.952 öğrencinin 

varlığının bilinmiyor olması ve uluslararası öğrenci çalışmalarının ulaştığı büyüklüğün toplum 

tarafından fark edilmiyor olması, kabul görmüş bir uluslararası öğrenci algısının oluşmasını 

engellemektedir. Ülkemizde bazı resmî kurumlardan, toplumun büyük bir kesimine kadar 

herkeste var olan algı “Eğitim için gelsinler, okulları bittiğinde geri dönsünler, kimseye 

karışmasınlar, kendi aralarında kalsınlar, toplumun içine karışmasınlar, eğitimlerini 

tamamladıklarında da ülkelerine dönsünler.” şeklindedir. Oysa bu algının şu şekilde olması 

gerekmektedir “Ülkemizde eğitim gördüler, bu ülkenin imkânlarını kullandılar, bu milletin 

katkıları ve bursları sayesinde okudular, vefa duyguları gelişmiş olsun, Türkiye’ye aidiyetleri 

olsun, mezun olduktan sonra da eğer Türkiye’de faydalı hizmet edeceklerse burada kalsınlar, 

ülkelerinin ihtiyacı var ise de geri dönsünler.” Böyle olumlu bir algının zihinlere yerleşmesi 

uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının desteğini de 

artıracaktır (Bolat, 2017:11,11). 

Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik politikalarını geliştirmesi ile birlikte eğitim için 

gelen öğrenci sayılarında da artış yaşanmıştır. Toplumda uluslararası öğrencilere yönelik 

olumlu algının yerleşmesi ile birlikte eğitim için Türkiye’yi tercih edecek öğrencilerin sayısının 

artması oldukça muhtemeldir. Uluslararası öğrenci verilerini etkileyen bir diğer unsur da 

coğrafi konum ve kültürel yakınlığın dış politikaya etkisidir. Aşağıda yer alan, Türkiye’de 

eğitim gören uluslararası öğrencilerin uyrukları grafiğinde görüleceği üzere, öğrencilerin çoğu 

iç savaş, ekonomik kriz nedeniyle istikrasızlık yaşayan ülkeler ve Türkiye’nin insani yardım ve 

kalkınma bağlamında yardım götürdüğü ülkelerin öğrencileridir. Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde Türkiye’nin ortak din, kültür ve medeniyet tarihi olan ülkelere karşı olan 
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insani tutumu ve uluslararası öğrencilerin yumuşak güç kullanımına etkisinin önemi bir kez 

daha ortaya koyulmuş olmaktadır.  

 

 

Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Uyruklara Göre Dağılımı 

 

 

 

 

  

Kaynak: YÖK İstatistik, Uyruğa Göre Öğrenci Sayıları, https://istatistik.yok.gov.tr/ 

[13.01.2022] 

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Çalışması Yapan Kurumlar 

Küreselleşen dünyada öğrenci çalışmalarının uluslararasılaşması ile birlikte, gelişime ayak 

uydurmak ve öğrenci çalışmalarının kazanımlarından fayda sağlamak isteyen ülkeler, bu alanda 

faaliyet yürütecek belirli kurumlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de de özellikle son 

on yılda büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Toplulukları Başkanlığı), YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu), 

gibi öğrenci odaklı kurumları ile öğrenci çalışmalarına yönelik politikalarını desteklemektedir. 

Ayrıca Türkiye’nin sivil toplum anlamında birlik ve beraberliği güçlü bir millet olmasından 

dolayı öğrenci çalışmalarına destek veren STK’ler de bulunmaktadır. Uluslararası Öğrenci 

Dernekleri Federasyonu (UDEF) bu alanda çalışma yürüten öncü STK’ler arasında yer 

almaktadır. Türkiye; Türk dilinin yaygınlaştırılması, Türk kültürünün dünyaya aktarılması 

amacıyla da dünyanın birçok ülkesinde Türkiye Maarif Vakfı vesilesiyle eğitim faaliyetleri 

yürütmektedir. Çalışmamızda UDEF ve YTB’nin faaliyetlerine değinilecektir.  
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk 

vatandaşları, Türk cumhuriyetlerinde bulunan soydaşlarımız ve ortak din, dil ve kültür tarihimiz 

olan coğrafyalarda yaşayan kişilere yönelik faaliyetler yürütmek, Türkiye’de çeşitli 

üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilere yönelik mesleki ve manevi gelişim eğitimleri 

organize etmek ve burs imkanları sağlayarak uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih 

etmelerini sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetleri yürütmek üzere 2010 yılında Başbakanlığa 

bağlı olarak kurulmuştur.  Hâlihazırda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet 

yürüten YTB’nin ulusal ve uluslararası birçok faaliyeti bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilere 

yönelik olarak Türkiye Bursları sayesinde Türkiye’de her yıl binlerce uluslararası öğrenci 

eğitim alma imkânı bulmaktadır. 

YTB’nin uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği projeler arasında dikkat çeken 

projelerden biri de Uluslararası Öğrenci Akademisidir. Akademi sayesinde öğrencilerin iş 

yaşamına dair mesleki tecrübelerini erkenden kazanmaları, mesleki gelişimlerinin 

desteklenmesi, kültürel birikimlerinin güçlendirilmesi, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve 

irtibat ağlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dokuz farklı ilde yürütülen akademi 

çalışmalarının, öğrencilerin sivil toplum ve organizasyon becerilerinin güçlendirilmesine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir (YTB, 2020, Erişim Tarihi:17.05.2021). 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 

UDEF Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik olarak 16 yıldır hizmetlerini 

sürdürmektedir. 75 şehirde teşkilatlı yapısı ve 68 öğrenci derneği ile 60 binden fazla öğrenciye 

hitap etmektedir. Türkiye’nin uluslararası öğrenci alanında faaliyet yürüten en büyük 

federasyonu unvanına sahip olan UDEF; eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli etkinlikler 

ve eğitimler organize etmektedir.  

UDEF, sosyal faaliyetler kapsamında, ülke tanıtımları, öğrenciler arası sportif aktiviteler, tarihi 

ve kültürel geziler ve tanışma toplantıları gerçekleştirerek misafir öğrencilere ülkemizi 

tanıtmayı, kültür alışverişini sağlamayı ve Türk öğrenciler ile iletişimlerini güçlendirmeyi 

hedeflemektedir.  

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de bulundukları süre boyunca karşılaştıkları problemlerin 

çözülmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren UDEF, aynı zamanda öğrencilerin 

konaklama ihtiyaçlarını kolaylaştırmak adına yurt ve ev imkânı da sunmaktadır.  
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Öğrencilerin Türkiye’de bulundukları sürede mesleki ve manevi gelişimlerine katkı sunmak 

amacıyla, öğrencilere yönelik akademi çalışmaları, tez sunumları, düşünce ve analiz oturumları, 

kitap tahlilleri, dil kursları ve teknik geziler düzenlenmektedir. Öğrencilerin çok yönlü 

gelişimlerinin önemsenmesi sebebiyle, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve İslam 

coğrafyasını tanımak amacıyla İslam dünyası konuşmaları ve ülke seminerleri gibi programları 

belirli periyotlarla gerçekleştirmektedir.  

Türkiye’de uluslararası öğrencilere yönelik pozitif algı oluşturma amacı taşıyan UDEF, 

bilinçlendirme ve tanıtma çalışmaları da organize etmektedir. Bu bağlamda öğrenci buluşmaları 

ve sempozyumlar düzenlenmekte, bildiriler yayınlanmaktadır. Uluslararası öğrencileri topluma 

sevdirmek ve kaynaşmayı sağlamak adına öğrencilerin halk ile buluşmasına öncülük etmekte, 

ev ziyaretleri ve kaynaşma programları düzenlemektedir (UDEF, 2021).  

YTB ve UDEF öğrencilere burs desteği sağlayarak ekonomik anlamda da hayatlarını 

kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere yönelik çeşitli destekler 

sağlanmaktadır. YTB bünyesinde yürütülen Türkiye Bursları, uluslararası öğrencilere kamu 

kaynaklarından maddi imkânlar üreterek destek sağlayan geniş kapsamlı yükseköğretim burs 

projesidir. Türkiye Bursları kapsam alanı geniş olmasından dolayı bünyesinde kısa ve uzun 

süreli burslar, alanlara göre özellikli burslar barındırmaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilere 

yönelik uzun süreli sağlanan burs programında lisans öğrencileri için aylık 800 lira; lisansüstü 

öğrencilerde yüksek lisans için 1100 lira, doktora seviyesinde öğrenciler için ise 1600 lira nakit 

yardım sağlanmaktadır. Nakit yardımın yanı sıra öğrenciler için, üniversiteye yerleştirme, 

üniversite harcı, Türkçe bilmeyenler için dil eğitimi, yurt imkânı, genel sağlık sigortası, 

ülkelerine gidiş dönüş uçak bileti ve eğitim hayatları boyunca çeşitli akademik eğitimler 

vermek gibi çeşitli akademik ve sosyal destekler de bulunmaktadır (YTB Yıllık Rapor, 

2020:7,8). 

Uluslararası öğrencilere burs imkânı sunan sivil toplum kuruluşlarının başında Uluslararası 

Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) gelmektedir. UDEF, himayesindeki yerel öğrenci 

dernekleri sayesinde her yıl binlerce öğrenciye burs imkânı sunmaktadır. Türkiye Bursları 

sayesinde devlet tarafından fonlanan öğrencilerin dışında binlerce öğrenci Türkiye’de kendi 

imkânları ile eğitim görmektedir. Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin çoğunlukla 

Afrika ülkelerinden ve kriz bölgelerinden gelen öğrenciler olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda maddi imkânları yetersiz olan çok fazla öğrenci olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu bağlamda UDEF, Türkiye Bursları kapsamı dışında kalan öğrencileri 
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önceleyerek burs imkânı sunmakta ve öğrenci çalışmalarına pozitif katkı sunmayı 

hedeflemektedir.  

Uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumların öğrencilere eğitim hayatı boyunca verdikleri 

desteklerin yanı sıra mezuniyet sonrasında da yürüttüğü bazı faaliyetler bulunmaktadır. 

Uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumların yumuşak güç bağlamındaki etkisinin 

oluşturulmasında en önemli katkıyı mezuniyet sonrası dönem sunmaktadır. Bu kapsamda 2017 

yılında kurulan Türkiye Mezunları Programı ile Türkiye’de eğitim almış uluslararası öğrenciler 

ile irtibatın devam ettirilmesi, kendi ülkeleri ve Türkiye arasında muhtemel iş birliklerine katkı 

sunmaları hedeflenmektedir (YTB, 2021, Erişim Tarihi: 20.05.2021). Hayatının bir döneminde 

Türkiye’de eğitim almış ve sonrasında farklı ülkelere dönmüş öğrencilerin sayısı 150 bini aşmış 

durumdadır. YTB tarafından yapılan çalışmalarda bu öğrencilerin dünyanın 184 ülkesine 

yayıldığı tespit edilmiştir. Mezun çalışmaları kapsamında yeni bir proje başlatan YTB, internet 

ortamında kurulan “YTB Mezunları Portalı” sayesinde, dünyaya yayılmış Türkiye mezunu 

uluslararası öğrencileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Şimdiye kadar 120 bin öğrencinin 

üye olduğu portal sayesinde, öğrencilerin birbiri ile irtibatlarının güçlendirilmesi, öğrencilere 

yönelik iş imkanları sunulması gibi faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir.  

Mezunların kendi aralarındaki irtibatlarının devam ettirilmesi, iş birliklerinin güçlendirilmesi, 

Türkiye ile olan iletişimlerinin devam etmesi, dış politikadaki hedeflerinin hayata geçirilmesi 

açısından fazlaca önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda YTB tarafından dünyanın farklı 

ülkelerinde Türkiye Mezunları Dernekleri kurulmakta ve kurulmaları teşvik edilerek 

desteklenmektedir. Bugün 28 ülkede 34 mezun derneği ile irtibatı bulunan YTB, derneklerin 

uluslararası standartlara göre kurumsallaşmaları ve dünyada tanınır dernekler haline 

dönüşmeleri için desteklerde bulunmaktadır. 

UDEF Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, faaliyet gösterdiği alanda büyük bir 

boşluğu doldurmakta, yönlendirdiği ve desteklediği öğrencilere gelecek hedefi ve mesleki 

kariyerlerinde yeni fırsatlar sunmaktadır. Kurum olarak devamlı kendini de yenilemeye ve 

eğitim alanındaki küresel gelişmelere uyum sağlamaya çalışan UDEF, mezun çalışmalarının 

gündeme gelmesi ile birlikte bu alanda da faaliyet yürütmek üzere girişimlerde bulunmuştur. 

Bu vesile ile 82 ülkeden Türkiye mezununun katılımı ile Uluslararası Öğrenci ve Mezun Şurası 

gerçekleştirmiş ve 8 Kasım 2015 tarihinde TUMED Uluslararası Mezunlar Derneğinin 

temelleri atılmıştır (TUMED, 2021, Erişim Tarihi:22.05.2021).  
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Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin Türkiye mezunlarından oluştuğu TUMED, kurulduğu 

günden itibaren aktif çalışma yürüterek çeşitli faaliyetlere imza atmış ve kısa sürede iletişim 

ağını büyütmüştür. Yurt dışında da teşkilatlanma çalışmaları yürüten TUMED çeşitli ülkelerde 

bulunan 34 mezun derneği ile faaliyetler yürütmektedir. Türkiye’de eğitim görmüş ve mezun 

olmuş öğrencileri kendi ülkelerinde teşkilatlandırmak, Türkiye mezunları ile Türkiye’deki 

resmî kurumlar arasında irtibat noktası olmak, mezunlar arasındaki irtibatı güçlendirmek gibi 

hedeflerle faaliyet yürüten TUMED, sivil alanda öğrenci ile iletişim ve iş birliği noktasında 

dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın bir platform olmayı amaçlamaktadır.  

TUMED, uluslararası öğrenciler arasındaki irtibatı ve iş birliğini güçlendirmekte ve bu 

bağlamda belli aralıklarla mezun öğrenci buluşmaları organize etmektedir. TUMED Türkiye’de 

öğrenci buluşmaları organize ederken yurt dışında bulunan dernekleri sayesinde eş zamanlı 

olarak birçok ülkede mezun öğrenci buluşması düzenlemektedir.  

TUMED, mezun öğrencilere yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sunmaktadır. 

Mezun olan öğrencilere iş bulma noktasında destek sağlamakta, iş hayatı boyunca mesleki 

gelişimlerine yönelik de destekler sunmaktadır. Ayrıca mezunlarını profesyonel hayata 

hazırlamak adına UDEF ile ortak eğitim ve akademi faaliyetleri yürüten TUMED, öğrencilerin 

mesleki gelişimlerine de katkı sunmayı hedeflemektedir. Her yıl yerel dernekleri aracılığı ile 

Türkiye’ye gelecek öğrenciler için tanıtım faaliyetleri yürüten TUMED, öğrenciler Türkiye’ye 

gelmeden önce onları mezunlar ile bir araya getirerek oryantasyon programı vermeyi 

hedeflemektedir. Bu vesile ile Türkiye mezunu öğrenciler tecrübelerini aktarma fırsatı 

bulabilecek, yeni gelecek öğrenciler ise mevcut tecrübelerden istifade edebilecektir (TUMED, 

2021). 

Sonuç 

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler uyruklarına göre incelendiğinde özellikle Türki 

cumhuriyetlerden ve Balkanlardan geldikleri gözlemlenmektedir. Bu durum bize Türkiye’nin 

etkin olmak istediği bölgeler hakkında ipucu da vermektedir. Türkiye’nin Afrika açılım 

politikasını ilan ettiği dönemde Türkiye’deki Afrika kökenli öğrencilerin oranında artış olması 

da uluslararası öğrenci çalışmalarının dış politika ile paralel yürütüldüğünü göstermektedir. 

Hedef bölgelerde etkinliğini artırmak isteyen Türkiye, kamu diplomasisi ve yumuşak güç 

bağlamında uluslararası öğrenci çalışmalarını da şekillendirmektedir.  

Yumuşak güç bağlamında yürütülen uluslararası öğrenci çalışmaları iki boyutlu 

uygulanmaktadır. Türkiye Bursları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Türkiye’ye 
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gelen öğrencilere tarihi, kültürel mirasımız tanıtılmaya çalışılmaktadır. Mezun olup ülkelerine 

dönen öğrenciler ile de Türkiye’nin kültürel mirası sınırların dışına taşınmaktadır. Farklı bir 

boyut olarak eğitim hayatı boyunca başarı gösteren öğrencilerin mezuniyet sonrası Türkiye’de 

kalarak hizmet etmesi veya ülkesine dönerek orada ülkesine hizmet ederken Türkiye lehine de 

çalışmalar yürütmesi hedeflenmektedir. Uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü politikalar 

ile ciddi oranda başarı gösteren Türkiye, mezun olan öğrencileri istihdam etme ve ülkesine 

dönen öğrencileri dış politika faaliyetlerine dahil etme noktasında henüz istenilen noktaya 

ulaşamamıştır. 

Uluslararası öğrenci çalışmalarının Türkiye’nin dış politika hedeflerini gerçekleştirmesi 

noktasında en büyük katkıyı uluslararası mezun öğrenciler sunmaktadır. Öğrenciler ile eğitim 

hayatlarında kurulan bağların güçlendirilerek mezun olarak ülkesine döndüklerinde de 

korunması hayati önem taşımaktadır. Türkiye’de eğitim görmüş ve vefa duygusu yüksek 

öğrenciler iş yaşamlarında da bulundukları ülkelerde Türkiye lehine faaliyetler yürütmekte ve 

yeni iş birlikleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda uluslararası mezunların büyükelçilikler ve 

mezun dernekleri ile düzenli olarak bir araya getirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca dış ticaret 

hacmine katkı sunmak adına, mezun öğrencilerin iş adamları ve dernekleri ile bir araya 

getirilmeleri faydalı olmaktadır. Bu buluşmaların Türkiye’ye sağladığı katkılar önemli 

boyutlardadır. 

Türkiye’de uluslararası öğrenci çalışması yapan kurumların faaliyetleri yumuşak güç 

bağlamında değerlendirildiğinde çalışmanın geliştirilmesi ve kazanımların artırılması 

bakımından şu hususlar öne çıkmaktadır. Uluslararası öğrenci çalışmalarından elde edilmek 

istenen kazanımları artırmak adına ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilmelidir. Dünya’da 

eğitim alanında gerçekleştirilen değişimlere ayak uydurmak gerekmektedir. Öğrencilerin 

Türkiye’yi tercih etme oranlarını yükseltmek için de öncelikle üniversitelerin 

uluslararasılaşmasına katkı sunulmalı ve öğrencilerin mezun olduklarında elde edecekleri 

fırsatlar artırılmalıdır. Çalışma yapan kurumlara devlet tarafından destekler sağlanmalı, 

özellikle mezun öğrencilerin ülkelerinde faaliyet yürütmelerine destek olmak amacıyla devlet 

tarafından çeşitli iş birlikleri oluşturulmalıdır.  
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Problems Faced by Foreign Students While Pursuing a PhD in 

Chemical Engineering 

Furkan Kartal1, Uğur Özveren2 

Abstract 

With the rapid industrialization, technological developments and the growth of transportation 

sectors that took place after the Second World War, human traffic between countries increased 

enormously. One of the sectors that has been affected by this rapid human mobility is the 

education; especially higher education students nowadays want to benefit from education 

opportunities in different countries. There is a great deal of change going on around us, and 

student mobility is growing quickly as a result. In recent years, tens of thousands of foreign 

students from many different countries have started to study at Turkish universities to complete 

their higher education. As a result of this, in this field, it has become one of the countries that 

host the most international students in the world. Unfortunately, there are very few studies on 

the problems and problems faced by doctoral students in the academic world. The initial 

objective of this study is to characterize the difficulties international students in chemical 

engineering program encounter throughout the course of their PhD, and to identify potential 

remedies. 

Keywords: Chemical Engineering, PhD Program, Higher Education, Problems Faced by PhD 

Students. 

 

Introduction 

In general, education is the act of consciously bringing about a desired change in a person's 

behavior via his or her own experiences (Ertürk, 1972). Throughout history, the most essential 

aim has been to equip people with desirable behaviors, i.e., to educate them. Additionally, 

education contributes significantly to economic development by preparing a competent 

workforce with the knowledge and skills needed by industry and the service sector, as well as 

by increasing employee productivity (Woodhall, 1979). This phenomena is getting more 

                                                             
1 Department of Chemical Engineering Marmara University. 
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complicated, and its impact is becoming more palpable. 

Throughout history, people have developed separate cultures, adopted religions, remained 

under the influence of geographical conditions, and formed ties with one another. As a result 

of this scenario, people have began to imitate, resemble, and/or deviate from one another in 

various ways (Arastaman, 2017). Therefore, consideration of the educational system in 

isolation from the social system and its necessities is impossible to achieve. All countries must 

modernize their educational and teaching institutions in order to stay up with the rapidly 

changing manufacturing styles and processes of the modern day (Duman, 1991). The influence 

of rapid advancements in the economic, social, and technological sectors has an impact on 

social institutions; reform of education systems is therefore necessary. The goal of developing 

a country and making it prosperous has become a universal strategy. Schools are also attempting 

to fulfill specific tasks within the framework of these policies, as well (Kubow & Fossum, 

2007). Extensive literature has resulted from efforts based on other people's and our own 

educational institutions. With this affluence, however, comes an array of difficulties, including 

egalitarianism, reaching out to a greater number of people, practicality, economics, and 

continuity. 

The globalization of the world has brought together a diverse range of nations, cultures, 

languages, and religious beliefs, and the fact that this condition has an impact on education, 

which is one of the most fundamental needs of human beings, has prompted a flurry of research 

into educational techniques (Coşkun, 2016). Despite the fact that the phrase "international 

education" is used by many organizations and experts in everyday life and in the field of 

education, there is no universal consensus on what it implies. Various perspectives emerge 

while defining international education. Through international and comparative education 

studies based on the comparison of cultures or nations that have played a significant role in the 

development of education, international reforms and advancements in the fields of education, 

schools, societies, and intercultural relations can be established (Hayden, 2006). When it comes 

to international education, students from other countries are studied in a variety of ways, most 

commonly through exchange programs. This is especially common in the context of higher 

education. According to another perspective, the implementation of expanded education 

programs with the goal of improving students' relationships with the world and empowering 

them to become active participants in this regard is the foundation of international education 

(Ayyıldız & Üzümcü, 2016). On the other hand, the inability of universities to get public 

resources, or the inability of the state to transfer resources to universities, has prompted them 
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to look for alternative sources of funding. Despite the fact that colleges' efforts to recruit 

international students are cost-effective in some respects, it is asserted that competition with 

other universities is a big challenge. This is due to the fact that universities have a distinct 

national identity. National pride and patriotism are instilled through these organizations, which 

also contribute significantly to the formation and diffusion of national culture on a global scale. 

As a result of this scenario, the globalization process is incompatible (Karaman, 2010). With 

the transition of schools into commercial enterprises brought about by globalization, there has 

arisen the concept of the "corporate university." With regard to center-periphery relations, this 

new position in universities provides economic input in favor of developed core nations or 

international organizations; it has hastened the transfer of resources from developing to 

developed countries, which are already in short supply. Thousands of private or scholarship 

students from Asia and Africa have travelled to wealthier countries to pursue their higher 

education. 

Particularly in the last twenty years, international student circulation has grown in importance 

within the realm of higher education around the world, both in terms of quality and in terms of 

contribution to social, cultural, economic, and political development (Günay & Günay, 2011). 

Compared to domestic students, overseas students have huge potential in terms of both 

economic and human resources. Thus, countries with well-developed higher education 

institutions compete fiercely for a larger share of the benefits. We can see how essential 

international students are to a country's economy when we look at countries with the highest 

number of international students, such as the United States, Australia, England, and Canada 

(Mahmut, 2012). Graduate students who are internationally competent make substantial 

contributions to the scientific research capacities of higher education institutions, as well as to 

the schools' international competitiveness. International education is important not only in 

terms of economic return, but also in terms of preparing people for specialized vocations, as 

has been demonstrated. An increase in the number of international students and lecturers on a 

campus has a direct impact on the type and quality of education offered as well as the 

development of intercultural contact. 

In recent years, Turkey has seen a significant growth in the number of people pursuing higher 

education. Increases in the capacity to access higher education, and consequently, the rate of 

enrolment in higher education, have occurred rapidly in recent years, and this trend is projected 

to continue in the foreseeable future. Turkey's ability to maintain its position as a regional power 

in the coming years is contingent on having a well-trained workforce that is capable of meeting 
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the country's political and economic needs, as well as forging strong social, economic, and 

cultural ties with other countries around the world. As a result, Turkey's efforts to increase the 

number of international students in order to raise the overall quality of the country's higher 

education system will serve as a tool to facilitate the development of these bonds. However, 

despite recent gains among international students, Turkey does not appear to have been able to 

maintain a high level of consistency in this area. Turkey is a source country for international 

students, ranking fifth among source nations in terms of the number of young people studying 

abroad. Turkey has approximately 65 thousand young people studying abroad. On the other 

hand, the number of international students studying in Turkey has remained consistent at 

roughly 26,000 since the beginning of the year (Özoğlu, Gur, & Coşkun, 2012). Aside from the 

flaws of this data, it is obvious that the present graduation rates for students are also 

depressingly low. Thus, we conclude that the quality problem that students face from one 

perspective, as well as the considerable problems that students experience from the other 

perspective, remain unanswered at this time (Mahmut, 2012). 

Methodology 

This study investigates the experiences of international students enrolled in a doctorate in 

chemical engineering program in Turkey, from the point of application until the point of 

graduation. Within the scope of this study, the problems faced by Mujeeb Babatunde 

ADETAYO, who completed his higher education in Nigeria, in the chemical engineering 

program and doctorate program in Turkey were examined through an interview with the student 

himself. In this context, the problems and solution suggestions were explained on Mujeeb 

Babatunde ADETAYO, which was chosen as an exemplary profile as a methodology. 

Results 

International students have typically expressed satisfaction with their experiences in Turkey. 

Some students, on the other hand, stated that they were experiencing challenges in their social 

lives. These issues are divided into five categories: issues originating from cultural differences, 

language-related issues, housing, health insurance, and financial issues. This study is a 

screening model descriptive study that attempts to get the opinions of foreign students enrolled 

in doctorate programs at Marmara University on the reasons for selecting international 

education.  

During his doctoral studies in Turkey, Mujeeb Babatunde ADETAYO was confronted with 

social, economic, cultural, socio-economic. To begin with, Mujeeb's most basic obstacle while 
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pursuing his doctorate in a distant nation was a language and communication barrier, which 

hampered one of people's most basic requirements, the need for conversation and sociability. 

Mujeeb's occupation transfers thoughts, self-expression, and had issues understanding the other 

person and offering right feedback because the native tongue of Turkey is Turkish and the 

language spoken in Mujeeb's hometown Nigeria is different. Due to language barriers in his 

social life, Mujeeb struggled to improve his communication and social skills with his Turkish 

friends. Mujeeb can also go shopping, travel, and participate in sports in his daily life. Due to 

his language issues, he had difficulty participating in activities. Mujeeb also had to deal with a 

variety of cultural issues while in Turkey. Because the food cultures of Nigeria and Turkey are 

so dissimilar, Mujeeb had to adjust to different meals than he was used to, and the process of 

acclimating to Turkey took a long time. Furthermore, it took Mujeeb some time to get used to 

the foods he could eat, and it caused him health difficulties (weight loss, changes in eating 

patterns and habits, etc.). To offer another example, there are variances in facial expressions 

and gestures between countries (greetings, handshakes, emotional gestures, etc.). had to cope 

with issues in this regard. 

It is difficult for students to navigate the application and admissions processes. Following the 

discontinuation of YÖK and central placement, it will be required to streamline the application 

process, which has become onerous and expensive for international students in recent years. 

The establishment of a centralized, multilingual, and online application system, as well as the 

acceptance of applications through it, might be immensely advantageous (Özoğlu et al., 2012). 

This strategy will solve the issue of insufficient or erroneous information that students 

frequently raise, while also instilling trust in the students' ability to learn. Moreover, it is a 

significant problem that international students are unable to locate an interlocutor for concerns 

that they are experiencing at the university, or that administrative systems present them with 

insufficient or wrong information. Because of this, institutions should establish outstanding 

international student offices where international students can receive active counseling during 

their studies and where challenges encountered by students can be resolved as soon as possible. 

In addition to tracking existing students' progress and scheduling meetings and events with 

international students on a regular basis, these offices should not be considered a passive 

resource that students only contact when they encounter a problem. 

International scholarships for PhD candidates can be difficult to come by in this country. 

Furthermore, the number of scholarships awarded is typically less than the number of 

international students. Furthermore, despite the fact that the number of scholarships has not 
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decreased, it is possible that the number of scholarships will be insufficient due to the rising 

cost of living each year. As a result, some international students are required to work on 

weekends and, in some cases, throughout the weekdays. This has a negative impact on the 

effectiveness of PhD education. 

As a program in which many disciplines are carried out together, chemical engineering is one 

of the higher education programs in which foreign students encounter the most problems in the 

education and training process. Since it includes many disciplines together, foreign students 

must interact quickly and carry out the experimental and theoretical studies required for 

chemical engineering together. One of the biggest problems of Mujeeb is that, as a doctoral 

student, it is more difficult to reach information on many disciplines and interact with students 

from different disciplines compared to undergraduate students. While basic information is 

sufficient for undergraduate students; It is much more difficult for doctoral students to 

understand conceptual information and to discuss and transfer this information with people 

from different cultures. In addition, in order to carry out an experimental study as a doctoral 

student, he must be in contact with different segments of the society in which he is socially. It 

is not expected from doctoral students only to review the literature on research and development 

activities. It is desirable to carry out research and development activities alone and as a group. 

For example, it is expected that the chemicals for an experimental procedure will be determined 

and the supply of these chemicals will be made within a budget given to the doctoral student. 

Naturally, a foreign student should be in contact with local vendors to supply the relevant 

chemical raw material.  

In addition, doctoral students in Turkey are quantitatively lower than undergraduate and 

graduate students. Therefore, the probability of a foreign doctoral student seeking help from 

someone in his/her discipline throughout his/her education life is considerably reduced. As a 

matter of fact, the people with whom Mujeeb can be in constant communication and receive 

professional help regarding his own work are limited to his mentor and, if any, his colleagues 

in his workgroup. However, there are not many well-organized research groups in Turkey, and 

even if they do, they may not be in a field where the student wants to work. This poses a 

relatively problematic situation for a doctoral student. 

According to national statistics, the average length of PhD study in Turkey is the same or longer 

than the average length of undergraduate education. Furthermore, as a result of the requirement 

to complete mandatory courses, the length of schooling is becoming longer. As a result, another 

significant issue that PhD students face is the longing for family and/or a spouse that they 
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experience as a result of their relatively older age. Not every PhD student is single, and each 

additional year spent away from their families makes the higher education process more 

challenging for everyone involved. 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Yabancı 

Uyruklu Öğrencilerin COVID -19 Sürecinde Web Tabanlı 

Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi  

Guvanch Karayev1, Mehmet Küçük2 

Özet 

COVID-19, en son keşfedilen koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı hastalık olarak 

tanımlanmıştır. Ülkemizde COVID-19 Pandemisi dolayısıyla okulların kapanmasıyla birlikte 

Millî Eğitim Bakanlığı tarından 23 Mart 2020'de ulusal düzeyde televizyon ve internet tabanlı 

bir müfredatla ücretsiz bir uzaktan eğitim sistemi başlatılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise 

düzeyinde tüm okullarda haftalık ders programları yeniden yapılandırılmış, EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı) ile internet üzerinden ve televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği 

sunulmaya başlanmıştır.   

Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrenim 

gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin acil 

yapılandırılmış web tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmaktadır.  

Aralık 2019’da Çin’in bildirdiği yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) birkaç haftada 

bütün dünyayı etkileyen bir pandemi boyutunu aldı. Pandemi, ülkelerin başta eğitim kurumları 

olmak üzere birçok alanda hızlı karar almalarını gerektirdi. Yakın gelecekte daha fazla yaygın 

hale gelmesi düşünülen uzaktan eğitim, pandemi süreci ile birlikte önemli hale gelmiştir. Yüz 

yüze eğitimin devam etmesinin olanaksız olduğu bu süreçte eğitimin sürdürülebilirliği 

açısından da uzaktan eğitim önemli bir metod olarak kullanılmıştır. Uzaktan eğitime keskin bir 

geçiş olması nedeniyle bu sürecin nasıl gerçekleştirildiği de önemli bir merak konusu olmuştur. 

Bir başka soru ise, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime ani geçiş olmasıyla birlikte öğrencilerin 

bu sisteme ne kadar uyum sağlayabilecekleri olduğudur. Bu araştırmada da bu sürecin önemli 

paydaşı olan lisans öğrencileriyle birlikte derinlemesine irdelemek amaçlanmıştır. Bu nedenle 

bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Bu 

                                                             
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi. 
2 Prof. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi. 
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kapsamda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de üniversitelerin 2020–2021 bahar 

dönemini uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararı alındı. Uzaktan eğitime keskin bir geçiş olması 

nedeniyle bu sürecin nasıl gerçekleştirildiği de önemli bir merak konusu olmuştur. Bir başka 

soru ise, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime ani geçiş olmasıyla birlikte öğrencilerin bu 

sisteme ne kadar uyum sağlayabilecekleri olduğudur.  

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Yabancı Uyruklu, Uzaktan Eğitim, Sosyal Medya, Öğrenci, 

Türkiye. 

 

Giriş 

Yeni Tip Koronavirüs (SARS-CoV-2) kaynaklı COVID-19 enfeksiyonu, Çin’in Vuhan 

kentinde Aralık 2019 sonlarında ortaya çıkmıştır. Yüksek bulaşma özelliği gösteren virüs kısa 

sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır (World Health Organization [WHO], 

2020). Bu süreçte, önemli bulaşma zincirlerini kırarak toplumda bulaşıcı hastalıkların 

yayılmasını azaltmak amacıyla eğitim kurumlarının kapatılması üzerine yapılan öneriler 

dikkate alınmıştır (Wheeler, Erhart, & Jehn, 2010; Kawano & Kakehashi, 2015; De Luca, 

2018). Bu kapsamda, COVID-19 Pandemisi’nin yayılmasını azaltmak amacıyla pek çok ülkede 

okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının geçici süre ile kapatılmasına karar 

verilmiştir. Ülkemizde görülen ilk COVID-19 olgusunun 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından açıklanması ile okullar ve eğitim kurumları 25 Mart itibariyle geçici süre 

ile kapatılmıştır (YÖK, 2020a). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 14 Ocak 2020 tarihinde COVİD-19’un insandan insana 

bulaşını açıkladıktan kısa süre sonra Türkiye’de Bilim Kurulu konuyu değerlendirmek üzere 

20 Ocak 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Ardından 3 Şubat’tan itibaren 

Çin’den gelen uçuşlar durdurulmuş ve yurtdışından gelenlerin genel durumunun takibi için 

havalimanlarına termal kameralar yerleştirilmiştir. İlk COVID-19 vakası 10 Mart tarihinde 

tespit edilmiştir ve 17 Mart tarihinde aynı nedenle ilk ölüm bildirilmiştir. İlk vakanın tespit 

edildiği tarihten bir hafta sonra okulların kapatılacağı, kamusal alanlarda bazı kısıtlamalar 

getirileceği ve 19 ülkeye uçuşların durdurulacağı duyurulmuştur. Sonraki hafta Sağlık 

Bakanlığı tüm devlet hastanelerini pandemi hastanesi olarak ilan etmiştir ve hastanelerin 

sunduğu hizmetlerin acil durumlar ve COVID-19 başvuruları ile kısıtlanacağı ilan edilmiştir. 

İlk önce 65 yaş üstü kişilerin daha sonra çalışanlar dışında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması 

yasaklanmıştır. Şehirler arası yolculuklar, 71 ülkeye uluslararası uçuşlar durdurulmuş ve resmi 
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bayramlar ve hafta sonları herkes için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Sonuç olarak 

Türkiye’de çalışanlar işlerine gitmeye devam etmişlerdir ve sokağa çıkma yasağı sadece hafta 

sonları ve resmi bayramlar ile sınırlandırılmıştır. 

Bu sürecin ve krizin yönetilebilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) hızla harekete geçmiş 

ve öğretim sürecinin 2020 bahar döneminin uzaktan eğitime dönüştürülmesi açısından kararlar 

almıştır (YÖK, 2020a; YÖK 2020b). Bu açıklamalarla birlikte, tüm öğretim kademelerinde yüz 

yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitime geçilmesine, yerel ve merkezi sınavların 

ertelenmesine ve öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede web tabanlı sınavların devreye 

girmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, örgün eğitime göre yapılandırılmış sistemin acil 

olarak kriz yönetimi ile web tabanlı uzaktan eğitim sistemine dönüştürülmesi gerekmiştir.  

Türkiye’de bulunan mülteci ve kayıtsız göçmenlerin sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim 

durumu farklıdır. 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu (YUKK) ile uluslararası göçmenlerin sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim şartları 

belirlenmiştir. YUKK’a göre mülteci “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; 

ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan 

ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız 

kişi”dir. Bu tanım coğrafi kısıtlama içermekte ve Türkiye sadece Avrupa ülkelerinden gelenleri 

mülteci olarak kabul etmektedir. Avrupa dışından gelen kişiler ise “şartlı mülteci” olarak kabul 

edilmekte ve “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu 

ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 

bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişi” 

olarak tanımlanmaktadır. 

Mevzuata göre Türkiye’de mülteciler sosyal sigortaya erişim ve ücretsiz olarak sağlık 

hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak sağlık hizmetlerine erişimleri İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi tarafından karar verilen ikamet etmeleri öngörülen şehirler ile sınırlıdır 

ve bu şehirler “uydu şehir” olarak adlandırılmaktadırlar. 
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COVID-19 ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirme: GSM’ye başvuranlar COVID-19 

konusunda bilgilendirilmekte, ateş ölçümü yapılmakta ve gerekli görülürse hastaneye 

yönlendirilmektedirler. GSM’de çalışan hekim ve sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı (SB) 

COVID-19 algoritmalarını Arapçaya çevirmiştir. Personele eldiven, maske, alkol bazlı el 

antiseptiği, yüzey dezenfektanı gönderilmiştir. Nasıl el yıkanması gerektiğini anlatan Arapça 

dokümanlar GSM’lerde ve internette bulunmaktadır. 

Uzaktan eğitim, gelişen internet teknolojileri ve bilgisayarlar yardımı ile eğitimin öğrencilere 

web tabanlı olarak ulaşması anlamına gelmektedir (Newby, Stepich, Lehman & Russell, 2006). 

Türkiye’de web tabanlı uzaktan eğitim, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk 

Üniversitesi ile bazı üniversitelerin Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

(UZEM) aracılığı ile gerçekleştirilen bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim 

örnekleri ve yapılanmaları pek çok üniversitesinin alt yapısında bulunup kullanılsa da bu süreç 

içerisinde “acil uzaktan eğitim” adı verilen bir yapılandırmaya ve sürece özel yeni çözümler ile 

adaptasyonlara ihtiyaç duyulmuştur. Acil yapılandırılmış uzaktan eğitim, kriz ya da acil durum 

ortadan kalktığında eski formatına dönerek yüz yüze ders olarak verilecek olan eğitim ya da 

öğretim için tamamen uzaktan öğretim çözümlerinin kullanılmasını içerir (Hodges, Moore, 

Lockee, Trust, & Bond, 2020). COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan krize hızlı bir çözüm olarak 

örgün eğitime göre yapılanmış üniversiteler, yüz yüze eğitimin yerine web tabanlı uzaktan 

eğitim ile dersleri ve programları devam ettirmek açısından hızla çalışmalara başlamış, acil 

uzaktan eğitime geçiş yapmıştır (Gewin 2020; Lau, Yang, & Dasgupta, 2020). Bu geçiş oldukça 

hızlı gerçekleştirildiğinden öğrencilerin uzaktan eğitimin gereklerine ve protokollerine uyum 

sağlamaları konusunda bir değerlendirme yapılamamıştır (Iyer, Aziz, & Ojcius, 2020). 

Korona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs 

ailesidir. İnsanlarda, birkaç korona virüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar 

solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir (WHO, 2020). Yeni tip korona 

virüsü de, SARS ve bazı soğuk algınlığı türleriyle aynı virüs ailesine bağlı yeni bir virüstür. 

Daha önce, bu hastalığa "2019 yeni koronavirüs" veya "2019-nCoV" deniyordu. İlk kez Çin'in 

Wuhan kentinde tanımlanan yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığa “COVID-19” adı 

verilmiştir. (UNICEF, 2020). 

Dünya genelinde 1,5 milyardan fazla öğrenci ve genç, COVID-19 Salgını nedeniyle okul ve 

üniversite kapanışlarından etkilenmiştir. UNESCO, ülkeleri, özellikle daha savunmasız ve 

dezavantajlı topluluklar için okul kapanmalarının derhal etkisini azaltma ve uzaktan öğrenme 
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yoluyla herkes için eğitimin sürekliliğini sağlama çabalarında destek vermektedir. Bu 

bağlamda, UNESCO tarafından başlatılan Küresel Eğitim Koalisyonu, bu ani ve benzeri 

görülmemiş eğitim kesintisi döneminde çocuklar ve gençler için kapsayıcı öğrenme fırsatlarını 

kolaylaştırmaya çalışmakta, birtakım öneriler sunmaktadır (UNESCO, 2020). 26 Mart 2020’de 

Facebook'ta UNESCO IITE, (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) (ISTE) ve diğer 

kuruluşlarla ortaklaşa olarak, gençlerin daha güvenli bir şekilde ihtiyaç duydukları yetkinlik ve 

becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak dersler ve kaynaklar sağlamak için dijital 

okuryazarlık programı olan Get Digital'i başlatmıştır. Buradaki kaynaklar hem sınıfta hem de 

evde eğitimciler ve aileler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır (IITE-UNESCO, 2020). 

Genel yaşantı bağlamında da pandemi döneminde insanlar kendilerini virüsten korumak 

istedikleri için evde kalmaya başlamışlar böylece iletişim teknolojileri ve dijitalleşme evde 

kalan kişilerin dünyayla bağlantı kurmasını sağlayan araçlar olmuştur (Aldemir & Avşar, 

2020). 

Yakın gelecekte, uzaktan eğitimin bir alternatif ya da yüz yüze öğrenmede destek fonksiyonu 

olmak yerine, eğitim asıl zemini haline dönüşeceği öngörülmektedir (Telli & Altun, 2020). 

COVID-19 Pandemisi nedeniyle hızlı bir adaptasyonla geçilen erken dönem yaygın dijital 

öğrenme deneyiminden çıkarılan dersler, tüm dünyada bu yöntemin geliştirilmesine hizmet 

edecek, yakın gelecekte dijital öğrenme, yeni teknoloji ve sistemlerin de katkısıyla işlevselliği 

artarak ana öğrenme yapısı haline gelebilecektir (Telli & Altun, 2020). Ancak, bu sürecin doğru 

yapılandırılabilmesi için öğrencilerin bilgiye ulaşım kaynaklarının neler olduğu, bu süreç içinde 

nasıl bir değişiklik gösterdiği ve yükseköğretiminin bu dönemini uzaktan eğitim yoluyla 

geçiren öğrencilerin bu süreçte neler yaşadığı bilinmemektedir. 

Ülkemizde pandemi dolayısıyla okulların kapanmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarından 

23 Mart 2020'de ulusal düzeyde televizyon ve internet tabanlı bir müfredatla ücretsiz bir 

uzaktan eğitim sistemi başlatılmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde tüm okullarda haftalık 

ders programları yeniden yapılandırılmış, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ile internet üzerinden ve 

televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulmaya başlanmıştır. EBA, 

öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim kurmak, eğitim hayatları boyunca 

kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kurulan bir portaldır. COVID-19 Pandemisi 

sürecinde TV için uyarlanmış EBA programları 18 farklı kanalda yayınlanmakta, her eğitim 

seviyesine altı farklı kanal tahsis edilmektedir. EBA TV Programları, her sınıf düzeyinde 

derslerin öğretim programlarının kazanımları çerçevesinde 20şer dakikalık dersler olarak 

düzenlenmiştir. Binlerce video ve animasyon hazırlanmıştır. 100'den fazla öğretmen derslerini 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 77 

www.internationalstudentsymposium.com 

gönüllü olarak TV için hazırlayıp ve sunmaktadır. Bununla birlikte gerek TVden gerekse 

internetten takip edilebilen EBA programında akıllı telefonlardan erişilebilen uygulamalar da 

yer almaktadır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte eğitim-öğretimin uzaktan eğitime evrileceği görüşleri, bu salgın 

ile birlikte tekrar ön plana çıkmıştır. Dünyada ilk olarak mektupla başlayan uzaktan eğitim, 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyo, televizyon ve internet üzerinden daha yaygın ve kolay 

ulaşılabilir hale gelmiştir. Ülkemizde de uzaktan eğitim çok eski tarihlerde uygulanmaya 

başlansa da 1982 yılında Anadolu Üniversitesine açık öğretim yapma hakkının verilmesiyle 

birlikte yaygınlaşarak önem kazanmıştır (Bozkurt, 2017). Günümüzde de uzaktan eğitim 

üniversitelerde daha çok lisansüstü eğitimde ve birçok üniversitenin açmış olduğu uzaktan 

eğitim programları ve dersleriyle birlikte yaygın şekilde kullanılmaktadır (YÖK, 2020). 

Uzaktan eğitim, sürece dâhil olan paydaşların eğitime katıldıkları mekân olarak istedikleri 

yerden katılabilmeleri ve zaman olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı durumdaki kişileri 

bir araya getiren esnek bir yapıya sahiptir (Hiltz ve Wellman, 1997). Uzaktan eğitim ihtiyaç 

anlarında da eğitimin sürdürülebilirliği açısından bu yönüyle öneme sahiptir. Uzaktan eğitimin, 

eğitimde fırsat eşitliği oluşturması, farklı öğrenme ortamlarına sahip olması ve sunması, 

öğrencilere bireysel çalışma ortamı sunması, ölçme araçlarındaki esneklik, teknolojinin 

imkânlarından daha fazla faydalanma imkanı sunması, öğretim üyeleri ile kolay iletişim 

bakımından olumlu yönlere sahip olduğu belirtilmiştir (Doğan, 2014; Zhang ve Nunamaker, 

2003; Kaya ve Önder, 2002). Uzaktan eğitimin avantajlı yönleri literatürde şu maddelerle 

belirtilmiştir: 

 Uzaktan eğitim, öğrencilere eğitime erişim konusunda mekan ve zaman olarak büyük 

bir esneklik sağlamaktadır. 

 Diğer öğrencilerle konuşma endişesi yaşayan ve çekingen olan öğrencilerin uzaktan 

eğitim sistemi üzerinden daha rahat bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.  

 Uzaktan eğitimde öğrenciler mekân olarak istediği yerden erişim sağlayabildikleri için 

maliyet olarak uygundur. 

 Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre bireysel farklılıkları dikkate almak için daha fazla 

imkâna sahiptir. 

 Uzaktan eğitim gelişen teknoloji ile birlikte laboratuvar gibi fiziksel eksikliklerin sanal 

ortamda giderilmesiyle daha anlamlı dersler için olanak sağlamaktadır. 

 Uzaktan eğitim bireylerin kendi öğrenme hızlarına göre ilerlemeleri için fırsat 

sunmaktadır.  
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Bu yüzden öğrencilerin yaşadıkları kaygıların azalabileceği söylenebilir (Codone, 2001; Urdan 

ve Weggen, 2000; Amer, 2007; Klein ve Ware, 2003; Algahtani, 2011; Marc, 2002; Akt. 

Arkorful ve Abaidoo). 

Türkiye’de uzaktan eğitimin yükseköğretimde uygulanmasının tarihi çok eskilere 

dayanmamakla birlikte günümüzde pek çok üniversitede çoğunluğu lisansüstü düzeyde olan 

uzaktan eğitim programları ve dersleri yürütülmekte, ayrıca yüz yirmi üniversitenin bünyesinde 

uzaktan eğitim araştırma ve uygulama merkezi (YÖK, 2020e) bulunmaktadır. Türkiye’deki 

üniversitelerde pandemi süresindeki uzaktan eğitimin değerlendirilmesi, öğretim elemanlarının 

teknolojiye entegrasyon düzeyleri ile öğrencilerin beklentileri ve tecrübelerini 

şekillendirecektir. Tüm dünyada ortaya çıkan bu durum eğitim-öğretim süreçlerinde yeni 

paradigmaları da beraberinde getirecektir. Değişen süreçte uzaktan ve dijital eğitimde 

Türkiye’deki üniversitelerin yeri ve geleceği erkenden tespit edilmelidir. Ayrıca ilk Covid-19 

vakasının Türkiye’de diğer Avrupa ülkelerine göre geç görülmesi pandemiye karşı eğitim 

kurumlarının uzaktan eğitime hazırlık yapma şansı ve zamanı yarattı. Ayrıca bu hazırlığın uzun 

yıllardır var olan uygulamalar nedeniyle üniversitelerde zaten bir kapasite oluşturmuş olması 

beklenmekteydi. Bu durumda beklenen üniversitelerin önceden var olan kapasitelerini devreye 

sokarak bu krizin yönetilmesidir. Bu anlamda teknolojik alt yapısı, uzaktan eğitimi önlisans, 

lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde kullanan ve bu anlamda personel ve birim kurmuş ve 

deneyime sahip üniversitelerle bu teknoloji hazırlığı bulunmayan üniversiteler arasında süreci 

yönetmek açısından fark olması beklenmektir. Ancak Türkiye’de bu seviyede hazırlığı olmayan 

üniversitelerin tespiti durumunda, üniversitelerde ciddi bir öngörüsüzlük, vizyonsuzluk ve 

yönetilemeyişten bahsedilebilir. Özellikle öğretim elemanlarının hazırbulunuşluğu ve 

üniversite yönetimlerinin dijital liderlik düzeyleri bu krizle birlikte daha önemli bir 

belirleyiciliğe sahip oldu. Bu anlamda pandemi; Türk yükseköğretim sisteminde uzaktan 

eğitimin yönetilmesi, dijital araçlar ve teknik altyapı yeterliliği, öğretim elamanı yeterliliği, 

öğretim materyallerinin kalitesi gibi konularda üniversitelerin yeterliğini ilk elden bütün 

kamuoyunun önüne sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. 

İnsanlık tarih boyunca birçok kez çeşitli kriz ve felaketlerle karşılaşmıştır. Bunlardan birisi de 

pandemidir. Pandemi, bir hastalığın bir kıta ya da birkaç ülke üzerinde aynı anda yaygın şekilde 

görülmesi, büyük salgın [Türk Dil Kurumu (TDK), 2020] olarak tanımlanmaktadır. Şu an 

içinde bulunulan Yeni Tip Koronovirüs (COVID-19) Salgını da bu felaketlerden biridir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 ismini “korona” için “CO”, “virüs” için “VI”, “hastalık” için 

ise “D” şeklinde tanımlamıştır (Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA], 2020). Aralık 2019 
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tarihinde Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden yayılmaya başlayan COVID-19 

Salgını’nı DSÖ, 11 Mart’ta “pandemi” olarak ilan etmiştir (DSÖ, 2020). Bu tarihten itibaren; 

sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal faaliyetlerimizde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 

Dünya çapında hızla artmakta olan COVID-19 vaka sayısıyla, birçok dünya ülkesinde 

toplumsal kaygılar ve endişeler de artmaya başlamıştır (Lin, 2020). COVID-19 Pandemisi 

özellikle eğitim faaliyetlerimizi doğrudan etkilemiş ve beraberinden bazı kaygıları da 

getirmiştir. Çünkü bu salgın dünyaya yayıldığında, ülkelerin çoğunluğu okulların geçici olarak 

kapatıldığını duyurmuş ve dünyadaki öğrencilerin yüzde 91'inden fazlasını etkileyen 

pandeminin, yaklaşık 1,6 milyar çocuk ve gencin bundan etkilendiği rapor edilmiştir (Miks & 

McIlwaine, 2020). Bu salgından etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. 2019 Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) (2019) raporuna göre Türkiye, 18 milyon civarında öğrenciye ve 950 bin 

civarında öğretmene sahiptir. 16 Mart itibariyle kapatılan okullardaki örgün ve yaygın eğitim 

pandemiden etkilenen en büyük kamusal alandır. COVID-19 Pandemisi’nin oluşturduğu 

karmaşadan dolayı ekonomilerini korumakla ilgilenen devletlerin çoğu dijital teknolojilerin 

kullanımını benimseyen acil durum önlem paketleri başlatarak eğitim sürecini idame ettirme 

yoluna girmişlerdir (Agnoletto & Queiroz, 2020). Bu alanda etkili bir eğitim ve öğretimin 

sağlanabilmesi için diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de dijital teknolojileri 

kullanarak uzaktan eğitimle bu süreci yürütmektedir. 

Evde veya okulda uygun maliyetlerle, hemen erişilebilir bilgisayarlar, telefonlar, dizüstü 

bilgisayarlar ve tabletlerin kullanımı artmış özellikle politika yapıcılar ve farklı paydaşları 

COVID19 krizi sırasında öğrenmenin bu yönde sürdürülmesini beklemektedirler (Mulenga & 

Marban, 2020). Perienen (2020), eğitim sektörünün neredeyse tüm yaşam alanlarını etkileyen 

teknolojinin bu süreçle birlikte bir paradigma değişikliğine tanıklık ettiğini öne sürmüştür. 

Benzer şekilde Türkiye’de 16 Mart tarihinde okulların kapatılmasıyla başlayan süreçte 

öğretmenler ve öğrenciler eğitim ve öğretim sürecinde hâlihazırda kullandıkları teknoloji ile 

daha yakından meşgul olmak durumunda kalmışlardır. COVID-19 Pandemisi nedeniyle, 

öğretmenler ve akademisyenler, öğrencilere içerik öğretme ve içerik dağıtma yöntemlerini 

öğrenmek zorunda kalmıştır. COVID-19, dijital cihazları, çevrimiçi kaynakları, sosyal medya 

teknolojisini ve e-öğrenme etkinliklerinindaha etkin kullanımındabir katalizör olmuştur 

(Mulenga ve Marban, 2020). Ancak Agnoletto ve Queiroz (2020), “COVID-19 ve Eğitimdeki 

Zorluklar” başlıklı makalelerinde, dijitalleşme mantığının basit olmadığını vurguladıkları 

çalışmalarında acil durumlarda kullanımının benimsendiği “öğrenme teknolojileri” nin bir çıkış 

noktası olduğunun altını çizmişlerdir. 
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Burke ve Dempsey (2020) İrlanda da pandemi ile birlikte okulların kapanmasının öğretmenlere 

avantajlarının ve dezanatajlarının olduğunu rapor etmişlerdir. Avantaj olarak, dijital öğrenme 

dünyasını kucaklamak için bir fırsat olduğunu, çünkü onu keşfetmenin, kaynak ve öğrenme 

planlarınınyeniden temin edilmesinin ve oluşturulmasının pratik olması bakımından zaman 

kazandıracağı belirtilirken, dezavantajı olarak çevrimiçi öğrenimi sağlamak için eğiticilerin 

baskı altında olduklarınıveokullar yeniden açıldığında öğretim programlarının yetişmeme 

endişesini taşıdıklarını rapor etmişlerdir. Baytiyeh (2019), okulun kapatılması sırasında 

öğrenmenin ve iletişimin mümkün olan her şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu 

savunmuştur. Eğitimler her ne kadar uzaktan yapılıyor olsa da sosyal ilişkilerimizi dijital olarak 

da devam ettirmeliyiz. Çünkü COVID-19 kaygısının sosyal tutumları önemli ölçüde etkilediği 

bulunmuştur (Lee, 2020). Burke (2020), eğitimi yeniden şekillendirme çabasında, COVID-19 

Pandemisi sürecinde uygulanması gereken bazı önlemlerin olduğunu şiddetle öne sürmüştür. 

Bu önlemler arasında; e-postalar ve telefon görüşmeleri yoluyla öğrenciler, veliler, öğretmenler 

ve diğer personel ile iletişimi uzaktan sürdürmek olduğunu vurgulamıştır. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yükseköğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrencilerin COVİD-19 pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar ve sosyal uyumlarını 

etkileyen etmenleri incelenmektedir. 

Yöntem 

Araştırma Yöntemi: Kesitsel olarak planlanan bu araştırma Haziran 2021-Temmuz 2021 

tarihleri arasında internet ortamında uygulanacak yapılandırılmış bir anket formu ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu Araştırmanın örneklemi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 

Öğrenim gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere bilgisayar destekli internet ortamından 

gönderilen ankete erişim sağlayan, çalışmaya katılmaya gönüllü, lisans ve lisansüstü eğitimine 

COVID-19 pandemi döneminde web tabanlı olarak uzaktan devam eden 150 öğrenciden 

oluşmaktadır.  

Araştırmaya, uzaktan eğitimle dersleri takip eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 

üniversite öğrencileri dahil edilmektedir. 

Çalışma Grubu: Çalışma grubu Türkiye’de Rize ilinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde 

yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrenciler tesadüf 

örneklendirme yoluyla seçilmiştir. Toplam 150 öğrenciye internet üzerinden e-mail ve sosyal 

paylaşım sitesi yoluyla bildirilen anket çalışması yapılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında, 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 81 

www.internationalstudentsymposium.com 

periyodik aralıklarla öğrencilere anketin samimi bir şekilde yanıtlanması halinde sorunların iyi 

anlaşılacağına dair hatırlatmada bulunulacaktır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin ankete 

verdikleri yanıtlardan elde edilen demografik özelliklere ait veriler aşağıda gösterilmektedir. 

Veri Toplama Aracı: Veri toplama aracı olarak anket kullanılacaktır. Söz konusu anket 

öğrencilere internet ve WhatsApp üzerinden mail yoluyla uygulanacaktır.  

“Google Forms” uygulaması kullanılarak hazırlanan anket formu bağlantı linki paylaşılarak 

çalışmaya katılmaya gönüllü bireylere ulaştırılacaktır.  Araştırmada kullanılan anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. 

 Anket formunun ilk bölümünde öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, 

eğitim aldıkları şehir, üniversite, fakülte ve bölümleri sorgulanarak sosyo demografik bilgileri 

ve eğitim bilgileri değerlendirilmektedir. 

Anket formunun ikinci bölümünde öğrencilerin COVID-19 öncesinde ve COVID-19 sürecinde; 

sosyal medyada geçirdikleri süre, televizyon izledikleri süre, hangi programları izlemeyi tercih 

ettikleri, bilgi almak amacıyla hangi internet aracını daha sık kullandıkları ve hangi sosyal 

medya aracını tercih ettikleri sorgulanmıştır. Sosyal medya kullanımı öğrenciler arasında çok 

yaygındır. Pandemi sürecinde, öğrencilerin evde kaldıkları dönemde internet ve sosyal medya 

araçlarına olan ilgi durumlarını sorgulamak amacıyla sorular sorulmuştur. Öğrencilere web 

tabanlı ulaşılan bu süreçte, eğitim içerikli ders videoları ve COVID-19 sürecinde dikkat 

edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme amacıyla tanıtım videoları sosyal medyada yer 

almıştır. 

Öğrencilere, daha hızlı ve daha kolay ulaşmak için üçüncü bölümde bireylerin medya araçlarını 

kullanım durumlarına ilişkin bilgiler sorgulanmıştır. Bireylere COVID-19 öncesinde ve 

COVID-19 sürecinde en çok vakit geçirdikleri sosyal medya aracı, COVID-19 öncesinde ve 

COVID-19 sürecinde televizyonda en sık tercih ettikleri program, en çok kullanılan sosyal 

medya aracı ve bilgi almak amacıyla kullanılan medya aracı sorulmuştur.  

Anket formunun dördüncü bölümünde bireylerin web tabanlı uzaktan eğitimin, öğrencilerin 

teorik bilgi düzeyine, genel kültür düzeyine ve mesleki uygulama becerisine katkısını 

değerlendiren sorular sorulmuştur. Bu soruların cevaplanmasında subjektif bir değerlendirme 

yöntemi olan Sayısal Oranlama Skalası (Numeric Rating Scale, NRS) kullanılmıştır. 

Öğrencilerden, web tabanlı uzaktan eğitimin kendilerine olan katkılarını “0: hiç katkısı olmadı”, 

“10: çok katkısı oldu” anlamına gelen 0 ile 10 arasındaki ölçek üzerinde kendilerine uygun 
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gelen puanlamayı işaretlemeleri istenmiştir (Farrar, Young Jr, LaMoreaux, Werth & Poole, 

2001). 

Anket formunun son bölümünde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim hakkındaki geri 

bildirimlerini değerlendiren sorular yer almaktadır. Web tabanlı uzaktan eğitimde öğrencilerin 

öğretim elemanlarıyla iletişime geçme durumları, web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencileri 

araştırmaya teşvik etme durumu, öğrencilerin iş yükleri ve sorumluluk duyguları üzerindeki 

etkileri sorgulanmıştır. Öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve gelecekte 

daha sık kullanılması hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. Web tabanlı uzaktan eğitim 

sırasında teknik sorun yaşanma durumu sorgulanmıştır. Değerlendirme yapılırken 

öğrencilerden, “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum”, 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir. 

Değerlendirmenin sonunda öğrencilerin, web tabanlı uzaktan eğitimin geliştirilmesi için 

önerilerini belirtebileceği açık uçlu bir soru yer almaktadır. Araştırmada, öğrencilerin çeşitli 

alanlara ilişkin sorunlarını belirlemek amacıyla “COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web 

Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi anketi” kullanılmıştır 

(Ek-1).  

Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri ve Eğitim Bilgilerinin Dağılımı 

Tablo 1. Öğrencilerin Uyruklarına Göre Dağılımı 

   

SAYI 

 

YÜZDE 

 

 

 

 

 

Uyruğunuz Nedir? 

Azerbaycan 11 21 

Suriye 10 18 

Afganistan 4 7.2 

Sudan 1 1.9 

Ürdün 1 1.9 

Orta Afrika 

Cumhuriyeti 
1 1.9 

Iran 1 1.9 

Gana 1 1.9 

Nijerya 1 1.9 

Gürcistan 3 5.7 

Filistin  1 1.9 

Endonezya 1 1.9 

Türkmenistan 9 18 
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Özbekistan  1 1.9 

Yemen 7 13 

Lübnan 1 1,9 

Toplam 55 100 

  

Tablo 1’de gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin uyruklarına göre dağılımına 

baktığımız zaman, %21 Azerbaycan, %18 Suriye, %7,2Afganistan, %1,9 Sudan, %1,9 Ürdün, 

%1,9 İran, %1,9 Gana, %1,9 Nijerya, %5,7 Gürcistan, %1,9 Filistin, %1,9 Endonezya, %18 

Türkmenistan, %1,9 Özbekistan, %13 Yemen, %1,9 Lübnan gibi devletlerden oluşmaktadır. 

Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

DEĞİŞKENLER  SAYI (N) YÜZDE (%) 

CİNSİYET 
Kız 2 3,7 

Erkek 53 96,3 

YAŞ 

18-21 16 29 

21-24 22 40 

25-29 16 29 

30-34 1 2 

35-39 0 0 

MEDENİ DURUM 
Bekâr 49 89 

Evli 6 11 

 

EĞİTİM PROGRAMI 

Lisans 47 85,5 

Yüksek Lisans 5 9 

Ön Lisans 2 3,6 

Doktora 1 1,9 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, araştırma kapsamındaki uluslararası öğrencilerin %96,3’ü erkek, 

%3,7’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yaş gruplarına göre öğrencilerin dağılımı ise; %40’si 

21-24 yaş grubu, %29’sı 25-29 yaş grubu, %29’ü 18-21 yaş grubu, %2’si 30-34 yaş grubu u 

şeklindedir. Öğrenci grubunun %89’i Bekar, %11’ u evlidir.  Öğrencilerin eğitim programlarına 

bakıldığında ise%85,5 lisans, %9 yüksek lisans, %3,6 ön lisans,  %1,9 doktora programlarında 
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eğitim görmektedirler.  Öğrencilerin çoğunluğu 21-24 yaş, çoğu ise erkeklerden, eğitim 

programına bakıldığında ise lisans öğrenci gruplardan meydana gelmektedir.  

Tablo 3. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Hangi Üniversitede Eğitim Gördüklerine Yönelik 

Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

  

SAYI (n) 

 

YÜZDE (%) 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 53 96,2 

Ahi Evren Üniversitesi 1 1,9 

Kayseri Üniversitesi 1 1.9 

Toplam 55 100 

 

Tablo 3’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin hangi üniversitede eğitim 

gördüklerinin dağılımına baktığımız anda, öğrencilerin büyük çoğunluğu %96,2 Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesinde, %1,9 Ahi Evren Üniversitesinde, %1,9 Kayseri Üniversitesinde 

eğitim görmekteler. 

Tablo 4. Öğrencilerin Hangi Bölümde Eğitim Gördüklerine Yönelik Bulgular Aşağıdaki 

Tabloda Verilmiştir. 

  
 

SAYI (n) 
 

YÜZDE (%) 

 

 

 

Hangi Bölümde Eğitim 

Görüyorsunuz? 

 

Eğitim fakültesinde 
7 12 

İktisat 4 7,2 

Diş Hekimliği 4 7,2 

İlahiyat 1 1,9 

İşletme 1 1,9 

Hemşirelik 2 3,6 

Tıp Fakültesi 14 26 

Biyoloji 1 1,9 

Mühendislik 6 11 

Diğer 15 27,3 

 Toplam 55 100 

 

Tablo 4’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında öğrencilerin hangi bölümde eğitim 

gördükleri ile ilgili bulgulara baktığımız anda, öğrencilerin %12 eğitim fakültesinde, %7,5 

iktisat, %7,2 diş hekimlik, %7,2 işletme, %3,6 hemşirelik, %26 tıp fakültesi, %11 mühendislik, 

%27,3 diğer bölümlerden oluşmaktadır. 

Tablo 5. Öğrencilerin Kaç Yıldır Türkiye’de Bulunduklarına Yönelik Elde Edilen Bulgular 

Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 
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Tablo 5’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de bulunma 

durumuna baktığımız anda %13 1 yıl, %2 1 yıldan az, %17 2-3 yıl, %68 3 yıldan fazla 

Türkiye’de bulunmaktadırlar.  

Tablo 6. Öğrencilerin COVID-19 Öncesinde Sosyal Medyada Geçirilen Süreye Yönelik Elde 

Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

 

Tablo 6’da gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

öncesinde sosyal medyada geçirilen süre baktığımız anda öğrenciler 20-30 dakikadan 

başlayarak 10 saat kadar sosyal medyada bulunmaktadırlar.  

Tablo 7. Öğrencilerin COVID-19 Sürecinde Sosyal Medyada Geçirilen Süreye Yönelik Elde 

Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

3 Yıldan 
fazla
68%

2-3 Yıl
17%

1 Yıl
13%

1 Yıldan Az
2%

20-30 
dakika

9%
1 saat
17%

2 saat
25%3 saat

13%

3-4 saat 
4%

4-5 saat
13%

5-6 saat
4%

2-4 saat
4% 10 saat

11%
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Tablo 7’de gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

sürecinde sosyal medyada geçirilen süre baktığımız anda öğrenciler 30 dakikadan başlayarak 

bütün gün içerisinde sosyal medyada bulunmaktadırlar.  

Tablo 8. Öğrencilerin COVID-19 Öncesinde Televizyon İzlenilen Süreye Yönelik Elde Edilen 

Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8’de gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

öncesinde televizyon izlenen süreye baktığımız anda 0 saatten başlayarak 5 saate kadar 

izlediklerini, bazılarının ise öncesinde hiç izlemediğini, sadece futbol maçlarını izliyorum 

haftada iki kez olarak yanıt verdiklerini ifade etmekteler.  

Tablo 9. Öğrencilerin COVID-19 Sürecinde Televizyon İzlenilen Süreye Yönelik Elde Edilen 

Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

30 Dakika
13%

1 Saat
13%

2 Saat
7%

3 Saat
11%4 Saat

9%

5-6 saat
13%

7 Saat
5%

6-8 Saat
4%

8 Saat
7%

Bütün Gün
18%

Öncesinde hiç 
izlemiyorum

100%

Other
0%

0 Saat
31%

İzlemem
15%

Fudbol için2
4%

Tüm Gün
2%

30 dakika
7%

1 Saat
11%

1-2 saat
15%

3 saat
9%

5 saat 
6%
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Tablo 9’da gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

sürecinde televizyon izlenen süre baktığımız anda öğrenciler 0 saatten başlayarak 6 saat kadar 

izlediklerini bazıları ise sürecinde hiç izlemediğini sadece futbol maçlarını izliyorum haftada 

iki kez olarak yanıt verdiklerini ifade etmekteler.  

Bireylerin Medya Araçlarını Kullanım Durumlarına İlişkin Bilgileri 

Tablo 10. Öğrencilerin COVID-19 Öncesinde En Çok Vakit Geçirilen Medya Aracına Yönelik 

Elde Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

 

 

Tablo 10’da gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

öncesinde en çok vakit geçirilen medya aracına yönelik bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin 

büyük çoğunluğu %98 sosyal medya kullandığını ve geri kalanı kısmı %2 televizyon 

kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Tablo 11. Öğrencilerin COVID-19 Öncesinde Televizyonda En Sık Tercih Edilen Programa 

Yönelik Elde Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

0 Saat
31%

İzlemiyorum
15%

Futbol maç için
2%

30 Dakika
7%

1-2 Saat
4%

1 saat
7%

2 saat 
11%

3 saat
9%

3-4 saat
5% 5 saat

7%

6 saat
2%

Sosyal Medya
98%

Televizyon
2%
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Tablo 11’de gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 

öncesinde televizyonda en sık tercih edilen programa yönelik bulgulara bakıldığında ise 

öğrencilerin büyük çoğunluğu %43 dizi/film kullandığını ve geri kalanı kısımları ise %22 

haberler ve belgesel, % 13 yarışma programları kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Tablo 12. Öğrencilerin COVID-19 En Çok Kullanılan Sosyal Medya Aracına Yönelik Elde 

Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

 

Tablo 12’de gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye’de COVID-19 En 

Çok Kullanılan Sosyal Medya Aracına yönelik bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin büyük 

çoğunluğu %42 ınstagram kullandığını ve geri kalanı kısımları ise %20 youtube, %18 facebook 

ve whatsApp kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Dizi/Film
43%

Haberler
22%

Belgesel
22%

Yarşma 
Programlar

13%

Instagram
42%

Youtube
20%

Facebook
18%

WhatsApp
16%

Twitter
4%
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Tablo 13. Öğrencilerin Bilgi Almak Amacıyla Kullanılan Medya Aracına Yönelik Elde Edilen 

Bulgular Aşağıdaki Tabloda Verilmiştir. 

 

Tablo 13’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin bilgi almak amacıyla 

kullanılan medya aracına yönelik bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin büyük çoğunluğu %33 

internet siteleri kullandığını ve geri kalanı kısımları ise %22 youtube, % 14 facebook ve 

whatsApp kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Tablo 14. Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine Yönelik Elde Edilen Bulgular Aşağıdaki Tabloda 

Verilmiştir. 

  SAYI (n) YÜZDE (%) 

Uzaktan Eğitim ile İlgili Hizmet 

içi Eğitim Aldınız mı? 

EVET 32 58 

HAYIR 23 42 

Evde İnternet Bağlantınız Var 

mı? 

EVET 49 89 

HAYIR 6 11 

Kişisel Bilgisayarınız  

Var mı? 

EVET 38 69 

HAYIR 17 31 

Pandemi Korku Düzeyiniz 

Nedir? 

KORKMUYORUM 24 44 

KORKUYORUM 16 29 

HİÇ KORKMUYORUM 15 27 

 

İnternet Siteleri
33%

Youtube
22%

Facebook
14%

Instagram
13%

Twitter
11%

WhatsApp
7%
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Tablo 14’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, öğrencilerin kişisel bilgilerine yönelik 

bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin uzatan eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim alıp 

almadıklarına yönelik bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin büyük çoğunluğu evet cevaplarını 

vermektedirler. Diğer bulgularda öğrencilerin pandemiden korku düzeylerine bakıldığında ise 

öğrencilerin büyük çoğunluğu korkmuyorum ifadesini işaretlediklerini ifade etmektedirler. 

Tablo 15. Bireylerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geribildirimleri (n=55) 

 Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 

SAYI 

(n) 

YÜZDE 

(%) 

SAYI 

(n) 

YÜZDE 

(%) 

SA

Y 

(n) 

YÜZD

E (%) 

SAYI 

(n) 

YÜZD

E (%) 

SAYI 

(n) 

YÜZ

DE 

(%) 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimler yüz yüze 

eğitim kadar etkilidir. 

15 (%)27,5 14 (%)25,4 14 (%)25,

4 

10 (%)18 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim alternatif bir 

çözümdür. 

21 (%)38 18 (%)33 9 (%)16,

3 

5 (%)9 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 
eğitim uygulamaları 

daha yaygın hale 

gelmelidir. 

18 (%)33 17 (%)31 12 (%)21,

3 

6 (%)11 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimin 

yaygınlaşması toplum 

için yararlıdır. 

18 (%)33 15 (%)27 13 (%)24 7 (%)12,

3 

2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimin 

yaygınlaşması yaşam 

boyu öğrenmeye 

olanak sağlar. 

20 (%)37,3 14 (%)25,4 12 (%)21,

3 

7 (%)12,

3 

2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim gelecekte 

kaçınılmaz olacaktır. 

21 (%)38 16 (%)29 9 (%)16,

3 

6 (%)11 3 (%)5,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim sorumluluk 

duygusunu 

geliştirmektedir. 

15 (%)27,5 17 (%)31 11 (%)19,

8 

10 (%)18 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 
eğitim günlük 

program yapmama 

olanak tanır. 

15 (%)27,5 17 (%)31 16 (%)28,

8 

5 (%)9 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim belirtilen 

16 (%)29 17 (%)31 14 (%)25,

3 

5 (%)9 3 (%)5,

7 
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zamanda bilgi 

almama olanak tanır. 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim özgüvenimi 

artırır. 

21 (%)38 14 (%)25,3 13 (%)24 5 (%)9 2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimde öğretim 

elemanlarıyla rahatça 

iletişim 

kurabiliyorum. 

23 (%)42 13 (%)24 8 (%)14 7 (%)12,

7 

4 (%)7,

3 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimde 

düşüncelerimi 

özgürce ifade 

edebiliyorum. 

 

21 (%)38 16 (%)29 9 (%)16,

3 

6 (%)11 3 (%)5,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimde yeterli 

geribildirim 

alabiliyorum. 

22 (%)40 14 (%)25,6 10 (%)18 7 (%)12,

7 

2 (%)3,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimler araştırma 

yapmaya teşvik 

ediyor. 

17 (%)31 14 (%)25 13 (%)24 7 (%)12,

7 

4 (%)7,

3 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim bireysel 

çalışmaya 

yönlendirerek takım 

çalışmalarını azaltır. 

24 (%)44 16 (%)29 8 (%)14 6 (%)11 1 (%)2 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim iş yükünü 

azaltır. 

20 (%)37,3 16 (%)29 11 (%)19 5 (%)9 3 (%)5,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim kendi hızımda 

öğrenmeme olanak 

tanır. 

22 (%)40 15 (%)27,3 10 (%)18 5 (%)9 3 (%)5,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitimde öğrendiğim 

bir konuyu çabuk 

unutuyorum. 

17 (%)31 18 (%)33 10 (%)18 7 (%)12,

3 

3 (%)5,

7 

Web tabanlı uzaktan 

eğitim sırasında 

teknik sorunlar 

yaşıyorum. 

19 (%)35 13 (%)24,3 11 (%)19 7 (%)12,

7 

5 (%)9 

 

Tablo 15’te gördüğümüz üzere araştırma kapsamında, bireylerin web tabanlı uzaktan eğitime 

yönelik geribildirimlerine yönelik bulgulara bakıldığında ise öğrencilerin büyük çoğunluğu 
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verilen sorulara “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum”, “kararsız” olduklarını ifade 

ettiklerini göstermektedirler. 

Sonuç 

Bu çalışma kapsamında, COVID-19 sürecinde Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan eğitim 

uygulamalarına ilişkin lisans öğrencilerinin memnuniyetleri incelenmiştir. Buna göre lisans 

öğrencilerinin sadece %63’ünün evinde internet bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin 

üçte birinin bilgisayar veya tableti yoktur. Çalışmaya katılan öğrencilerin dört biri ise 

internetlerinin veya bilgisayar/tablet vb. olmaması nedeniyle eğitimlerini sürdüremediklerini 

ifade etmişlerdir. Uluslararası yükseköğretim tartışmalarında uzaktan eğitim, dijitalleşme ve 

açık ders materyalleri geniş bir yer tutmaktadır.  

Gerek Türkiye’de gerekse de dünyadaki pek çok üniversite etkin bir dijitalleşme sağladıklarını 

iddia etmelerine karşın COVID-19 sürecinin gösterdi¤i gibi bu iddiaların önemli bir kısmının 

reklam olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan lisans öğrencileri Covid-19 sürecindeki uzaktan 

eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulundan memnuniyet, buna karşılık 

üniversite/fakültelerinin yönetimlerinden ve özellikle dijital içerik/öğretim materyallerinden 

memnuniyetsizlik duymaktadırlar. Öyle ki ölçek maddeleri incelendiği zaman öğrencilerin 

çoğu; üniversite ve fakültelerinin uzaktan eğitim sürecindeki açıklama ve bilgilendirmelerinin 

çok kötü olduğunu; üniversitelerinin ve fakültelerinin uzaktan eğitim hazırlıklarının 

bulunmadığını; dijital içerikler/öğretim materyallerinin orijinal olmadığını; dijital 

içerikler/öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyinin zayıf olduğunu; öğretim elemanlarının 

uzaktan eğitimde öğretme becerilerinden yoksun olduğunu; süreçte hocalarına ulaşmadıklarını; 

kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca “Dijital 

içerik/Öğretim Materyali Memnuniyeti” ve “Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Dersler 

Memnuniyeti” puanında sosyal bilimler alanındaki öğrencilerin memnuniyetleri diğer alanlara 

göre oldukça düşüktür. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, başta sosyal bilim alanları 

olmak üzere diğer alanlardaki öğretim elamanlarının önemli bir kısmının teknoloji kullanma 

yeterlilikleri bulunmamaktadır. 

 

Bu bağlamda, COVID-19 pandemi sürecinde, yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle web 

tabanlı uzaktan eğitim önemli hale gelmiştir. Sürecin ani başlaması nedeniyle hızlı bir şekilde 

geçiş yapılan bu eğitim yönteminin, geliştirilip iyileştirilmesi için eksikliklerin belirlenmesi 

önem taşımaktadır. Öğrencilerin geribildirimlerinin değerlendirilmesi, web tabanlı eğitimden 

beklentilerinin tespit edilmesi bu sürece daha hızlı adaptasyon geliştirilmesine olanak 
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sağlayacaktır. Bu amaçla öğrencilere ulaşmanın kolay yollarının belirlenmesi, bu medya 

kanallarından bilgilendirme yapılması önem taşımaktadır. Bu süreçte yüz yüze eğitime 

alternatif bir çözüm olarak değerlendirilen acil web tabanlı eğitimlerin yakın gelecekte daha 

çok gündemde olacak eğitim yöntemi olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. 
Öneriler 

 Üniversitelerin uzaktan eğitim destek hizmetleri konusunda sağlam bir alt yapı 

kurmaları ve öğrencilere sürekli bir destek imkanı sağlamaları önemli olacaktır. Ayrıca 

öğretim elemanlarına uzaktan eğitim konusunda hizmet içi eğitimler de verilebilir.  

 Pandemi döneminde üniversitelerde acil uzaktan eğitimin değerlendirilmesi için tüm 

paydaşların görüşleri (öğretim elemanı, öğrenci, uzaktan eğitim süreci yöneticisi) 

alınarak nicel ve nitel çalışmalar desenlenebilir.  

 

 Araştırmada hiç canlı ders (senkron ders) yapmayan üniversitelerin olduğu görülmüştür. 

Hâlbuki uzaktan eğitimin eşitlik kuramı çerçevesinde “uzaktan öğrenenlere, yüz yüze 

öğrenme deneyimlerine ne kadar denk öğrenme imkânı verilirse öğrenme çıktıları da o 

kadar denk olabilecektir” ilkesi doğrultusunda canlı derslere de yer verilmesi gerektiği 

ifade edilebilir. Ancak canlı derslerde devam zorunluluğu aranmaması önerilebilir.  

 Sınav hukuku problemleri ortaya çıkabilir. Bunlar hem merkezi ve ortak sınavlara 

ilişkin olabilir; hem de okullarda ve üniversitelerde yapılan sınavların her aşamasında 

ilişkin olabilir. Bu nedenle kanımızca Türkiye’de en büyük eksiklerden birisi sınavların 

hukukuna ilişkin temel yaklaşımdır. Hukukta sınav olgusuna bütünsel yaklaşacak temel 

bir kanuna ihtiyaç vardır. 

 EBA TV üzerinden gerçekleştiren eğitimlerde sosyalleşmeyi arttırılacak uygulamanın 

yapılması imkânsızdır. Fakat EBA canlı dersin süresinin uzatılması, Fatih Projesi gibi 

uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve her öğrenciye aylık belli düzeyde 

EBA sistemine girebileceği ücretsiz internet desteği sağlanması bu sürecin başarıyla 

işlemesine katkı sağlayacaktır.  

 Uzaktan eğitim veren kurumlar bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip etmeli ve 

güncellenen bilgiler doğrultusunda alt yapıyı iyileştirme yoluna gidilmelidir. Aynı 

zamanda maddi ve manevi durumlardan kaynaklanan fırsat ve imkân eşitsizliğini en az 

seviyeye indirmek adına çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan bu çalışmalar tüm öğrenciler 

gözetilerek adalet kavramı kapsamında ele alınabilir. 

 Canlı ders ortamında her ne kadar etkileşim imkânı olsa da sınıfta gerçekleşen ders 
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ortamlarını sağlayamamakta ve yeterli olmamaktadır. Etkileşim yetersizliği hissiz ve 

renksiz ders ortamına dönüştürmekte, bu sorunu ancak gelişen teknolojinin imkanları 

ile simülasyon gibi daha canlı ortamlar yaratılarak giderilebilir. 
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Uluslararası Eğitim Gören Öğrencilerde COVID -19 

Pandemisi’nin Uyku Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: 

Afyonkarahisar İli Örneği  

Mavinur Şemsettinoğlu1, Emine Çakır2 

Özet 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla, Çin’in Vuhan şehrinde başlayan COVID-19 Salgını 

hızla küresel bir sorun haline gelmiştir. Etiyolojisi bilinmeyen salgının, toplumda çoğunluğun 

rutinlerini değiştirirken birçok sorun oluşturduğu gibi uyku kalitesini de etkilemiştir. Uyku, 

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde canlıların hayatlarını devam ettirebilmek için en temel 

gereksinim olan fizyolojik gereksinimler arasında yer alır. Yapılan çalışmalarda bulaşıcı 

hastalıkların prevalansı ve ölüm hızının artması bireylerin stres, anksiyete, endişe ve 

depresyona sebep olduğu görülmüştür. Bu olumsuz duygular ise bireylerin uyku kalitesini 

bozabilmektedir. Uyku bireylerin bağışıklık sisteminin hayati parçası haline gelmiştir. 

Dolayısıyla uyku ile ilgili yaşanılan problemlerin yaşam kalitesi üzerinde çok fazla etkisi 

görülmektedir. Çalışma tanımlayıcı tipte yapılmış olup, Haziran-Temmuz 2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler Google formlar üzerinden katılımcıların tamamen 

gönüllülük esasına dayanarak, sosyo-demografik özellikleri sorgulanmış ve Pittsburgh Uyku 

Kalite İndeksi uygulanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında; COVID-19 pandemi etkilerinin ülkelerinden, ailelerinden ve doğal 

yaşam çevrelerinden uzakta uluslararası eğitim gören öğrenciler için daha yoğun yaşandığı 

öngörülmüştür. Bu sebeple Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe 

Üniversitesin de uluslararası eğitim gören öğrencilerin COVID-19 Pandemisi’nin uyku 

kalitesine etkisinin incelenmesi ve bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol 

gösterici olabilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Uyku Kalitesi, Uluslararası Öğrenci. 

 

Giriş  

COVID-19, bulaşıcı özelliğe sahip şiddetli akut solunum sendromu olarak tanımlanmıştır. 

                                                             
1 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

Yüksek Lisans Öğrencisi.   
2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

Yüksek Lisans Öğrencisi.   
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklamasıyla, 31 Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde başlayan 

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Türkiye dâhil 185 ülkeyi etkisi altına alarak küresel bir sorun 

haline gelmiştir (Tönbül,2020). Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk COVID-19 

vakası, ortaya çıktığı günden itibaren yaşamamı birçok alanda olumsuz yönde etkilemiştir. 

(Öşayıkzer ve ark,2020) (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).  Sarbekovirüs, SARS-CoV-2'nin 

küresel olarak yayılması ve COVID-19 hastalığının neden olduğu binlerce ölüm, Dünya Sağlık 

Örgütü'nün 12 Mart 2020'de pandemi ilan etmesine neden olmuştur (Ciotti ve ark., 2020). 

Etiyolojisi bilinmeyen salgının, dünya ve Türkiye’de ölüm ve hastalıklara yol açarken aynı 

zamanda sosyoekonomik yönden de toplumda çoğunluğun rutinlerini değiştirmiş ve uyku 

kalitesini de etkilemiştir. (Karcıoğlu,2020) 

Kişilerin yoğun ve karmaşık düşüncelerden arındığı, sinir sisteminin dinlendiği aynı zamanda 

bağışıklık sisteminin ise çalışmaya devam ettiği zaman dilimi uyku olarak adlandırılmaktadır. 

Dünyadaki tüm canlılar, yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmek için uykuya ihtiyaç 

duyarlar. Bu doğrultuda yaşanan uyku problemleri doğrudan yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Bireylerin yaşam kalitesinin azalması bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek insan 

vücudunun direncinin düşmesine ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasızlıkta artış olmasına 

sebep olmaktadır (Yurt ve ark.,2020). 

Uyku, Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde canlıların hayatlarını devam ettirebilmek için en temel 

gereksinim olan fizyolojik gereksinimler arasında yer alır. Yapılan çalışmalarda bulaşıcı 

hastalıkların prevalansı ve ölüm hızının artması bireylerin stres, anksiyete, endişe ve 

depresyona sebep olduğu görülmüştür. (Çelebi,2020) Bu olumsuz duygular ise bireylerin uyku 

kalitesini bozabilmektedir. Uyku bireylerin bağışıklık sisteminin hayati parçası haline gelmiştir. 

Dolayısıyla uyku ile ilgili yaşanılan problemlerin yaşam kalitesi üzerinde çok fazla etkisi 

görülmektedir.  

Bu çalışma kapsamında; COVID-19 pandemi etkilerinin ülkelerinden, ailelerinden ve doğal 

yaşam çevrelerinden uzakta uluslararası eğitim gören öğrenciler için daha yoğun yaşandığı 

görülmüştür (Aysan,2014) (Van de Velde,2021). Bu sebeple Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesin de uluslararası eğitim gören öğrencilerin 

COVID-19 Pandemisi’nin uyku kalitesine etkisinin incelenmesi ve bu alanda çalışma yapmak 

isteyen araştırmacılara yol gösterici olabilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem 

Bu çalışma tanımlayıcı tipte yapılmış olup, Haziran-Temmuz 2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Veriler Google formlar üzerinden katılımcıların tamamen gönüllülük 

esasına dayanarak, sosyo-demografik özellikleri sorgulanmış ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi 
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uygulanmıştır. Hazırlanan form linki birkaç sosyal medya üzerinden kullanıcılara 

gönderilmiştir. İlgili tarihler arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon 

Kocatepe Üniversitesi’nde uluslararası eğitim gören 32 öğrenciye ulaşılmıştır. Katılımcıların 

COVID-19 Salgını’nın uyku kalitelerine etkisi ile ilgili verdiği cevaplar SPSS programında ve 

Google dokümanlar, e-tablolar, e-grafikler kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular 

Katılımcıların, %84,4’ü kadın, %15,6’sı erkek ve %68,8’i 18-24 yaş aralığındadır. 

Katılımcıların %43,8’i 2.sınıf, 21,9’u 1.sınıf, %15,6’sı 2. ve 3. sınıflarda eğitiminde devam 

etmektedir. Katılımcıların %34,4’ü hemşirelik bölümü öğrencilerini oluşturur iken fizik tedavi 

ve rehabilitasyon, tıp, mühendislik, maliye ve öğretmenlik alanlarından da geri bildirim 

sağlanmıştır. Katılımcıların %65,6’sı evde, %31,3’ü yurtta kalmaktadır. Katılımcıların %84,4’ü 

sigara ve alkol kullanmazken %6,3’ü her ikisini de kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların 

%79,1’i COVID-19 geçirmemiştir ve %75’i Türkiye de sağlık kuruluşlarından rahatlıkla 

yararlanabildiklerini belirtmiştir. 

Katılımcıların %53,1’i toplam uykusunun 8-9 saat arasında olduğunu, %38,7 dinlenmiş olarak 

uyanmadığını ve %46,9 gündüz saatlerin bazen uyuduklarını belirtmiştir. Katılımcıların 

%46,9’u uyku problemi olduğunu düşünüyorken %28,1’i ise bazen bu sorunu yaşadığını ifade 

etmiştir. Katılımcıların %65,6’sı mutat yatış saati 24.00-02.00 arasında olduğunu (Grafik 1), 

%28,1’i uykuya dalma sürelerinin 10 ila 20 dakika arasında olduğunu ifade etmiştir (Grafik 

2). Katılımcıların %50’si sabahları 08.00-10.00 arasında uyanırken (Grafik 3), %46,9’u 

geceleri 6-8 saat arasında gerçekten uyuduklarını belirtmiştir (Grafik 4).  

Katılımcıların %43,8’i haftada bir veya iki kez 30 dk. ve üzeri uykuya dalamazken, %34,4’ü kötü 

rüya gördüğünden ve %21,9’ ise ağrı duydukları için uyku problemi yaşamıştır (Grafik 5). 

Katılımcıların %43,8’i geçen ay bu problemlerin haftada en az bir veya iki kez yaşarken 

(Grafik 6), %46,9’u uykularını oldukça kötü olarak değerlendirmiştir (Grafik 7). 

Katılımcıların %90,6’sı uyumalarına yardımcı herhangi bir ilaç kullanmamıştır (Grafik 8). 

Katılımcıların %62,5’i geçen ay araba sürerken, yemek yerken veya sosyal bir aktivite 

esnasında uyanık kalmak için zorlanmazken (Grafik 9), %43,8’i işlerini istekli yapmak 

konusunda yalnızca çok az problem oluşturduğunu belirtmiştir (Grafik 10). 

Katılımcıların %56,3’ünün yatak partneri bulunmazken (Grafik 11), yatak partneri olan 

katılımcıların; %25’i haftada birden az gürültülü horlama, %19,2’si haftada birden az uyurken 

bacaklarda seyirme veya sıçrama, %34,9’u haftada birden az uyku esnasında uyumsuzluk ve 

şaşkınlık durumlarını yaşamış olduklarını belirtmiştir (Grafik 12). 
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Grafik 1. Geçen Ay, Geceleri Genellikle Ne Zaman Yattınız? Mutat Yatış Saati (N:32) 

 

Grafik 2.Geçen Ay, Gece Uykuya Dalmanız Genellikle Ne Kadar Zaman (Dakika Olarak) 

Aldı? (N:32) 

 

 

Grafik 3. Geçen Ay, Sabahları Genellikle Ne Zaman Kalktınız? Mutat Kalkış Saati. (N:32)  
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Grafik 4. Geçen Ay, Geceleri Gerçekten Kaç Saat Uyudunuz? (Bu Süre Yatakta Geçirdiğiniz 

Süreden Farklı Olabilir) (N:32) 

 

Grafik 5. Belirten Uyku Problemlerini Ne Sıklıkta Yaşadınız?  (N:32) 
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Grafik 6. Geçen Ay Bu Neden (Ler) Den Dolayı Ne Kadar Sıklıkla Uyku Problemi Yaşadınız? 

(N:32) 

 

 

Grafik 7. Geçen Ay Uyku Kalitenizi Bütünüyle Nasıl Değerlendirebilirsiniz? (N:32) 

 

 

Grafik 8. Geçen Ay Uyumanıza Yardımcı Olması İçin Ne Kadar Sıklıkla Uyku İlacı (Reçeteli 

veya Reçetesiz) Aldınız? (N:32) 

 



7th International Student Symposium 

102 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

 

 

Grafik 9. Geçen Ay Araba Sürerken, Yemek Yerken veya Sosyal Bir Aktivite Esnasında Ne 

Kadar Sıklıkla Uyanık Kalmak İçin Zorlandınız? (N:32) 

 

Grafik 10. Geçen Ay Bu Durum İşlerinizi Yeteri Kadar İstekle Yapmanızda Ne Derece 

Problem Oluşturdu? (N:32) 

 

 

 

Grafik 11. Bir Yatak Partneriniz veya Oda Arkadaşınız Var Mı? (N:32) 
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Grafik 12. Eğer Bir Oda Arkadaşı veya Yatak Partneriniz Varsa Ona Aşağıdaki Durumları 

Ne Sıklıkla Yaşadınız Sorusu. 

Sonuç 

Afyonkarahisar da uluslararası eğitim gören öğrencilerinin uyku kalitesinin incelenmesi 

amacıyla yapılan bu çalışma da katılımcıların önemli bir bölümünün uyku kaliteleri kötüdür.  

Öğrencilerin, yetişkin bir bireyin günlük uyku ihtiyacını karşılayacak süre zarfından uykuda 

oldukları ancak uykuya dalmada gecikme olmasından dolayı uyku kalitesi kötüdür. Alkol ve 

sigara tüketenlerin, alkol ve sigara tüketmeyenlere göre uyku kalitesinin daha kötü olduğu ve 

uyku kalitesi kötü olan bireylerin dinlenmiş olarak uyanmadıkları belirlenmiştir. Pittsburgh 

Uyku Kalitesi İndeksi’ne göre dinlenmemiş olarak uyanan bireylerin yaşam kalitelerinde 

anlamlı derecede problem oluşturduğu görülmüştür. Uyku kalitesinin düşüklüğü bedensel, 

ruhsal, sosyal yaşamda bozulma ve akademik başarıda düşmeye sebep olabilmektedir.  

Çalışma Afyonkarahisar ilinde ve kısıtlı katılımcıyla yapıldığı için konu ile ilgili daha geniş bir 

örneklemle tekrarlanması önerilmektedir.  
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Öğrencilere Katkıları 

ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Katma Değer 

Oluşturması: “Genç Ticaret Köprüsü Projesi” Örneği  

Mehmet Ali Akpınar1 

Özet 

İletişim araçlarının yaygınlığı ve hızı yeni bireysel ve toplumsal dinamiklerin oluşumunu ortaya 

çıkarmıştır. Uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yükselen ivme bu durumun sonuçlarından 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu diplomasisi bağlamında büyük imkânlar sunan 

uluslararası öğrenci hareketliliği aynı zamanda ülkelerin bilim, teknoloji, ekonomi, kültür ve 

sanat gibi alanlarda gelişimine katkı sağlamıştır.  

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir ilerleme gösterdi. 

İnternetin hayatımıza girmesinden sonra dış ticaretteki gelişimlerden de payını alarak ve hızlı 

bir şekilde büyümeye devam ediyor. İnternet kullanımı, e-ticaret, pazarlama çeşitliliği, ödeme 

sistemleri, lojistik gelişmişlik dış ticareti kolaylaştıran ve ticarette yeni bir dönemin 

parametreleri olarak göze çarpmaktadır.  Bu yeni dönemde artık ithalat ve ihracat sadece büyük 

şirketlerin değil bireylerin ve Kobiler’ in de yapabileceği bir ticaret modeli olarak karşımıza 

çıkabiliyor. Bu çerçevede uluslararası öğrenciler yeni pazarların oluşturulması, işletmelerin dış 

ticaret ivmelerinin artması ve büyüme trendi yakalayabilmeleri açısından yeni bir istihdam 

kaynağı oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, 2015 yılında Sakarya da Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ve Genç Müsiad 

Sakarya Şubesi iş birliği ile başlatılmış, gerek uluslararası öğrencilerin kariyer planlamalarını 

oluşturmalarına ve gerekse firmaların gelişimine katkı sağlayacak alt yapının oluşmasını temin 

etmek maksatları ile 2021 yılında da yürütülmekte olan “Genç Ticaret Köprüsü” projesini 

incelenmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmaları ile uluslararası öğrencilerin 

sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik katma değer oluşturması bakımından Genç Ticaret 

Köprüsü Projesinin somut çıktıları ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Uluslararası Öğrenciler, Ekonomi, İktisat, İhracat, Kariyer 

                                                             
1İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Giriş 

Uluslararası öğrenci tanımı, ülkeden ülkeye değişebildiği gibi, bir uluslararası kuruluştan 

diğerine de farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte uluslararası öğrencilerle ilgili 

çalışmalarda verilerine sıklıkla başvurulan Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD)’nın ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun 

tanımları genellikle kabul edilen uluslararası öğrenci tanımlarıdır. 

UNESCO’nun tanımına göre “uluslararası öğrenci, eğitim amacıyla ulusal ya da bölgesel 

sınırların dışına çıkan ve uyruğu bulunduğu ülke dışında öğrenci olarak kayıtlı kişidir.” ( 

UNESCO, t.y). 

OECD’nin tanımına göre “yabancı öğrenci, vize ya da özel izinler çerçevesinde kendi ülkesi 

dışında akredite bir kurumda belli bir öğrenim programına katılma hakkı verilen kişidir.” 

(OECD, 2015). 

Farklı bir deyimle; Uluslararası öğrenci, kendi ülkesi dışında resmi prosedüre uygun olarak Dil 

eğitimi, Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Mesleki eğitim veya uzmanlaşma 

üzerine eğitim alan ve bu eğitim üzerinden öğrencilik vasfına sahip olan her bir birey 

uluslararası öğrenci tanımı içerisinde yer almaktadır. Bir diğer değişle eğitim aldığı ülkenin 

vatandaşı olmayan kişilerdir. 

Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği 

Tarihin farklı dönemlerinde ilim, bilim ve teknolojinin üretildiği coğrafyalarda dönemin 

şartlarına göre eğitim kurumlarının olduğu ve yine zamanın şartlarına göre bilginin üretildiği 

bu merkezlere farklı coğrafya, kültür ve inanç havzalarından eğitim için gidildiği 

görülmektedir. Endülüs bu anlamda nitelikli bir örnek teşkil eder. Günümüzde ise uluslararası 

öğrenci hareketliliği yine bilginin ve teknolojinin üretildiği ülkelere doğru gerçekleşmektedir. 

Uluslararası öğrenci yöneliminin en fazla olduğu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri 

gelmektedir. Ülkemizdeki öğrenci hareketliliğinin özellikle son 10 yıllık zaman zarfında 

belirgin bir artış ivmesine girdiği görülmektedir.  

Cihan devleti olma niteliğindeki Osmanlı Devleti dönemindeki, bugünkü anlamında olmasa da, 

öğrenci hareketliliğinin devletin yıkılışına kadar sürdüğü görülmektedir. Uluslararası 

hareketliliği Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne kadar yer yer inkıtaya 
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uğramış, çok partili döneme geçiş ve 1980 yılı ve sonrası itibari ile ülkemizde kendisini 

göstermiştir.  

2. Dünya savaşından sonra batılı ülkeler, ilk olarak farklı ülkelerdeki gelecek vaat eden 

öğrencilere devlet bursu vererek üniversitelerine uluslararası öğrenci kabul etmiş ve ilerleyen 

süreçte uluslararası öğrenci hareketliliğini artırmak için kendi imkânları ile okumak isteyen 

öğrencilere de eğitim fırsatı sunmuşlardır. Türkiye de bu kapsamda her iki uygulamayı 

“eğitimde uluslararasılaşma” hedefi doğrultusunda programına alıp uygulamaya başlamıştır.  

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde bu 2. dönemi tetikleyen 3 önemli dinamik söz 

konusudur: 

1- Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan kolaylıklar; ulaşım, iletişim, müfredat 

onaylatma, kabul mektubu alma, vize süreçleri, çalışma izni alma, uluslararası para 

transferleri gibi uluslararası öğrencileri başka ülkelerdeki üniversitelerde eğitim 

görmeyi cazip hâle getirdi. 

 

2-  Uluslararası ticaretin kolaylaşması; yabancı ülkelerde yatırım yapmak isteyen 

birçok şirket uluslararası üniversitelerde eğitim almış eleman istihdam etmeye başladı.  

 

3- Uluslararası öğrenci hareketliliğinde artış; batı ülkelerinin üniversiteleri yurt dışı 

eğitim fuarlarına katılarak farklı ülkelerde temsilcilikler açmak veya eğitim 

ajanslarıyla çalışarak kendi kurumlarına öğrenci toplamaya başladılar (Erhan, t.y). 

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de kabul görmesi ve geliş sürecinde, devlet burslusu ve 

misyon üzerine gelen öğrencilerin yanında, kendi imkanları ile öğrenim görmek isteyen 

öğrencilerin talepleri karşısında yeni yönetmelik ve uygulamalarla uluslararası öğrenci 

hareketliliğini yönetmeye ve küresel çapta eğilim gösteren Uluslararasılaşma serüvenine 

revizeler yaparak başladığı görülmektedir. 

1980-2000 yıllarındaki gelişmelerle kendi imkânlarıyla Türkiye’de yükseköğrenim görmek 

isteyen öğrenciler için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılmaya başlamış, Türkiye’de 

Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun yürürlüğe girmesi, Uluslararası 

Öğrencilere İlişkin Yönetmelikle yabancı uyruklu öğrenci “her derece ve daldaki eğitim 

kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişi” 

olarak tanımlanmış, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunla düzenlenmeye başlandığı görülmüştür (Kalkınma Bakanlığı, 2015:18).  



7th International Student Symposium 

108 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında uluslararası öğrenci sayısının 2012 

yılında 4,5 milyona ulaştığı görülmektedir. Bu hareketlilik karşısında yapılan tahminler 

sonucunda bu rakamın 2022 yılında 8 milyona çıkması beklenmektedir. En fazla uluslararası 

öğrenciyi bünyesine çeken ABD ve İngiltere’nin yanına başka ülkeler de (Çin, Japonya ve 

Türkiye) eklenmeye başladı.  

 

 

Kaynak: Mıgratıon Data Portal. (2020) International students, 

https://migrationdataportal.org/themes/international-students  

Dünyada Yükseköğretimde Uluslararasılaşma 

Uluslararası Öğrenci Sayıları  

5.6 Milyon = Dünyada toplam uluslararası öğrenci sayısı  

3.9 Milyon = OECD ülkelerindeki uluslararası öğrenci sayıları  

1.7 Milyon = OECD ülkeleri dışındaki ülkelerdeki uluslararası öğrenci sayıları (OECD, 

2020). 

https://migrationdataportal.org/themes/international-students
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SSCB’nin dağılması, Orta Asya, Balkanlardaki ortaya çıkan süreçler ve Orta Doğu da yaşanan 

iç savaşlar karşısında, Türkiye’nin uluslararası öğrenciler için eğitim görebilecekleri ülke 

tercihleri arasında yer aldığı görünmektedir (Kavak ve Baskan, 2001). Son yıllarda Türk 

yükseköğretim sistemine dâhil olan uluslararası öğrenci sayısında gittikçe artan bir eğilim 

izlenmektedir. 2016 yılında ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık %23 artarak 

108.076’ya ulaşmış olup, uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenciler konusu Onuncu 
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Kalkınma Planı ile ülkemizin öncelikleri arasına girmiştir (Yükseköğretim Kurulu, 2017).  

Üniversitelerin Uluslararasılaşması yolunda gösterdikleri gayretler neticesinde Türkiye 

uluslararası öğrenci tercihinde Avrupa ülkeleri arasında 5. Sırada, Genel ülkeler arasında ise 

10.sıra da yer alarak uluslararası öğrenci hareketliliğini kendi politikaları kapsamında 

sürdürmektedir. 

Bölgesel değişiklikler, uluslararası eğitimdeki yenilik ve gelişmeler, kardeş ve akraba topluluğu 

bulunan ülkelerdeki öğrencilerin tercihinde önemli etkenler arasında yer alması, uluslararası 

eğitimdeki etkileşim ve farklılıklar günümüze kadar gelişme sağlayarak diğer bölgelerdeki 

öğrencilerin de dikkatini çekerek uluslararası öğrenci hareketliliğini sürdürdüğünü 

görmekteyiz.  

Ülkemizin eğitimde kaliteli ve cazibe merkezi haline gelmesi, tercih edilen ülkeler arasında 

yükselmesi ve eğitimde uluslararasılaşma hedefinde ilerlemesi ve ayrıca son on yıl da komşu 

ülke ve bölgelerindeki karışıklıklardan sebep sığınmacı olarak ülkemize gelen ve üniversite 

hayatına başlayan uluslararası öğrencilerin varlığı, öğrencilerin eğitimsel süreçlerinde başarı 

istekleri de dikkate alındığında uluslararası öğrenci hareketliliğinin dinamikliği ve buna göre 

politikaların ele alındığı, ülkemizin de 2023 yılındaki uluslararası öğrenci hareketliliğinin 300 

bini bulması tahmin edilmektedir. 

Uluslararası Öğrencilerin Ekonomiye Katkıları  

Uluslararası öğrenciler kabul gördükleri yurtdışı üniversitelerinden eğitimlerini almak üzere 

ülkelerinden çıkıp mezun olup dönene kadarki bu zaman sürecinde ikamet ettikleri ülkede temel 

ihtiyaçlarını gidermek için harcama yapmakta ve bu harcamalara ulaşım, konaklama, yemek, 

eğitim, resmi işlemler (ikamet, sgk, vergi) vb harcamalar yapmaktadırlar. Öğrenim süreleri 

boyunca ihtiyaç olan gider sabitliği ve çeşitliliği oranında minimum ve maksimum düzeyde 

harcamaları olmaktadır. 

Türkiye ye ilk 10 ve 20 ülke arasında öğrenci gönderen ülkelerle olan ticaret hacmi 

incelendiğinde, bu ülkelerle yapılan ticaret hacminin giderek artması, uluslararası öğrencilerin 

kısa, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisine katkıları kendisini göstermektedir. Uluslararası 

eğitimin sağladığı görünürlük ve etkileşim uluslararası platformlarda da öne çıkmayı 

sağlamaktadır. Dünyadaki hızlı teknolojik gelişmeler sayesinde uluslararası öğrencilerin 

ekonomik avantajların oluşturduğu iş birliklerine ve dayanışmaya kapı araladığı ve ekonomide 

tutunmalarını da beraberinde getirmektedir. Uluslararası öğrencilerin sağlamış olduğu 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 111 

www.internationalstudentsymposium.com 

ekonomik kaynağın ülkeler için yeni bir sektör olduğunu aşikârdır. Ülkeler son yıllarda bu 

sektörden pay almak için uğraşmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2015). Bu çerçevede 

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması ve Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda 6 

Temmuz 2017 tarihi ile birlikte YÖK bünyesinde Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı 

kurulmuştur. 

Uluslararası öğrenciler, öğrenim gördükleri ülkelerde hem ekonomik gelir hem de beşeri 

sermaye açısından katkılar sağladıkları bugün daha net olarak görünmektedir. Bu bağlamda, 

gelişmiş ülkeler kendi ülkelerindeki uluslararası öğrencilerin oranını yükseltmek, gelişmekte 

olan ülkeler ise bu pazardan daha fazla pay almak için rekabet etmektedir. Eğitim için en fazla 

tercih edilen ülkelerin ekonomileri incelendiğinde, bu ülkelerin uluslararası öğrencilerden 

önemli gelirler elde ettikleri görülmektedir. Bu durum, uluslararası öğrencilerin eğitimi 

konusunun bir devlet politikası olarak ele alınması ve yürütülmesi gerektiğine işaret etmektedir 

(Levent ve Karaevli, 2013). 

NAFSA (Uluslararası Eğitimciler Derneği), uluslararası öğrencilerin 2018-2019 eğitim yılında 

ABD ekonomisine 41 milyar dolar katkı sağladığını ve 458 bin 290 istihdam boşluğunu 

doldurduğunu da belirtti (Joung ve Rosenthal, 2020). Türkiye uluslararası öğrenci 

hareketliliğinden aldığı Pazar payının küçük olduğu, 2010 yılı itibari ile uluslararası 

öğrencilerin eğitim programlarına önem verdiği ve geliştirmesi süreci ile birlikte Uluslararası 

öğrencilerin Türkiye ye ekonomik katkıları 2-10 milyar dolara ulaşmakta olduğu görülmekte, 

öğrenci sayısındaki artışla birlikte bu rakamların her yıl yukarı çıkması ön görülmektedir.  

Bu bağlamda, Türkiye’de yükseköğrenimin uluslararasılaştırılması devlet politikası olarak ele 

alınması ve YÖK’ün 2016 yılı aldığı kararlar ve uygulamalar, uluslararası öğrenci ve öğretim 

üyelerinin her yıl hedeflenen düzeyde ilerlemesi neticesinde Türkiye ekonomisine katkı 

sağladığı görülmektedir.  

Sivil Toplum Kuruluşların Uluslararası Öğrencilere Katkıları 

Sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen başarılı faaliyetler ile ülkemizde eğitim gören 

uluslararası öğrencilerin ülkeler arasında eğitim, kültür, sanat, ekonomi, siyasi ve diplomatik 

ilişkilerdeki etkileşimin alt zeminini oluşturması bakımından sivil toplum ve uluslararası 

öğrenci entegrasyonunun önemi daha iyi gözlemlenebilmektedir. Her yıl uluslararası öğrenci 

sayısındaki artış göz önüne alındığında sivil toplum kuruluşlarının sorumluklarının daha da 

arttığını ifade etmek yerinde olacaktır. 



7th International Student Symposium 

112 

www.internationalstudentsymposium.com/en/ 

Türkiye çok sayıda uluslararası öğrenciyi barındırmakta ve devlet politikası gereği burs 

programları uygulamakta olup hepsine burs desteği verememektedir. Bu bağlamda uluslararası 

öğrencilerin desteğine Sivil toplum kuruluşları girmekte ve bu alandaki kurumların başında 

UDEF ve ona bağlı dernekler gelmektedir. UDEF'in 69 dernek, 22 temsilciliğin bulunduğu il 

ve ilçelerde uluslararası öğrencilere sivil toplum dayanışmasını her koşulda göstererek misafir 

öğrencilere eğitim hayatlarında desteklerini sağmaktadır (Mustafaiev, 2011). 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 250 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde 

barındıracak olması ve uluslararası öğrenci politikası bağlamında Türkiye’deki uluslararası 

öğrencilerin yaşadıkları sorunların tespiti, analizi, raporlanması, çözüm önerilerinin sunulması 

ve nihai noktada bir uluslararası öğrenci politikasının geliştirilmesi açısından sivil toplum 

kuruluşlarının önemi daha iyi görülmektedir. Kamunun sahip olduğu olanaklar ile STK’lerin 

saha tecrübesi ve sivil aklı birleştiğinde uluslararası öğrenci hareketliliğinden maksimum verim 

alınacağı ön görülmektedir (Armağan, 2011). 

2010 yılından itibaren artış gösteren uluslararası öğrenci sayısı sivil aklın kullanılarak 2004 

yılında (SADER) Sosyal Araştırmalar ve Kültürler Arası Dayanışma Derneğinin kurulmasına 

öncülük etti. 2008 yılında ise SADER, ismini Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği olarak 

revize ederek çalışmalarına devam etmiştir (BOLAT ve başkaları, t.y). 

Uluslararası öğrenci sayısındaki artış illerdeki üniversitelerde de kendini göstermeye başlayınca 

2009 yılından itibaren uluslararası öğrenci dernekleri kurulmaya başlamıştır. 2012 yılında ise 

bu öğrenci dernekleri bir araya gelerek (UDEF) Uluslararası Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu’nu aynı çatı altında toplanmışlardır. 2021 yılı itibari ile UDEF’e üye uluslararası 

öğrenci derneklerinin sayısı 78 ilde 69 dernek ve 21 temsilcilik bulunmaktadır. Bu dernekler in 

renk, ırk, dil, din, mezhep ayırt etmeksizin ve karşılık beklemeden; maddi ve manevi olarak 

hizmet vermek, evrensel değerlerin ön plana çıkarılması, kültürlerin zenginlik unsurunu 

arttırmak, eğitimlere katkıda bulunmak, misafir anlayışı ile yaklaşmak, ortak faaliyetler 

yapmak, farklı medeniyetleri tanıtmak, imkânların geliştirilmesi, sürdürülebilir projeler 

üretmek, insani değerler ekseninde hareket etmek ve ülkelerinin ihtiyaçlarını bilerek bu yönde 

gelişmeler sağlamak gibi hedefleri olduğu görülmektedir (Armağan, 2011). Sivil toplumun bu 

yaklaşım ve uygulamalarıyla uluslararası öğrencilerin bulundukları şehirlerde rehberlik 

hizmetleri, kültür ve sanat gezileri, eğitim ve akademik süreçlerinde burs ve harç desteği, 

motivasyon ziyaretleri, sosyal uyum ve oryantasyon süreçlerinde ciddi katkılar vermek, teknik 
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geziler, mesleki kurslar, uluslararası öğrenci akademileri, staj ve mezuniyet sonrası istihdam 

edilebilmeleri vb. konularda çalışmalar sergilemektedirler.  

Covid-19 pandemi sürecinde Sivil toplum kuruluşlarının bir diğer katkıları ise uluslararası 

öğrencilere şartlara uygun olarak web sayfaları, sosyal medya ve dijital mecralar, Zoom vb. 

programlar üzerinden, rehberlik ve danışmanlık, akademik destek eğitimleri, YÖS hazırlık 

desteği, Türkçe eğitim seminerleri, İkamet işlemleri, eğitim süreçleri vb. karşılaşabilecekleri 

bilgileri aktarmışlardır. Bir diğer husus ise ayni yardım desteğinin, gıda, kıyafet, ev eşyası 

temini vb. desteklerin sağlanmasıdır. Bunun yanında öğrencilerin 1. derecede yakınlarının 

vefatı, ağır hastalık, evlilik gibi aciliyet gerektiren hususlarda, maddi imkânsızlık nedeni ile 

ülkelerine gidememesi üzerine uluslararası öğrenci STK’ları acil durumlarda, öğrencilerin 

masraflarını karşılamaktadırlar (Armağan, 2011). 

Sivil toplum kuruluşlarının uluslararası öğrencilere katkıları çerçevesince bakıldığında 

yukarıda izah edilen destek ve katkıların, Ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin oryantasyon, 

sosyokültürel, eğitim, kültür ve mali konulardaki süreçlerine ciddi bir eğilim ve destek 

gördüğüne şahit olmaktayız. Türkiye’de yükseköğretimde hedef odaklı uluslararasılaşması ve 

2023 yılı 250 bin Uluslararası Öğrenci barındırma hedefi doğrultusunda sivil toplum 

kuruluşlarının etkinliği ve yetkinliğinin artırılması, kurumlar arası kabiliyet ve iş birliklerinin 

geliştirilmesi hedeflerin doğru orantıda ilerlemesine ve pozitif sonuçların alınmasını ortaya 

koyacaktır. 

Genç Ticaret Köprüsü Projesi 

Üniversiteler bünyesindeki Uluslararası öğrenci hareketliliğindeki artış ülkemizin birçok 

şehrinde kendisini göstermeye başlamış olup bu hareketliliğin farkında olan sivil toplum 

kuruluşları çalışmalarını bu yönde geliştirerek çeşitli projeler üretip uygulamaya geçmişlerdir. 

Bu projelerin içerisinde kültürden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanı kapsamaktadır. 

Fakat uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki giriş, gelişme kısmına tekabül eden bu projelerin 

sonuç etaplarındaki eksikliklerin giderilmesi yönünde açığı bir nebze olsun kapatmaya ve 

öğrencilerin mezuniyet sonrası ne yapacağım sorusuna verilecek cevap niteliğindeki en güzel 

projelerden biri olan Genç Ticaret Köprüsü projesi kendisini göstermektedir. Sivil toplum 

kuruluşlarının nadide çalışmalarındaki sürdürülebilir projeleri bakımından ve uluslararası 

öğrencilerin ülkemizdeki eğitimlerinin nihayete ermesi sürecinde bu projenin yer alması kayda 

değer bir nitelik oluşturmaktadır. Bu çalışma uluslararası öğrencilerle özelde ekonomik 
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bağların oluşmasında genelde ise sosyokültürel bağların oluşumu, gelişimi ve neticesini de 

hedeflemektedir. 

Sakarya’daki uluslararası öğrencilerin varlığını ve etkenliğini artırmak,  kobilerin de ihracat ve 

dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmek için genç ticaret köprüleri kurma süreçleri başlatılmıştır. 

Genç ticaret köprüsü 2015 yılda Afrika bölgesi öğrencileri hedef alınarak başlayan, akabinde 

Sakarya Genç Müsiad ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ile yapılan mutabakat sonrası 

tüm bölgeleri kapsayan ve her yıl ivme kazanan önemli bir sosyo-ekonomik projedir. 2019 yılı 

itibari ile Genç ticaret köprüsü Projesine; Sakarya Üniversite, Sakarya Uygulamalı Bilimler 

Üniversite ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Protokol ortağı olarak yer almıştır (Genç Ticaret 

Köprüsü, 2019, s.18). 

Uluslararası Öğrenci Hareketliliği, Eğitim Sürecinde Sosyal ve Ticari Etkileşim  

Ülkemizdeki Uluslararası öğrenci hareketliliğini tarihi seyir itibari ile izlediğimizde ve 

öğrencilerin eğitim sürecindeki sosyokültürel etkileşim ve uyum sürecinin kademeli olarak 

ilerleme sağlaması ülkemizdeki aidiyetlerinin ve başarı oranlarındaki artışı ortaya 

çıkarmaktadır. Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sürecince başarılı, kendine güvenen, 

bulunduğu şehrin sivil toplum ve özel sektör ilişkilerini keşfeden öğrencilerin staj ve iş imkânı 

bulabilmesi, kendi kabiliyetlerini ortaya çıkarabilmesi ve bu kabiliyetlerin geliştirilmesi önem 

arz etmektedir. Üniversite ve Sivil toplum kuruluşları öğrencilere sağladıkları projeler 

bağlamında ilgili firmalar özelinde insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, ARGE, dış ticaret 

ve ihracat imkânları sunarak uluslararası öğrenci hareketliliğine katkıları bakımından ülkemiz 

ve muhatap ülkelerle ticari alanlarda olduğu kadar diğer alanlardaki gelişmelere de katkı 

sağladığı görülmektedir. Uluslararası öğrencilerin uyum süreçleri, eğitimlerine destek 

verilmesi, staj ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi neticesinde hedeflenen alanlar itibari ile bu 

başarıların arttığını görmekteyiz. 

Kobilerin İthalat-İhracat, Gelişim- Dönüşümü ve Nitelikli İstihdama Duyulan İhtiyaç ve 

Pazar Araştırması 

Ülkemizdeki kobilerin iç ve dış pazar arayışlarında uluslararası öğrenciler bağlamında 

network’e sahip olması ithalat ve ihracatın gelişimindeki etkenlerdendir. Teknolojinin ve 

dijitalleşmenin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir gelişim gösterdi. İnternetin 

hayatımıza girmesinden sonra dış ticaretteki gelişimlerden de payını aldığı ve hızlı bir şekilde 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 115 

www.internationalstudentsymposium.com 

büyüdüğü görülmektedir. İnternet kullanımı, ödeme sistemleri, lojistik gelişmişlik, ulaşım dış 

ticareti kolaylaştıran ve ticarette yeni bir dönemin enstrümanları olarak göze çarpmaktadır.  

Bu yeni dönemde artık ithalat ve ihracat sadece büyük şirketlerin değil bireylerin ve Kobiler’ 

in de yapabileceği bir ticaret şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası öğrenciler ile 

birlikte pazar fırsatlarını keşfederek, girişimcilik düşüncelerine yatırımcı tecrübeleri entegre 

etmek, ithalat ve ihracat alanlarında gelişime açık hale geldikleri görülmektedir. Uluslararası 

öğrenciler, Girişimciler ve Kobiler ile ticari etkileşimlerde bulunarak etkinlik ortamlarında 

deneyim kazanmalarını sağlıyor, ithalat ve ihracat taleplerinde yeni ufuklar açılıyor (Genç 

Ticaret Köprüsü, 2019, s.2). 

2021 yılı itibari ile Sakarya Genç Müsiad, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, Sakarya 

Üniversite, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 

koordine ettiği, Genç Ticaret Köprüsü projesine katılan uluslararası Öğrenciler, bu büyük 

organizasyonda ülkeler arası ticaretin gelişmesinde önemli bir potansiyel taşıdığı 

görülmektedir. Uluslararası öğrenciler ile kurmak istenilen genç ticaret köprüsü ekonomik 

bağları öncelemenin yanında sosyal ve kültürel bağları kurmayı da hedeflemektedir. 

Ülkemizin ekonomik gelişiminde, büyümesinde ve kalkınma noktasında üretimin ve ihracat 

rakamlarının arttırılması gerektiğinin farkında olan proje ortakları Sakarya Üniversitesi’nde 

okuyan uluslararası öğrencilere Genç Ticaret Köprüsü projesi bünyesinde dış ticaret, ihracat, 

girişimcilik vb. eğitimlerin verilmesinden sonra şehirdeki kobilerin iç ve dış departmanlarında 

yer almalarını sağlayarak şirketlere yeni pazarlar ve yeni müşteriler keşfetmeleri noktasında 

firmalara gerekli insan kaynağını sağlamayı hedeflemektedir.  

Genç Müsiad Sakarya ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği ile başlatılan Genç Ticaret 

Köprüsü projesi kamu kurumlarına ve sivil sektöre projenin vizyonunu izah ederek desteklerini 

almaktadır. Proje kapsamındaki öğrencilere sektörel plan, program, yönetim, denetim, 

değerlendirme, iş birlikleri, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi bağlamında eğitimler sunan 

alanında yetkin tecrübeli eğitim uzmanları, akademisyenler, vb. girişimcilerle destek 

vermektedir. 

Bu bağlamda ticari kabiliyetlerini ortaya koyan uluslararası öğrencilerin ülke ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir değer olduklarını genç ticaret köprüsünün ekonomik bağlarını ortaya 

çıkartıp ticari ilişkiler geliştiriliyor. 
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Genç Ticaret Köprüsü Projesi’nin Taşıdığı Potansiyel 

Sakarya, ihracatta Türkiye’de her yıl ilk 10’a girmekle birlikte 2020 Ocak-kasım döneminde 

150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaparak 47 ilin 

toplam ihracat rakamını geride bıraktığı Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenilen 

bilgilere göre Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve 

Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor. 

Projenin asıl amacı şehirdeki kobilerin ihracat yeteneği kazanımlarının artırılması ve bunun 

yanında yaklaşık 100’ü aşkın farklı ülkeden Sakarya’ya gelen öğrencilerin girişimcilik 

kabiliyetlerini kazanması, uluslararası öğrencilerin ülkelerinin ihtiyaçlarını farklı ülkeler 

yerine, tercihlerinin Türkiye ve Sakarya olmasını sağlamaya odaklanmaktadır (Genç Ticaret 

Köprüsü, 2019, s.6). Genç ticaret köprüsü projesini hayata geçiren Genç Müsiad Sakarya, 

Yedirenk uluslararası öğrenci derneği ve proje ortaklarının çalışmaları incelendiğinde Genç 

ticaret köprüsü projesinin birçok başlıkta gerek uluslararası öğrenciler gerekse kobi nezdinde 

büyük bir potansiyel taşıdığı görülmektedir.  

Bu potansiyel; 

1- Hızlılık: Uluslararası Öğrenciler bilgi donanımları ve teknolojiyi doğru kullanabilme özelliği 

ile firmalara pazar bulmada hızlılık kazandırıyor. Ürün tedariği, lojistik, finansman gibi 

unsurların dünya üzerinde ortak bir şekilde gelişmesi bu hızlılığı kullanabilen öğrenciler ile 

destek alan firmalar için önemli bir unsurdur.  

2– Yabancı Dil: Firmalar için ihracat yapılacak ülkenin anadilinin yanı sıra o ülkelerin yerel 

dillerine de hâkim olunması firmalar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerin önemli 

bir kısmı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapçanın yanı sıra ülkemizde 

gördükleri 1 yıllık Türkçe eğitimi ile kendi yerel dillerini de konuşması ihracatçılar için önem 

arz etmektedir.  

3- Ülke Pazar Fırsatları Analizi: Özellikle, okulların tatil olduğu dönemlerde ülkelerine dönen 

öğrenciler oradaki zamanını Türkiye'den girişim yapmak istediği firmanın tanıtımını yapmakta 

ve pazar fırsatlarını o sektöre yönelik ön fizibiliteyi yapmaktadır. 

4-Ev sahibi Ülke Avantajı ve Güven: Pazar konusunda girişimde bulunan uluslararası öğrenci, 

ülkesindeki firmalara da o ülkenin vatandaşı olmasından ötürü ticaretin güven yönüne ciddi bir 

katkı sağlayacaktır. 

5- Masraf ve Zaman Tasarrufu: Ülkelerine dönmeden önce firmalar ile görüşen ve pazar 

aramaya yönelen uluslararası öğrenciler firmalar için çok düşük bir masraf ve çok kısa bir 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 117 

www.internationalstudentsymposium.com 

zamanda kendi ülke dinamiklerini ve ulaşım kanallarını bildiklerinden masraf ve zaman 

konusunda en az ve en hızlı bir şekilde etkili bir yolun imkânını vermektedir.  

6- Mezuniyet Sonrası Ticaret: Türkiye'de firmaları tanıyan ve kendi branşlarında eğitimini 

tamamlayanlar kendi ülkelerinde çalıştığı özel sektör ve kamu da satın alma yapma konusunda 

ilk önce Türkiye'yi değerlendirmeye almaları kolaylaşacaktır. Türkiye'nin ekonomik 

dinamikliğini tanıyan mezun olan bir mühendis vb. alandaki kişiler her iki ülkenin menfaatini 

değerlendirmeye alarak satın almasına yön verecektir. 

7- Kamu ve Özel Sektör İlişki Geliştirme: Mezuniyet sonrasında kamu da çalışan, özel sektör 

ve sivil toplum örgütü ile partner ilişkileri geliştirmek adına uzun dönemli bir projenin hızla 

gelişmesine katkı sağlaması düşünülmektedir (Genç Ticaret Köprüsü, 2019, s.3). 

Projeden staj ve iş imkânı olarak istifade eden uluslararası öğrencilerin firmalara adaptasyonu 

ve alanlarına muhatap ürünleri tanıyıp pazar arayışı ve portföylerini artırdıkları 6-12 ay gibi bir 

sürede iş kabiliyet ve tecrübeleri kazandığı görülmekte olup bu imkânların uluslararası 

öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanıp bu projeye talep oluşturmaktadır.  

Kobilerin vizyonları bağlamında hedef ülke ve yeni pazarlarda daha güvenle ilerleme 

kaydettikleri, Pazar arayışları ve gelişmelerini takip etmelerine olanak sağlamış bu vb. 

avantajlar kapsamında kobilerin ülkemizin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki vizyonunu 

fark edip dünyanın birçok ülkesine uluslararası öğrenciler aracılığı ile ulaşıp pazar 

potansiyelleri görülmüş bu bağlamda ticaret ve üretimlerini geliştirmelerine olanak sağladığını 

fark etmektedirler.   

Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetler  

Sakarya ilinde yaklaşık 5 bin civarında uluslararası öğrenci öğrenim görmekte bu önemli 

potansiyelinin farkında olan Genç Müsiad Sakarya, Yedirenk uluslararası öğrenci derneği ve 

diğer protokol ortaklarının kurumlar arası iş birlikteliği ile Genç Ticaret köprüsü projesi ivme 

kazanmaya devem etmekte olduğu görülmektedir. 2015-2021 yılı itibari ile yapılan birçok 

faaliyet ve girişimlerin neticesinde Kobilerdeki hareketlenme ve uluslararası öğrencilerin staj 

ve iş imkânından faydalanmaları firmalarda dış ticaret, ihracat, girişimcilik vb. adımlarını 

hızlandırmıştır. 

Bu proje kapsamında aşağıda icra edilen faaliyetleri şöyle sıralaya biliriz.  

a) Ticari, Ekonomik Kurum ve Kuruluş Ziyaretleri  
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Projenin ortaya çıkışı ile birlikte çeşitli birçok plartformda tanıtım faaliyetleri ve ziyaretleri 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Sakarya Ticaret 

Ve Sanayi Odası (SATSO), Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Öğrenci 

Dernekleri Federasyonu (UDEF) Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamaları Bilimler 

Üniversitesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, firma ve girişimciler, Müsiad Expo Fuarları vb. 

ticari ve ekonomik kuruluşlar ziyaret edilmiştir. 

b) Tecrübe Paylaşımları ve İş Görüşmeleri 

Proje kapsamında iş dünyasının önemli CİO ve yöneticileri ile uluslararası öğrenciler bir araya 

getirilmiş ve bu şekilde tecrübe aktarımı imkânı oluşturulmuştur. Bu bağlamda Albayrak Grubu 

CEO’su, geçmiş dönem MÜSİAD Başkanı, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı uluslararası 

öğrencilerle buluşturulmuştur (Genç Ticaret Köprüsü, 2019, s.26). 

c) Tanıtım ve Teşvik Faaliyetleri 

MÜSİAD üye firmalarına Genç Ticaret Köprüsü projesi tanıtımları yapılmış ve firma vb. 

ziyaretlerde faaliyetlerin tanıtımı yapılmasının yanında firmaların uluslararası öğrencileri 

istihdam etmesi hususunda teşvik edilmesi, uluslararası öğrencilerin Türk Sanayici ve İş 

İnsanlarını ve iş dünyasının dinamiklerini tecrübe etmeleri de sağlanılmıştır. Sakarya 

Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yanında Sakarya Büyükşehir 

Belediyesinin de katkıları ile tanıtımların daha geniş alana yayılması sağlanmış, yerel ve ulusal 

basında yapılan faaliyetlerin yayınlanması temin edilmiştir. Bunların yanı sıra sosyal mecralar 

da kullanılarak projenin daha fazla tanıtımı ve duyurusu sağlanılmaktadır. 

Genç ticaret köprüsü projesi Genç Müsiad Genel Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri 

Federasyonu (UDEF) bünyesinde genel bir protokole girmesi beklenilmekte ve bu bağlamda 

birçok şehirde hayat bulmaya başlanılması ön görülmektedir.  

Özellikle kamuoyunun ilgi ve dikkatini çeken Ülke sunum yarışmaları 5 yıldan beri 

düzenlenilmekte olup öğrencilerin ilgisini çekerek başarı ödülleri ve destek hediyelerin hem 

uluslararası öğrenciler hem de firma yöneticilerinin ilgilisi artırılmaktadır.  

d) Verilen Eğitimler 

Projenin başlangıç ve gelişim sürecinde verilen eğitimlerin uluslararası öğrencilere kazanımları 

önem arz etmektedir. Zira eğitim bu projenin temel kısımlarından biri olarak belirlenmiştir. 

Proje kapmasında verilen eğitimler aşağıdaki gibidir. 

- Genç Ticaret Köprüsü'nün Amacı ve Kuruluş Felsefesi  

- E-ihracat,  
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- E-Ticaretin Şifreleri,  

- Trade Map Veri Analizi Eğitimi,  

- Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri, 

- Uluslararası Ticaretin Ekopolitikası,  

- Pazarlama Teknikleri, Sunum Teknikleri  

Projenin Uluslararası Öğrenciler ve Kobiler Açısından Değerlendirilmesi 

Genç ticaret köprüsü projesinde 6 yıllık bir zaman diliminde yer alan birçok öğrenim gören 

uluslararası öğrenci ve mezun öğrenciler mevcuttur. Bunlar kısa ve orta düzeydeki kobilerden 

kazandıkları tecrübeleri Sakarya ve çevre illerde ayrıca bulundukları ülkelerde 

değerlendirmekte oldukları görülmektedir. Proje kapsamında yer alan toplamda 21 uluslararası 

öğrenciyle yüz yüze ve zoom programı üzerinden mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

mülakatlara katılan 11 öğrenci ile yüz yüze, 10 öğrenci ile zoom programı üzerinden mülakat 

yapılmıştır. Mülakat yapılan öğrencilerin ülke dağılımları şu şekildedir:  

Mali, Gana, Fildişi, Burundi, Kamerun, Nijer, Tunus, Cezayir, Yemen, Filistin, İran, Bangladeş, 

Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk. 

Proje kapsamında yer alan firmalar mobilya, tekstil, makina, elektrik ve elektronik, mermer, 

inşaat, iç dekorasyon ve kimyevi temizlik alanlarındaki 11 firma yöneticisi ile de firmalarında 

yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir.  

Projenin Uluslararası Öğrenciler Açısından Değerlendirmesi 

Projeye dâhil olan uluslararası öğrencilerle yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile yapılan 

görüşmeler neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

a) Uluslararası öğrencilerle yüz yüze yapılan mülakatlarda uluslararası öğrencinin 

üniversite eğitimi öncesinde ticaret veya iş deneyiminin olmadığı lakin ticaret isteklerinin 

olduğu, az bir kısmının ise var olan işletmelerinin neticesinde ticaretle ilgilendiği 

görülmektedir.  

b) Projeden bilgilerinin proje ye katılan öğrenciler ve proje ortaklarının yaptığı çağrılar 

neticesinde olduğu ve projeye katılmadaki düşünce ve isteklerinin verilen eğitimler sayesinde 

staj ve iş imkânı avantajı sağlayacağı düşünceleri ağır basmaktadır.  

c) Verilen eğitimlerin yeterliliği konusunda farklı görüşler olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Eğitimlerin yeterli olduğu, biraz daha yoğunlaştırılmış spesifik eğitimlerin verilmesi gerektiği, 
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verilen eğitimler kapsamında firma ziyaretleri yapıldığı ve bunun biraz daha geliştirilmesi 

gerektiği yönünde öğrencilerin bu projeye daha fazla ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. 

d) Proje ortaklarının projeyi yönetmedeki kordinasyonu ile alakalı genel görüş ise yeterli 

düzeyde olduğu ifade edilmektedir. Eğitimlerin verilmesi, proje hazırlanması, firma ziyaretleri, 

organizasyanlar, staj ve iş imkânları bu kordinasyonun neticesi olarak görülmektedir. 

e) Proje ortaklarının genişletilmesi konusunda genel kanaatin daha fazla kurumun 

olması imkânların artmasına bu manada öğrencilerdeki ilginin daha ciddi ve yoğun olarak 

ortaya çıkacağı ön görülmektedir. Şehirdeki iş imkânlarına ulaşma konusunda bir açığın olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Genç ticaret köprüsü projesine benzer bir proje olan Sakarya Üniversitesi 

ve SATSO arasında yapılan UPEP (Üniversiteden Pazar Elçiliğine) projesi gibi fazla 

programların olması uluslararası öğrencilerin istifade edebilmeleri açısından ortaya 

çıkmaktadır. 

f) Proje kapsamında staj ve iş imkânına sahip olan öğrencilerin yoğunlukta olduğu 

görülmektedir. Staj, iş imkânı ve kabiliyetine sahip olan öğrenciler en az 1 ay en fazla olanı ise 

3 yıl gibi bir zaman dilimini sürdürmektedir. Buradaki en önemli göstergelerinden biri 

öğrencinin mezuniyet süreci ve istihdam neticesinde firmada bulunduğu pozisyonda vereceği 

performans belirlemektedir.  

g) Staj ve iş imkânının sağladığı faydalar konusunda tüm öğrenciler müthiş bir deneyim 

ve kabiliyet kazandıkları bu proje sayesinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarını ve işleyişini 

görebildiklerini, portföylerinin genişlediği, girişimcilik yönlerinin arttığı vb. kabiliyetlerinin 

geliştiğini sıralamaktadırlar. Örneğin; H.D. isimli staj ve iş imkânına sahip olan öğrencinin 

İhracat departmanında göstermiş olduğu performans neticesinde firmaya 3 ülke de ihracat 

olanağı ve fabrika kurulmasına aracılık yapmayı sağlamıştır. Edindiği tecrübe ve kabiliyetini 

gösteren uluslararası öğrenci ye bugün 3 büyük firmadan teklif geldiği ve bunların hangisinde 

kendisini daha fazla geliştireceği konusunda karar aşamasındadır. 

h) Firmalarda bulunan öğrenciler genel olarak dış ticaret, ihracat departmanlarında 

görev aldıkları ve Pazar arayışında bulundukları görülmektedir. Spesifik olarak insan 

kaynakları, muhasebe vb. alanları da kapsamaktadır. Örneğin M.R. isimli öğrenci Elazığ’da bir 

maden firmasında muhasebe departmanında çalışmaktadır. Bulundukları firmaya katkılarının 

firmaların alanları ve vizyonları oranında katkıları olduğu görülmüştür.  
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ı) Uluslararası öğrencilerin sivil toplum kuruluşları ile irtibatta olmalarının kendilerine 

kattığı avantajlar konusunda tüm öğrencilerin ifadeleri olumlu bir seyir izlemektedir. İçerisinde 

bulundukları bu imkânlara sivil toplum kuruluşları sayesinde kavuştukları, sosyal ve kültürel 

mahiyette desteklemeleri, verilen güven ve eğitimler, insani ilişkilerin gelişmesi ve mezuniyet 

süreçlerindeki destekler uluslararası öğrencilerin köprü olmalarına ve aidiyet duygularının 

gelişmelerinde en büyük avantaj olduğunu ifade etmektedirler. 

i) Projenin kamuoyuna yansıyan kısmı olan Ülke Sunum Yarışmaları’nın verimliliği ise 

şüphe götürmez düzeyde olduğu öğrenciler tarafından ifade edilmektedir. Öğrencilerin kendi 

ülkelerini sosyokültürel ve ticaretlerini bilmeleri, ithalat ve ihracat etkilerini öğrenmeleri, farklı 

ülkeleri tanımaları ve fırsatlarını görebilmeleri bakımından fevkalade bir yarışma olduğu 

görülmektedir. Yarışmalarda dereceye girmiş ve girememiş öğrencilere sorumluluk katması ve 

ülkesini temsil etmesi bir öğrenciye muhteşem bir motivasyon katmaktadır. Bu yarışmalar 

neticesinde onları izleyen emsalleri ve firma yetkilileri ile ilişkilerini geliştirmektedir.  

Projenin Kobiler Açısından Değerlendirilmesi 

Kobilerle yapılan mülakatların özellikle firma sahipleri ile yapıldığını ve bu projenin ne kadar 

ihtimam gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.  

Mülakat yaptığımız firmaların sadece iki tanesi ihracat yapmamakta olup bu proje kapsamında 

ihracat yapma iradelerinin bu proje kapsamında ortaya çıktığını ifade etmiştir. Diğer firmaların 

ihracat yaptığı ülkelerin sayısı 83 ülkeye kadar çıkmaktadır. 5-50 yıllık firmaların nesil 

firmaları olduğu görülmektedir ve bu firmaların dış ticaret ve ihracat rakamlarını artırmak, 

şehre ve ülkeye katkılarının bilincinde olmaları bu projeye yaklaşımları da etkili olduğu 

görülmektedir. Firmaların ihracatta hedef ülkelerin belirlemesi, ülke dillerinin bilinmesi, pazar 

arayışının rahat olması, ülke ve bölgeye yabancı olmayan ve girişken öğrencilerin dış 

departmanlarda görev alması bu yönde proje kapsamındaki öğrencilerin bünyelerinde olması 

işverenler tarafından beklenilmektedir. 

MÜSİAD SAKARYA, bünyesindeki firmalara projeyi tanıttığı ve ilgili firmaların projeyi 

incelemesiyle bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Projenin ilgi yönü daha çok ihracat isteği 

olarak görülmektedir. Firmaların projeye destek vermeye başlamaları ortalama 3 yıllık bir 

zamanı kapsamaktadır. 

Firmalarda staj veya iş imkânından yılda ortalama 80 öğrenci istifade etmektedir. Bu imkânlara 

sahip öğrencilerin firmaya katkılarını ele aldığımızda nesil firma sahiplerinin vizyonlu bakışları 
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ilk 6-12 aylık süreçte öğrencilerin adaptasyon süreçleri, firmaları yakından tanımaları, iş 

kültürünü görmeleri, pazar arayış süreçleri ve uluslararası fuarlarda kazandıkları tecrübeler 

neticesinde firmalara katkıları ifade edilmektedir. Bu usûl üzere çalışan firmaların bünyesinde 

3 yıldır çalışan öğrenciler bulunmaktadır. Örneğin, W. firması 62 ülkeye ihracat yapıldığını ve 

bu proje kapsamında ihracatını 64 ülkeye çıkardığı ve hedeflerinin ise 75 ülkeye ihracat yapmak 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Firma sahiplerinin sivil toplum kuruluşları ile irtibatta olmaları sosyal çevre açısından önemli 

olduğu vurgusu yapılmakta, kobiler tarafından düşünülen projelerin sivil toplum aracılığı ile 

uygulama sahası bulunduğu, başarılı işler yapıldığı Genç ticaret köprüsü projesinde bu 

bağlamda uygulanıyor olmasının pozitif yansımaları söz konusudur. 

Projenin bir diğer görünen yüzü ülke sunum yarışmaları ise işverenlerin dikkatini çekmiştir. Bu 

proje kapsamındaki öğrencilerin ihracata katkılarının alt yapı hazırlık süreçleri olarak değer 

görmesi, öğrencilerin ciddiyetle sunumlarını araştırıp sunmaları, staj tecrübeleri ile iş hayatına 

adım atmaları firmalar tarafından bu projeye desteğin artarak verileceği görülmektedir. 

Uluslararası öğrenciler üzerine düşen görevleri yaptıklarını kamuoyuna göstermeleri 

bağlamında önem arz etmektedir. Ülke sunum yarışmaları organizasyonunda her yıl kalitenin 

arttığını da ayrıca görmekteyiz. 

Sonuç 

Genç ticaret köprüsü projesi 2015 yılı itibari ile Sakarya da başlayıp çeşitli eğitim 

programlarıyla da desteklenilmiş olup uygulama zemini bulduğu ve Kobilerdeki 

hareketlenmeyle birlikte projeye katkı ve desteklerin arttığı, faydası gözlenen bu projenin çevre 

illere de yayıldığı gözlenmektedir. Bu proje ile sivil toplum kuruluşlarının uluslararası 

öğrencilere katkısı ele alınıp ortaya konulmuş her geçen gün sivil toplum kuruluşları ile 

yapılacak olan projelerin sosyal ortamlarda daha fazla yayıldığı ve yer bulduğunu görmekteyiz. 

Sivil toplum kuruluşlarına verilecek desteklerin ulusal ve uluslararası alandaki etkileri zamanla 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda Sivil toplum kuruluşlarına ne kadar ihtiyaç duyulduğu ve bu 

proje ye her geçen gün desteklerin artması gerekliliği anlaşılmaktadır. 
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Türkiye’de Sayılar ile Uluslararası Öğrenciler (2013 -2020) 

Mehmet Erken1 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim kurumunun yayınladığı verilere dayanarak, 2013-2020 

yılları arasında Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin sayısal değerlendirmesini 

yapmaktır.  

Değerlendirme kapsamında son yedi yıldaki değişimler göz önüne alınarak öncelikle 

Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin genel görünümüne yer verilmiş, sonrasında 

Türkiye’ye öğrenci gönderen ülkeler, kıtalar ve İslam dünyası, Türki cumhuriyetler, Balkanlar 

gibi özel bölgelere göre ayrıştırılarak değerlendirilmiş, öğrencilerin vakıf-devlet okulu 

tercihlerine göre dağılımları gösterilmiş, en sonunda en çok tercih edilen okullara dair rakamlar 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: YÖK İstatistik, Uluslararası Öğrencilik, Türkiye’de Uluslararası Öğrenci 

Hareketliliği, Balkanlar, Afrika, Türkiye’ye Komşu Ülkeler. 

 

Giriş 

1992 yılında başlatılan Büyük Öğrenci Projesi’nden itibaren planlı bir şekilde uluslararası 

öğrencileri ağırlayan Türkiye Cumhuriyeti, 2010 yılında bu yöndeki politikalarında değişikliğe 

gitmiştir. Ülkenin değişen uluslararası öğrenci politikaları yanında, sosyal, idari ve kültürel 

alanlarda yaşadığı gelişme Türkiye’yi hem de dünya hem içinde bulunduğu bölgeler ölçeğinde 

çekim merkezi haline getirmiştir.  

Bu yazı, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 2013-2020 yılları arasında istatistiklere dayanarak 

üniversite öğrenimi görmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen uluslararası öğrencilerin 

sayısal bir değerlendirmesini sunacak, geçen 7 yılda ülkedeki uluslararası öğrenci profilinin 

değişimini ortaya koyacaktır. Bu maksatla önce gelen öğrencilere dair sayılar kıta, bölge, ülke 

bazında, ardından öğrencilerin en çok tercih ettikleri okullar değerlendirilecektir. 

 

                                                             
1 Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezi.  
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Gelen Öğrencilere Dair Bilgiler ve Değerlendirmeler   

Tablo 1’de yer alan yıllara göre uluslararası öğrenci sayıları ve bu sayılar içinde kadın-erkek 

dağılımını incelediğimizde 2013 yılında Türkiye’de 48.183 uluslararası öğrencinin bulunduğu 

ve bu rakamın 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 185.001’e yükseldiği görülmektedir. 

Diğer bir deyişle 7 sene içinde Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenci sayısı 4 kat artmıştır. 

2013 yılında gelen öğrencilerin yaklaşık %30’u kadın, %70’i erkek iken, 2019 yılında bu oran 

%35/%65 seviyesine gelmiştir.  

Tablo 1: 2013-2020 yılları arasında Türkiye’de toplam uluslararası öğrenci sayıları, kadın-

erkek dağılımları 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

48183 72178 87903 108076 

K E K E K E K E 

14752 33431 22543 49635 27747 60156 36222 71854 

30,62% 69,38% 31,23% 68,77% 31,57% 68,43% 33,52% 66,48% 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

125135 154446 185001 

K E K E K E 

43354 81781 54268 100178 65421 119580 

34,65% 65,35% 35,14% 64,86% 35,36% 64,64% 

Grafik 1’de yer alan, öğrencilerin geldikleri coğrafi bölgelere göre dağılımlarına baktığımızda 

Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin büyük çoğunluğunun Asya ülkelerinden olduğu 

görülmektedir. Asya ülkelerinden gelen öğrencilerin sayısı 2013 yılında 35384 (%73,44) iken 

2019-2020 eğitim yılında 134.823 (72,88)’e yükselmiştir. Bu yükseliş, Türkiye’deki 

uluslararası öğrenci sayısının artışı ile paraleldir. Toplam öğrenci sayısında Asya kıtasını Afrika 

ve Avrupa kıtaları izlemektedir. 2013 yılında en çok öğrencinin geldiği ikinci kıta Avrupa iken, 

2020 yılında Afrika olmuştur. Afrika kıtasından gelen öğrenci sayılarına detaylı baktığımızda 

2013 yılında 5443 (%11.30) öğrencinin, 2020 yılında ise 28534 (%15.42) öğrencinin geldiği 

görülmektedir. Afrika kıtasından gelen öğrenci sayısının 7 senede 5 kat kadar artarak, genel 

ortalamadan daha hızlı bir yükseliş gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu aralıkta Avrupa kıtasından 

gelen öğrenci sayısı ise 3 kat artış göstermiştir.  Amerika ve Okyanusya kıtalarından gelen 

öğrencilerin sayısının ise toplam içindeki oranı dönem boyunca %1’in altındadır.  
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Bu genel değerlendirmelerin ardından, gelen öğrencilere ve ülkelere göre daha özel alanlara 

bakmak yerinde olacaktır. Aşağıda, Türki cumhuriyetler, komşu ülkeler, Balkanlar, İslam 

dünyası ve Afrika’dan gelen öğrencilerin dağılımları yer almaktadır.  

Öncelikle, Türkiye’nin uluslararası öğrencilik politikalarının başlangıç noktasını teşkil eden 

Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilere baktığımızda, bu öğrencilerin sayısı, 2013-2014 

yılında 16.931 iken 44.824’e yükseldiği görülmektedir. Türki cumhuriyetlerden gelen 

öğrencilerin toplam içindeki oranları ise 35,14%’den 24,23%’e gerilemiştir. Diğer bir ifade ile 

Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin toplam içindeki oranı 1/3’den 1/4’e gerilemiştir. 

Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin toplam içindeki oranında yaşanan gerileme çok 

önemli bir soruyu gündeme getirmektedir. Zira Türkiye için uluslararası öğrencilik mefhumu 

Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler ile tanınırlık kazanmış hatta uzun bir süre Uluslararası 

öğrencilik, Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler ile özdeşleşmiştir. Bugün Türki 

cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin toplam içindeki oranının düşme eğiliminde ise, ülkedeki 

uluslararası öğrencilerin profili ne yönde değişmiştir?  

Yukarıda ele aldığımız gibi, kıtalar bazında bakıldığında gelen öğrencilerin geldikleri kıtalara 

göre Afrika kıtasından gelen öğlencilerin artışı dışında dikkat çekici bir değişim yaşanmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle diğer özel ya da bölgesel alanlara bakmak yerinde olacaktır.  

Evvela, Balkanlardan gelen öğrencilerin sayılarına baktığımızda (Tablo 2), Balkanlardan gelen 

öğrencilerin toplam sayısının 2013 yılında 5432, 2019 yılında 11.305 olduğu görülmektedir. 

Yaşanan iki kat artış, ülkedeki toplam uluslararası öğrenci sayısının artışından azdır. Aynı 

5443 9125 12235 14282 16402
21562

28534

414 620 686 901 980 1144 1282
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şekilde Balkanların bulunduğu Avrupa kıtasından gelen öğrencilerin içinde Balkanlardan gelen 

öğrencilerin oranında da azalma görülmektedir. Bu oran 2013 yılında %81,17 iken, 2019 

yılında %57,98’e gerilemiştir. Avrupa kıtasından gelen toplam öğrenci sayısında yaşanan 3 kat 

artışın, Balkanlar’dan gelen öğrencilerin sayısının artmasından ziyade, diğer ülkelerden gelen 

öğrencilerin sayısının artışı ile ilişkili olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Yıllara göre Balkan Ülkelerinden gelen öğrencilerin sayıları, toplam içindeki ve Avrupa 

ülkeleri arasındaki oranları 

  
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Toplam Öğrenci Sayısı  5432 6793 7224 9035 9956 10582 11305 

Genel toplam içinde 

oranı 
11,27% 9,41% 8,22% 8,36% 7,96% 6,85% 6,11% 

Avrupa içinde oranı 81,17% 77,28% 77,69% 59,37% 59,82% 58,20% 57,98% 

Balkanların ardından İslam dünyasından1 gelen öğrencilerin sayılarına baktığımızda çok ciddi 

bir artış görülmektedir (Tablo 3). İslam dünyasından gelen öğrencilerin sayısı 7 senede 

34966’dan 152.153’e yükselmiştir. Bu artış yaklaşık 4,5 katlık bu artışa tekabül etmektedir. 

Oransal olarak toplam içinde İslam dünyasından gelen öğrencilerin oranı %72’den %82’ye 

yükselmiştir. İslam dünyası ülkeleri içinde yine en önemli artış Afrika’dan gelen öğrencilerin 

sayısındaki artış olmuştur (%11’den %16’ya). 

Tablo 3: Yıllara göre İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerden gelen öğrencilerin 

Toplam sayıları ve genel toplama oranları 

  
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Toplam 

Öğrenci Sayısı 
34966 54342 68202 81642 96412 123622 152153 

Genel toplam 

içinde oranı  
72,57% 75,29% 77,59% 75,54% 77,05% 80,04% 82,24% 

İslam dünyasının ardından komşu ülkelerden gelen öğrencilere baktığımızda, Türkiye’ye 

komşu ülkelerden gelen öğrencilerin sayısının 18.419’dan 84.858’e yükseldiği görülmektedir 

(Tablo 4). Oransal olarak ise komşu ülkelerden gelen öğrencilerin toplam içindeki oranı 

%38’den %45’e yükselmiştir. Bu büyük sayı artışında en büyük pay, Suriye’den gelen 

öğrencilere aittir. 

Tablo 4: Komşu ülkelerden gelen öğrencilerin sayıları ve genel toplam içinde 

oranları 

  
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Komşu 

Ülkeler   
18419 29307 37241 47310 56266 68514 84858 

                                                             
1 İslam dünyası ülkeleri için, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler baz alınmıştır.  
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Genel İçinde 

Oranı  
38,23% 40,60% 42,37% 43,77% 44,96% 44,36% 45,87% 

Şimdiye kadar, genel toplam içinde İİT üyeleri, Asya içinde Türki Cumhuriyetler, Avrupa 

içinde ise Balkanlar’dan gelen öğrencilere baktık. Afrika’dan gelen öğrencilerin Afrika’nın 

bölgelerine göre dağılımı ise Tablo 5’de görülmektedir. 2013 yılında Afrika’dan gelen 

öğrencilerin büyük çoğunluğu Batı ve Doğu Afrika’dan gelmekte iken (%34 ve %39) 2019 

yılında gelindiğinde Kuzey Afrika’dan gelen öğrencilerin oranı artmış, Batı Afrika’dan 

gelenlerin oranı azalmıştır (%31 ve %19). Geçen 7 yılda Orta Afrika’dan gelen öğrencilerin 

oranı %1 oranında artmış, Güney Afrika’dan gelen öğrencilerin oranı ise değişmemiştir (2019: 

%1.17). Sonuç olarak Afrika kıtasında doğu ve batı Afrika’dan gelen öğrencilerin geçmişte de 

sayılarının fazla olduğu ve bu bölgelerden gelen öğrenci sayısındaki artışın Türkiye 

ortalamasına neredeyse paralel bir şekilde arttığı, Kuzey Afrika’dan gelen öğrenci sayısının ise 

belirgin bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Tablo 5: Afrika Kıtasında bölgelere göre gelen öğrencilerin dağılım 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Batı Afrika 1855 2814 3427 3588 3855 4503 5454 

Afrika içinde oranı 34,08% 30,84% 28,01% 25,12% 23,50% 20,88% 19,11% 

Doğu Afrika 2159 3215 4244 4912 5744 7923 11044 

Afrika içinde oranı 39,67% 35,23% 34,69% 34,39% 35,02% 36,75% 38,70% 

Güney Afrika 70 169 218 226 310 349 335 

Afrika içinde oranı 1,29% 1,85% 1,78% 1,58% 1,89% 1,62% 1,17% 

Kuzey Afrika 910 2166 3394 4396 5022 6721 8860 

Afrika içinde oranı 16,72% 23,74% 27,74% 30,78% 30,62% 31,17% 31,05% 

Orta Afrika 449 761 952 1160 1471 2066 2841 

Afrika içinde oranı 8,25% 8,34% 7,78% 8,12% 8,97% 9,58% 9,96% 

Afrika Toplam 5443 9125 12235 14282 16402 21562 28534 

 

Kıtalara ve bölgelere artışın ardından, ülkeler bazında artışlara yoğunlaşmak gerekmektedir. 

Tablo 6’da 2019-2020 yılında en çok öğrencinin geldiği 15 ülkenin yıllara göre toplam öğrenci 

sayıları.  

Tablo 6: 2019-2020 yılında en çok öğrencinin geldiği 15 ülkenin yıllara göre toplam 

öğrenci sayıları. 

 Yıllar / Ülkeler  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Suriye Arap 

Cumhuriyeti 1785 5560 9689 15042 20701 27034 37236 
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Azerbaycan 

Cumhuriyeti 6901 10638 12504 14879 17088 19383 21069 

Türkmenistan 6942 9093 9904 10420 12248 17571 18016 

İran İslam 

Cumhuriyeti 4343 5302 5661 6099 6418 7154 8776 

Irak Cumhuriyeti 1587 3176 4577 5114 5243 7608 9752 

Afganistan İslam 

Cumhuriyeti 2332 3672 4338 5252 5826 6804 7517 

Almanya Federal 

Cumhuriyeti 396 730 729 3762 4027 4390 4653 

Somali Federal 

Cumhuriyeti 638 915 1383 1735 2310 3764 6104 

Yemen Cumhuriyeti 327 678 996 1382 1896 3076 4386 

Mısır Arap 

Cumhuriyeti 199 410 697 1217 1921 2910 4109 

Ürdün Haşimi 

Krallığı 306 507 730 1006 1603 2643 4043 

Bulgaristan 

Cumhuriyeti 843 1011 951 2030 2510 3010 3688 

Filistin Devleti 675 976 1238 1472 1825 2483 3145 

Yunanistan 

Cumhuriyeti 1501 1826 1993 2285 2546 2713 2874 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 692 1089 1298 1498 2110 2257 2399 

Listede yer alan ülkelerden bazılarından gelen öğrenci sayıları çok büyük bir artış göstermiştir. 

Bunların en başında Suriye gelmektedir. Suriye’den gelen öğrenci sayısı 7 senede 20 kat kadar 

artmıştır. Bunda, Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında Türkiye’ye gelen Suriyelilerin etkisi 

vardır. Bu özel durumu bir kenara bıraktığımızda, Almanya, Somali ve Yemen’den gelen 

öğrencilerin sayısı yaklaşık 10 kat artış göstermiştir. Iraklı öğrencilerin sayısı yaklaşık 6 kat 

artmıştır. Filistin’den gelen öğrencilerin sayısı yaklaşık 4 kat artmış, Mısır’dan gelen 

öğrencilerin sayısı ise yaklaşık 20 kat artmıştır. Fakat 2013 yılında Mısır’dan sadece 199 

öğrenci bulunmasından dolayı, bu büyük artışın, toplam rakamlara belirgin bir etkisi 

olmamıştır. Bu tabloda dikkat çekici bir diğer nokta 2019-2020 eğitim yılında en çok öğrencinin 

geldiği 15 ülkeden yedisinin 2013-2014 eğitim döneminde en çok öğrencinin geldiği 15 ülke 

arasında olmamasıdır.  
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Şimdiye kadar ele aldığımız sayılar neticesinde bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bunların 

başında, geçen 10 sene içinde iç savaş yaşayan Suriye, Yemen, Mısır gibi ülkelerden çok sayıda 

öğrenci Türkiye’ye gelmiştir ve bu öğrencilerin sayısı, özellikle Suriyeli öğrencilerin sayısı, 

Türkiye’deki toplam uluslararası öğrenci sayıları içinde büyük bir değişim meydana getirmiştir. 

Dikkat çeken bir diğer sonuç, komşu ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının artışıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin komşuları olan Azerbaycan, Irak, İran, Suriye, Yunanistan, 

Bulgaristan 2013 yılında da Türkiye’ye en çok öğrenci gönderen ülkeler arasındadır fakat bu 

ülkelerden gelen öğrencilerin sayısı, ülkedeki toplam uluslararası öğrenci sayısının artışı ile 

paralel, yer yer daha fazla artış göstererek 2019-2020 eğitim yılında da en çok öğrenci gönderen 

ülkeler arasında yer almışlardır. 2013 yılında en çok öğrenci gönderen ilk 15 ülke arasında 

Kazakistan, Kırgızistan, Rusya gibi Asya ülkeleri varken bu ülkelerden gelen öğrenci sayıları 

toplam öğrenci sayısındaki artış ile paralellik gösterememiş ve listede geriye inmiştir.  

Öğrencilerin Türkiye’deki Tercihlerine Göre Değerlendirmeler  

Türkiye’ye gelen öğrencilerin genel profillerine baktıktan sonra, gelen öğrencilerin 

Türkiye’deki tercihlerine bakacağız.   

Tablo 7’de 2019-2020 eğitim döneminde en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan 

okulların, yıllara göre son 7 yıldaki öğrenci sayılarının dağılımı görülmektedir. Karşılaştırmalı 

olarak bu tablonun değerlendirilmesi, öğrencilerin ve üniversitelerin yönelimleri konusunda 

bilgiler vermektedir. Öncelikle şunun altını çizmemizde yarar vardır ki, Tablo 7’da yer alan 

üniversitelerin 8 tanesi, 2013-2014 eğitim yılında en çok öğrenciye sahip okullar arasında yer 

almamaktadır. İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uludağ 

Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi geçmişte de çok fazla 

uluslararası öğrenciye sahip okullardaki öğrenci sayısı, Türkiye’deki uluslararası öğrenci 

sayısının artışı ile paralel bir artış göstermiş ve bu okullar 2019-2020 eğitim döneminde de en 

çok öğrenciye sahip okullar arasında yer almıştır. Türkiye’deki artış ile paralel bir artış 

göstermeyen okullar listeden düşerken, Türkiye’deki artıştan daha fazla artış gösteren okullar 

listeye girmiştir. Listeye yeni giren okullar arasında dikkat çekici örnekler vardır. Örneğin, 

Karabük Üniversitesi’ndeki öğrenci artışı 7 yılda yaklaşık 110 kat artarak, 73’den 8084’e 

çıkmıştır. Karabük gibi Altınbaş Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep 

Üniversitesi’ndeki uluslararası öğrenci sayıları da belirgin artışlar göstermiştir. 
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Tablo 7: 2019-2020 Eğitim döneminde en çok uluslararası öğrenciye sahip okulların, 

yıllara göre son 7 yıldaki öğrenci sayıları 

Üniversiteler / Yıllar 
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Anadolu Üniversitesi 2078 2716 3286 4770 5721 6659 8881 

İstanbul Üniversitesi 3048 5317 5556 7671 7447 6645 8112 

Karabük Üniversitesi 73 273 924 2031 3329 5782 8084 

Uludağ Üniversitesi 1124 2235 2096 3202 4354 5424 5414 

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
923 1477 1980 2465 3162 5173 4635 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi 
839 1594 1830 2836 3505 3873 4439 

Bahçeşehir 

Üniversitesi 
1003 1411 1785 2053 2827 3548 4398 

Altınbaş Üniversitesi 133 299  802  1039  1844 3995 3881 

Trakya Üniversitesi 1329 1533 1694 1900 2276 2752 3680 

Ankara Üniversitesi 2018 2158 2198 2518 2508 2786 3618 

Kastamonu 

Üniversitesi 
249 608 884 1428 2187 3849 3504 

Atatürk Üniversitesi 1425 1955 1695 1794 2387 2699 3301 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
1075 1649 2131 2345 2723 2894 3196 

Gaziantep 

Üniversitesi 
470 1735 2545 3546 3175 2805 3044 

Harran Üniversitesi 55 157 249 321 1228 2791 3002 

Listede sadece 3 tane özel okul olduğu görülmektedir. Tablo 7’de yer alan 15 okulun devamında 

da özel okulların sıralamaları düşüktür. Fakat özel okullar arasında İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi gibi bazı okulların 

uluslararası öğrenci sayılarında son yedi yılda dikkate değer bir artış yaşandığı görülmektedir. 

Bu listeden, uluslararası öğrencilerin özel okullar yerine devlet okullarını tercih ettikleri 

anlaşılmaktadır. Tablo 8, yıllara göre uluslararası öğrenci sayılarının devlet – vakıf 

üniversiteleri arasındaki dağılımını göstermektedir. Yıllar içinde devlet – vakıf okullarındaki 

öğrenci sayıları arasında dikkate değer bir değişme yaşanmamıştır. Devlet üniversitelerindeki 

öğrenci sayılarında 2016-2018 yılları arasında vakıf üniversitelerindeki öğrencilere göre daha 

fazla artış yaşanırken 2019 yılında oranlar tekrar 2013 yılındaki seviyeye gelmiştir. 
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Tablo 8: Uluslararası öğrenci sayılarının devlet-vakıf üniversiteleri arasında 

dağılımı 

  
2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Devlet 38396 57442 69702 89432 102394 123772 144386 

Toplama 

içinde oranı 
79,69% 79,58% 79,29% 82,75% 81,83% 80,14% 78,05% 

Vakıf 9787 14736 18201 18644 22741 30674 40615 

Toplam 

içinde oranı 
20,31% 20,42% 20,71% 17,25% 18,17% 19,86% 21,95% 

Aşağıda, “Tablo 8’da yer alan okulların uluslararası öğrenci dağılımları ile Türkiye genelinin 

nasıl bir ilişkisi vardır?” sorusuna cevap aranacaktır. Bunun için en çok öğrenciye sahip 5 

okulun, uluslararası öğrenci profillerine bakacağız. Bu okullar, 2019-2020 eğitim döneminde 

en çok öğrenciye sahip ilk üç okul olan Anadolu, İstanbul ve Karabük üniversiteleri ile listede 

en çok uluslararası öğrenciye sahip iki vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın ve Bahçeşehir 

üniversiteleridir. Bu okullara 2019-2020 eğitim döneminde en çok hangi ülkelerden öğrenci 

geldiği Tablo 9’da görülmektedir.  

Tablo 9: 2019-2020 Yılında En Çok Uluslararası Öğrenciye Sahip 5 Üniversiteye En Çok 

Öğrenci Gönderen 5 Ülke  

Anadolu 

Üniversitesi 

İstanbul 

Üniversitesi 

Karabük 

Üniversitesi 

İstanbul Aydın 

Üniversitesi 

Bahçeşehir 

Üniversitesi 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Çad 

Cumhuriyeti 

İran İslam 

Cumhuriyeti 

Ürdün Haşimi 

Krallığı 

Almanya Federal 

Cumhuriyeti Türkmenistan 

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Ürdün Haşimi 

Krallığı 

Irak 

Cumhuriyeti 

Türkmenistan 
İran İslam 
Cumhuriyeti 

Somali Federal 
Cumhuriyeti 

Nijerya Federal 
Cumhuriyeti 

Mısır Arap 
Cumhuriyeti 

Afganistan İslam 

Cumhuriyeti 

Almanya Federal 

Cumhuriyeti 

Yemen 

Cumhuriyeti 

Afganistan İslam 

Cumhuriyeti 

Güney Afrika 

Cumhuriyeti 

Yunanistan 

Cumhuriyeti  

Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Irak 

Cumhuriyeti 

Kamerun 

Cumhuriyeti  

Azerbaycan 

Cumhuriyeti 

Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ni en çok tercih eden ülkelerin büyük oranda 

Türkiye ortalaması ile uyumlu bir tablo çizdiği görülmektedir. Fakat Karabük, Aydın ve 

Bahçeşehir Üniversitelerinin uluslararası öğrenci profilleri Türkiye ortalamasından belirgin bir 

şekilde ayrılmaktadır.  

Karabük Üniversitesi’ne dair listede Azerbaycan ve Irak Cumhuriyeti, Türkiye geneline de 

yaygın öğrenci gönderen ülkeler arasındadır. Fakat tabloda yer alan Çad, Somali ve Yemen 

dikkat çekicidir. Buradan yola çıkarak Çad’dan gelen öğrencilerin Türkiye’deki dağılımına 

bakıldığında, Çad’dan gelen öğrencilerin %55’inin Karabük Üniversitesinde okuduğu 
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görülmektedir.1  Benzer bir şekilde Somali’den gelen 6100 öğrencinin 711’i yani yaklaşık 

%11’i Karabük Üniversitesi’nde öğrencidir. Bu rakamlar Karabük Üniversitesi’nin Afrika 

ülkeleri özelinde çalışmalar yürüttüğünü ve doğrudan kendi üniversitesine öğrenci gelişini 

teşvik ettiğini göstermektedir.  

Bahçeşehir ve Aydın Üniversiteleri için de benzer bir durum söz konusudur. Örneğin Güney 

Afrika’dan Türkiye’ye gelen öğrencilerin %70’i Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Nijerya’dan 

gelen öğrencilerin %15’i Aydın Üniversitesi’nde, Ürdün’den gelen öğrencilerin %11’i 

Bahçeşehir, %9’u Aydın, %7’si Karabük Üniversitelerinde öğrencidir. 

Bütün bu rakamlar, bazı okulların kendilerine Uluslararası öğrencilik konusunda bir strateji 

belirlediklerini, bu stratejinin hem kendi Uluslararası öğrenci sayılarında hem de ülkedeki 

uluslararası öğrenci sayılarında artışa sebep olduğunu aynı zamanda ülkeye gelen uluslararası 

öğrencilerin çeşitliliğine yardımcı olduğunu göstermektedir.  

Yukarıda, komşu ülkelerden gelen öğrencilerin sayılarının belirgin oranına değinmiştik. Bu 

kapsamda, komşu ülkelerden gelen öğrencilerin hangi üniversiteleri seçtikleri sorusuna cevap 

aramak anlamlı olacaktır. Acaba komşu ülkelerden gelen öğrenciler, sınır illerinde mi okumakta 

yoksa Türkiye içine mi dağılmaktalar? Bu soruya cevap bulmak maksadıyla komşu ülkelere 

teker teker baktığımızda 2  her ülkenin öğrencilerinin davranışlarının farklı olduğu 

görülmektedir. Suriyeli öğrenciler özel bir durum teşkil etmektedir. Yine de, Türkiye’ye sığınan 

Suriyelilerin Suriye sınırındaki şehirlerde yoğunlaşmaları ile doğru orantılı olarak, 2019-2020 

eğitim yılında en çok Suriyeli öğrenciyi barındıran üniversitenin Şanlıurfa’daki Harran 

Üniversitesi olduğu görülmektedir. Harran Üniversitesini de Gaziantep Üniversitesi takip 

etmektedir. Bu iki okuldan sonra Suriyeli öğrencilerin bulundukları okulların en çok 

uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan okullar ile paralellik taşır. Dolayısıyla Suriyeli 

öğrencilerin, Suriye’ye yakın okulları tercih ettiklerini söylememiz mümkündür.  

Azerbaycanlı öğrencilerin tercihlerinde Anadolu üniversitesi birinci sırada, Erzurum Atatürk 

Üniversitesi ikinci sırada, İstanbul Üniversitesi üçüncü sıradadır. Genel listede 12. Sırada yer 

alan Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin Azerbaycanlı öğrenciler için ilk tercihler arasında 

olmasını, Erzurum’un Azerbaycan’a yakınlığı ile izah etmemiz mümkündür fakat listenin 

                                                             
1 Çad ile Karabük Üniversitesi arasındaki ortaklık, Karabük Üniversitesi kadar Çad için de önemlidir. Bu yazının 

yazıldığı esnada Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Çad Ulusal Şövalye Nişanı ile 

ödüllendirilmiştir. Bkz. https://www.milliyet.com.tr/gundem/karabuk-universitesi-rektoru-prof-dr-polat-cad-

ulusal-sovalye-nisaniyla-odullendirdi-6585645 (Son görülme tarihi: 29.08.2021)   
2 Komşu ülkeler ele alınırken, her sene toplamda Türkiye’ye 2-6 öğrenci gelmesi sebebiyle Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nden gelen öğrenciler dikkate alınmamıştır 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/karabuk-universitesi-rektoru-prof-dr-polat-cad-ulusal-sovalye-nisaniyla-odullendirdi-6585645
https://www.milliyet.com.tr/gundem/karabuk-universitesi-rektoru-prof-dr-polat-cad-ulusal-sovalye-nisaniyla-odullendirdi-6585645


7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 135 

www.internationalstudentsymposium.com 

geneline bakıldığında coğrafi yakınlığın Azerbaycan’dan gelen öğrenciler için Suriyeli 

öğrenciler kadar belirgin olmadığı görülmektedir.  

İran’dan gelen öğrencilere baktığımızda, tercih edilen ilk üç okulun İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olduğu görülür. Fakat İran’dan gelen 

öğrenciler için, en çok tercih edilen ilk üç okuldan ziyade Ankara’da yer alan Ankara, Gazi, 

ODTÜ, Hacettepe gibi okulların ön sıralarda yer alması dikkat çekmektedir. Bu durumun bir 

sebebini, İran’dan Türkiye’ye öğrenci gelişinin uzun yıllara dayanan tarihine bağlamak 

mümkündür.1 

Irak’tan gelen öğrencilerin tercihlerine baktığımızda, en çok tercih edilen okul Altınbaş 

Üniversitesidir. İkinci sırada Gaziantep Üniversitesi, üçüncü sırada ise Selçuk Üniversitesi 

vardır. Bu tercihlerden Gaziantep Üniversitesi, Irak sınırına yakındır fakat diğer tercihlerde 

sınır komşuluğunun tercih sebebi olduğunu gösteren işaretler sınırlıdır.  

Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen öğrencilerin en çok tercih ettikleri okul, Edirne’de 

bulunan Trakya üniversitesidir. Yunanistan’dan gelen öğrencilerin ikinci tercihleri Anadolu 

Üniversitesi, üçüncü tercihleri İstanbul Üniversitesi, dördüncü tercihleri Bursa Uludağ ve 

beşinci tercihleri On Dokuz Mayıs üniversiteleridir. Bulgaristan’dan gelen öğrenciler için ise 

sıralama İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ üniversitesi ve dokuz eylül 

üniversitesi şeklindedir. Bu sıralamalardan, Batı sınırımızda bulunan komşu ülkeler için, 

ülkelerine yakınlığın bir tercih sebebi olduğu sonucu çıkmaktadır.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerin en çok tercih ettikleri okullar ise, 

Ankara, Hacettepe, Ege, ODTÜ ve İstanbul Üniversiteleridir. Okulların çoğunun Ankara’da yer 

alması, Kuzey Kıbrıs’tan gelen öğrencilerin tercihlerinde komşu şehirde yer almanın özel bir 

sebebi olmadığı fakat buradan gelen öğrencilerin tercih sebeplerinin özel belirleyenleri olduğu 

sonucu çıkmaktadır.  

Gürcistan’dan gelen öğrencilerin en çok tercih ettikleri iki okulun Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi ve Karadeniz Üniversitesi olması, buradan gelen öğrenciler için fiziksel yakınlığın 

önemli bir belirleyen olduğunu göstermektedir.  

Netice itibariyle, sınır komşuluğunun öğrencilerin Türkiye’deki okul tercihlerinde ne kadar 

belirleyici olduğuna genel olarak baktığımızda, bu durumun önemli bir değişken olarak ele 

                                                             
1 Erken dönemde İran’dan Türkiye’ye gelen öğrenciler hakkında bkz. Yüksel, M. (2019). Iranian Students in 

Turkey, 1944-50. Archiv Orientálnı́ 2019/2 (87), pp. 241-266 ve Nasıran, R. (1982). İstanbul Üniversitesi. 

Edebiyat Fakültesi’nde İranlı öğrencilerin Hazırladıkları Lisans ve Doktora Tezleri. (Yayımlanmamış Lisans 

Bitirme Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul. 
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alınabileceği fakat her ülkenin kendine has yönelimleri olduğu sonucu çıkmaktadır. Komşu 

ülkeler ile Türkiye’nin ilişkilerine ve fiziksel yakınlığın şekillerini dikkate aldığımızda, 

Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Suriye ve Irak’ın kara yolu ile ulaşım noktasında daha 

avantajlı olduğu ve bu nedenle bu ülkelerden daha fazla öğrencinin sınır komşusu şehirlerde 

yer alan üniversiteleri tercih ettikleri fakat Türkiye’nin Azerbaycan, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ile komşuluğunun kara yoluyla ulaşıma daha az elverişli olması sebebiyle, 

öğrencilerin tercihlerinde sınıra komşu şehirlerin özel bir yeri olmadığı ayrımını yapmamız 

mümkündür.  

Sonuç 

Sonuç olarak, bu yazıda YÖK İstatistik’in sunduğu veriler üzerinden 2013-2019 yılları arasında 

Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin durumuna dair genel bir panorama çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin toplam sayılarının ve kadın-erkek oranları açısından 

dağılımları incelendikten sonra, hangi kıtadan ne kadar öğrenci geldiği sorularına cevap 

aranmıştır. Neticede Türkiye’ye gelen öğrenciler içinde Asya’dan gelen öğrencilerin baskın 

oldukları, fakat Avrupa ve Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısının son 7 yılda belirgin bir artış 

gösterdiği tespit edilmiştir. Amerika ve Okyanusya’dan gelen öğrencilerin sayılarının ise genel 

toplam içinde %1’in altında yer aldığı görülmüştür.  

Özel bölgelerden gelen öğrencilerin sayılarına bakıldığında ise, Türkiye’de bir dönem 

uluslararası öğrencilik ile eş anlamlı sayılan Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin 

sayısının artmaya devam ettiği fakat genel toplam içindeki oranının azaldığı tespit edilmiştir. 

Toplam içindeki oranı belirgin bir şekilde artan grup, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerden 

gelen öğrencilerin sayısıdır. Türki cumhuriyetlerin de bu teşkilat içinde yer aldığı 

düşünüldüğünde, Türki cumhuriyetlerin toplam içindeki oranları düşerken teşkilata üye 

ülkelerin oranlarının artışı, İİT içindeki diğer ülkelerin paylarının arttığını göstermektedir.  

Bir diğer grup olan Balkanlar’dan gelen öğrencilerin sayısı da artsa da, bu öğrencilerin hem 

genel içindeki oranı hem de Avrupa’dan gelen öğrencilerin arasındaki oranı düşmektedir. 

Türkiye’ye komşu ülkelerden gelen öğrencilerin sayıları ve toplam uluslararası öğrenciler 

içindeki oranları ise artmaktadır. Bu artışta, Suriye’de yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye’ye 

göç eden öğrencilerin etkisi olduğu kadar, diğer ülkelerden gelen öğrencilerin sayısının artışı 

da etkilidir. 

Tercih edilen üniversiteler bazında uluslararası öğrencilerin dağılımına bakıldığında, 

öğrencilerin devlet üniversitelerini seçme eğiliminde olduğu ve toplam öğrenci sayısı içinde 
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devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri arasındaki oranın zaman içinde değişmediği 

görülmektedir. Buna mukabil, öğrencilerin seçtikleri okulların zaman içinde değişim gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu okullardan uzun yıllardır çok fazla uluslararası öğrenciye sahip Anadolu 

Üniversitesi, İstanbul üniversitesi gibi okulların öğrenci dağılımının Türkiye geneli ile bir uyum 

içinde olduğu, bünyesindeki uluslararası sayıları son yıllarda artan Karabük, Bahçeşehir, Aydın 

Üniversitesi gibi okulların ise bu konuya özel stratejiler belirledikleri görülmektedir.  
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Modern Seküler Bilim Bağlamında İslam ve Batı  

Uluslararası Öğrencinin Modern Seküler Eğitim Tecrübesi  

Mohammad Rahimi1 

Özet 

İslam dünyasının ilim ve kültür tarihine bakıldığında ilim öğrenmek ve öğretmek amacıyla bir 

şehirden başka bir beldeye, bir ülkeden başka bir diyara gitmek yaygın bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün çağdaş dünyasında yaygın hâle gelmiş olan uluslararası 

öğrencilik olgusu son derece farklı maddi ve manevi amaçlar içermektedir. Kimileri için 

uluslararası öğrenci geleceğin mimarı, farklı kültür ve medeniyetlerin birleştirici unsuru iken 

kimlerince dışardan gelen öğrenci ülke ve toplumların maddi refahı için yararlı bir olgu olarak 

nitelendirilmektedir. 

Uluslararası öğrenci bir yandan gittiği toplumu maddi ve manevi olarak etkilerken bir yandan 

da kendisi geldiği toplum ve bulunduğu ortamdan etkilenmektedir. Bu çalışmada, geleneksel 

toplumlardan gelen uluslararası öğrencilerin modern eğitim sistemi ve içinde bulunduğu 

seküler-çağdaş ortamlardan nasıl etkileneceğine ışık tutulmaktadır. Zira ilim öğrenmek için 

gelen bir kişinin en çok etkilendiği ortam onun okuduğu ortamdır denilebilir. Burada okuduğu 

ortamdan kasıt sadece onun sınıf ve okul bahçesi olmayıp öğrencinin okuduğu kitaplar ve 

müfredat sistemidir de. Hatta uluslararası öğrencinin içinde bulunduğu toplum, toplumsal 

değerler, hukuk sistemi ve gelenekler onun ortamını teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Modernite, Sekülarizm, Uluslararası Öğrenci. 

  

Giriş  

İki yüz seneyi aşkın bir zamandır, İbrahimî dinlerin son halkası (Kalın, 2016) olan İslam dini 

modern, seküler bir zihniyet temeli üzerine inşa edilmiş olan Batı’yla karşı karşıyadır. 1400 

sene öncesinde ilk kez Akdeniz havzasında Hristiyanlıkla muazzam bir yüzleşmeyi 

                                                             
1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana 

Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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gerçekleştiren İslam, 1300 sene sonra karşısında zihin yapısı itibariyle muarazam dönüşüm ve 

değişim içerisine girmiş olan bir Batı medeniyeti (Hristiyanlık) ile karşı karşıya gelmiştir. 

Siyasi düşüncesinin kökenlerini Roma, felsefi ayağı Antik Yunan ve dinle ahlakı Hristiyanlık 

üzerine bina etmiş Batı medeniyeti üç asırdır İslam ve Müslümanlar karşısında ciddi bir 

tahaddi/meydan okuyucu olarak durmaktadır. Modernleşme olarak bildiğimiz söz konusu bu 

meydan okuma gerek İslam dünyasında gerek diğer Batı dışı toplumlarda her şeyden önce 

eğitim sistemini hedef almıştır. Nitekim her toplumun en temel ihtiyacı ve olmazsa olmazı olan 

eğitim hızlı bir şekilde dinî, geleneksel ve yerel değerlerden arındırılıp; modern, seküler 

değerlerin savunucusu hâline gelmiştir adeta.          

Modernleşme hareketi Batı’dan Osmanlı ve İslam dünyasına sirayet etmeye başladığında, 

geçişin en önemli ayağı modern eğitim konusu olmuştur. Ele alacağımız, Türkiye’deki 

uluslararası öğrencilerin modern, seküler eğitimle karşılaşma meselesi genel anlamda iki yüz 

seneye kadar geri giden bir meseleden ibarettir.  

Senelerdir ağırlıklı olarak İslam dünyasından on binlerce uluslararası öğrenci Türkiye’ye 

gelmektedirler. Gelen bu Müslüman öğrenciler çoğu zaman ülkelerindekinden farklı olarak 

daha laik bir eğitim müfredatı; bir bütün olarak modern, seküler bir üniversite ortamıyla karşı 

karşıya kalmaktadırlar. Söz konusu bu -beklenmeyen- karşılıma uzun vadede öğrencinin 

hayatında çok boyutlu sonuçlara sebep olacak şekilde etki yapmaktadır. Kısa vadede eğitim ve 

kültür alanında bir şok yaşamak niteliğinde olan bu değişim ve yüzleşme; uzun vadede 

öğrencinin zihinsel yapısını, fikriyatını değişime ve daha da önemlisi geleceğe yönelik 

“yerlilik” ilkesinden yoksun bir dünya görüşüne sahiplendirmeye itmektedir. 

Uluslararası öğrenci ülkesinden başka bir ülkeye ilim kazanmak için giden öğrenci demektir. 

Başka bir deyişle hakikat arayışında olup bu hakikati aramak için memleketinden uzak başka 

bir memlekete bulunan ilim talebesidir.  “Hakikatin arayışı” kavramı burada çok önemlidir. 

Hakikatin arayışı kavramını konuştuğumuz zaman en önemli nokta, İslam düşüncesindeki ve 

modern seküler Batı düşüncesindeki hakikat arayışındaki muazzam farktır. Biz burada modern 

seküler eğitim sisteminin içinde hâkim Batı anlayışı açısından uluslararası öğrencinin 

karşılaştıkları sorunlar üzerine çalışacağız. Bu kısımda uluslararası öğrencinin hakikat 

arayışındayken karşılaştığı usul, yöntem ve öğrencinin ne yönde etkileneceğini konuşacağız. 

Makalenin birinci kısmında mevzumuzun temelinde bulunan “modernleşme (çağdaşlaşma)” ve 

“sekülerleşme” kavramlarını ele alacağız. İkinci kısımda modern seküler Batı eğitim felsefesi, 

bilim kavramı ve dayandığı felsefe ile İslam medeniyetin en önemli kavramlardan olan “ilim” 
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kavramı üzerine duracağız. Makalenin son kısmında da özellikle Türkiye’deki uluslararası 

öğrencilerin seküler eğitimle karşılaştığında meydana gelen olumlu ve olumsuz etkiler üzerine 

tartışacağız.  

Modernleşme ve Sekülerleşmeye Dair 

İslam daha ilk ortaya çıkışından itibaren tüm insanlığı muhatap alarak, son ilahi din olarak 

evrenselliğini ispatlamıştır (Attas, 2016). İslam medeniyetinin tarihi süreçte en çetin yüzleşmesi 

Hristiyanlıkla olmuştur. Fakat İslam bu yüzleşmeyi gelecek olan diğer yüzleşmeleri gibi tüm 

dirayetiyle gerçekleştirebilmiştir. Ta ki Müslümanlar 1700’lerde yeniden modern Batı 

Hristiyan medeniyetiyle karşı karşıya gelene kadar… Hristiyanlıkla bu kez daha farklı şartlar 

altında bir yüzleşme söz konusu olacaktır. Müslümanların bu son yüzleşmeyi 

gerçekleştiremediği hepimizce aşikârdır. Fakat Müslümanların bu yüzleşmeyi neden 

yapamayıp iki yüz senedir başarısız ve büyük bir çıkmazın içinde olduğu konusu çok önemli 

olmakla birlikte bizim asıl konumuz değildir. Bu çalışmada muazzam yüzleşmenin küçük ama 

çok önemli ayağı olan “eğitim” meselesi ele alınacaktır. 

Modern Batı eğitimini, modernleşme ve sekülarizmden bağımsız tartışmak mümkün olmadığı 

gibi Batı eğitimi ve modern bilim felsefisini bu kavramlarla birlikte açıklamak yerinde bir 

yöntem olacaktır. Sekülarizmin birçok tanımı ve tarifi mevcuttur. “Cecular” terimi Latince 

“saeculum” kökeninden gelen bir kelimedir. “Saeculum” bu çağ veya şimdiki zaman anlamına 

gelen “çağdaş vakıalar” anlamına da gelmektedir. Batı kökenli sekülerleşmenin 

(dünyevileşmenin) Hristiyanlığın içinde yaptığı etki elbette Müslümanlara yönelik yapılmadı. 

Başka bir deyişle sekülerleşmenin Hristiyanlıkta gösterdiği etkisinin benzeri bir etkiden İslam 

için söz edemiyoruz. Fakat her şeye rağmen sekülerleşme İslam âleminde de büyük kafa 

karışıklıklarına sebep olmuştur (Attas, 2016). 

Önemli Müslüman filozof Muhammed Nakib el-Attas; Hristiyanlığın İslam’la ilk karşılaşma 

neticesinde kuzeye kaymasını, bugün bile devam etmekte olan değişimin, modernleşme ve 

sekülerleşmenin doğuşuna hazırlayan yol olarak görmektedir. Dahası Attas, seküllerleşmenin 

Hristiyanlığın son formu/şekli olarak nitelendirilebilir olduğu ihtimali de reddetmiyor (Attas, 

2016). Sekülerleşme ile ilgili gerek Batı gerek İslam dünyasında ciddi çalışmalar ve 

tanımlamalar mevcuttur. Attas’ın da kitabında yer verdiği Hollandalı teolog Cornelis Van 

Peursen’e ait bir tanım “Sekülerleşme, insanın aklı ve dili üzerinde önce dinî sonra metafizik 

denetimlerden kurtarılmasıdır” der (Attas, 2016). Sekülarizm için buna benzer bir tanım da 

“dinin sosyal yapıdaki otorite ve geçerliliğini yitirmesi, doğaüstü olayların tabii ve dünyevi 
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olaylarmış gibi algılanması, insan aklının dinî ve metafizik bağlardan kurtarılması, dinin bir 

vicdan meselesi hâline getirilmesidir” (Altıntaş, 2005).  

“Modern” kelimesi Latince “modernus” olarak ilk kez 5. yüzyılda Hristiyan dünyasını Romalı 

ve Pagan geçmişten ayırmak için kullanıldı. Modern sözcüğü 10. yüzyıldan sonra “modernitas 

(modern zamanlar)” ve “moderni (bugünün insanları)” olarak ortaya çıkıp yaygınlık 

kazanmıştır. Modernleşme, en basit şekliyle, modernliğe doğru giden bir süreç olarak tarif 

edilmektedir. Modernleşme yeni dünya görüşü, geleneksel olmayan fikirler dizisi; akıllı, hızlı, 

çalışkan bir ferdî anlayış, hızla gelişen endüstri, sanayileşmiş bir toplum ve tüm bunların 

sınırları belli olan ulus devlet içinde örgütlenmeye dayalı olan bir sürecin ismidir. Modernlik 

ise muazzam bir toplumsal değişim ifade eder. Toplumu birbirine bağlayan yapılar, ağlar ve bu 

yapıları da birbirine bağlayan kurumların değişmesinin adıdır modernleşme (Rahimi, 2015). 

Modernite, bir başka ifadeyle, 17. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın 

neredeyse her tarafına yayılan toplumsal değişimin göstergesi ve kendine has değerlere sahip 

olan bir sistemin adıdır. Anthony Giddens, moderniteyi özgün yapan niteliği olarak 

“devamsızlık” özelliğinden bahsederken David Apter ise modernleşme için “sürekli yeni olma 

kabiliyete sahip, değişme ve gelişmeyi inanç olarak ele alan toplumsal bir organizma” olarak 

bahsetmektedir (Altun, 2011). İnsanı ve aklı merkeze alan ve felsefi gücü aydınlanma 

felsefesinden kazanan Modernite, din ve geleneğe karşı seküler bir yaşam tarzını tasvip etmiştir. 

Fikrî olarak aydınlanma düşüncesinden yararlanan Modernite hareketi, politik ve ekonomik 

olarak da Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimine bağlıdır. Modernite, Avrupa’daki hümanizm 

ve Rönesans’ın temelleri üzerine oluşturulmuş bir akımdır (Rahimi, 2015). 

Büyük bir Meydan Okuma/Tahaddi olarak Modern Seküler Bilim 

Ne ilginçtir ki, iki asır önce Batı’dan İslam dünyasına intikal eden “bilim” (science) kavramı 

çok az istisnalarla birlikte neredeyse tüm Müslüman toplumlarda “ilim” olarak çevrildi. 

Müslümanlar bununla kalmayıp Batı’dan gelen farklı fikriyatları da buna istinaden yorumlayıp 

ilerlemeye çalıştılar. Burada böyle bir örnekten bahsetmemizin asıl amacı Müslümanın tüm 

diğer sorunlarla birlikte muazzam bir kavram kargaşasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat 

çekmektir. Son yüz senedir dillerimizde reformlar adına nice ortak kavramlarımızı ortadan 

kaldırıp yerine alakasız, yerlilik ilkesinden yoksun, yabancılaşmış kavramları yerleştirmekle 

asıl sorunumuzun ne olduğunu bilemeyecek duruma gelmiş olduk. 
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Ele alacağımız konuyu anlama açısından bilimin arkasındaki felsefinin ne olduğunu anlamak 

çok önemlidir. Seküler Batı felsefesine dayanmakta olan bilim bir düzendir, bir nizamdır. 

Hayatın her alana nüfuz etmiş olup çok boyutlu ilişkilerin bir bütünüdür. Biz bahsettiğimiz bu 

nizam ve felsefesinin ışığında bilim yapmaktayız. Dolayasıyla evrensel İslam medeniyetinin de 

bilimle bir derdi yoktur. İslam, seküler zihniyet ve felsefeye dayanan bilimle hesaplaşma 

içindedir. 

Batı bilimi hiç şüphesiz, her şeyden önce İslam Hint, Yunan, Mısır ve eski İran bilimleriyle 

koparması güç olan bağlarla bağlıdır fakat Rönesans dönemi boyunca özellikle on yedinci 

yüzyılda bu tarihî bilimsel mirasın içeriğine yabancı bir “form” veya paradigma eklendi. Söz 

konusu bu paradigma Rönesans’ın insan biçimci ve akılcı düşüncenin sonucuydu. Bu yeni 

formla bilim, tek taraflı; bütüncül olma ve daha yüksek varlık düzeylerine, bilinçli durumlara 

ulaşmaya engele uluşturacak şekle dönüştürüldü. Sonuç olarak bu bilim ne kadar insanın en 

derinliğiyle uğraşsa bile tamamen dünyevi ve dışsaldır (Nasır, 2016).      

Bilim kavramı, ilim kavramını karşılayamamaktadır. Bilim, ilmin içinde olan bir olgudur. İlim 

daha büyük bir nizamın adıdır ki, bu nizam bir ilahi nizamdır. “Ed-Din” bu ilahi nizamın 

kâinatta kurulması için vardır. Bunların birbirleriyle ilişkilerini bilim kurar. Bütün bunlar 

arasındaki ilişkiyi açıklayan “el-ilm”dir. Dolayasıyla bilim olsa olsa ilim nizamında farklı 

alanların arasındaki ilişkilerini düzenleyen, bağlayan bir unsurdur. Ama bilim de içinde olan 

tüm ilişkileri el-ilm kurar.  

Yahudi Profesör Franz Rosenthal, ilim kavramının İslam düşüncesinde merkezde olduğu kadar 

başka hiçbir medeniyette bu denli merkezde olmadığını belirtiyor. Allah (C.C.) Kur'an-ı 

Kerim'de ilim kavramına 800'den fazla yerde atıfta bulunmuştur. Dolayasıyla bir bilim 

yapılıyorsa bu tabloya uygun bir felsefe ile yapılması gerekmektedir.  

Modern bilim ve ilim kavramlarını tartıştığımızda her ikisinin kabul ettiği kaynaklar ve 

dayattığı otoriteyi bilmek de önemlidir. Bu anlamda modern bilim, İslam’ın ötekisi değildir. 

İslam’da da his ve akıl kabul edilmektedir ama akıl modern dönemde araçsal bir akla 

indirgenmiş, yani reason ile ifade edilen bir akıl anlayışına getirilmiştir. Fakat İslam’da intellect 

manasında algıladığımızda aklın mahiyeti önemlidir (Attas2, 2010). İslam düşüncesinde akıl, 

kalpteki bir nurdur ki hak ile batılı ayırt etme melekesini insana verir. Bu meleke indirilmiş 

olan Furkan denen hidayet vasıtasıyla verilir. Dolayısıyla İslam modern bilimi öteki addetmez. 

Modern bilimin arkasındaki seküler felsefe ile yüzleşerek hakikatin bilgisine ulaştıracak 

düzenlemeyi yapar.  
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Bilimin iddiası hakikati açıklamaktır. İçinden çıktığı modern bilim felsefesi ile hakiki din 

arasındaki en temel ayrım noktalarından birisi, temel kaynakları ve bilmenin usulü üzerindeki 

farklılıktır. Modern felsefe ile İslam bilim felsefesi arasındaki temel farklılıklardan biri de 

bilginin kaynaklarına ve yöntemine dair yaklaşım farkıdır. Modern felsefe otorite ve sezgiyi 

reddetmez, akla ve duyulara indirger; İslam ise otorite ve sezgiyi böyle algılamamaktadır. 

Geleneksel Toplumlardan Gelen Uluslararası Öğrencinin Seküler Eğitim denemesi  

Ele alacağımız Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin modern, seküler eğitimle karşılaşması 

konusu ve iki yüz sene önce aynı topraklarda Osmanlı Devleti’nin payitahtına gelen Müslüman 

gençler ve yerli Osmanlı gençlerinin kâh Avrupa merkezlerinde kâh İstanbul’da aynı 

meselelerle karşılaşması iyi bir tevafuk olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu mesele, kökü 

iki yüz seneye kadar giden ve Müslümanların uzun zamanlardır ciddi kafa karışıklığıyla birlikte 

uğraştıkları bir meseledir. Hiç şüphesiz Müslümanlar tarihte nice felaketlerle (Haçlı seferleri, 

Moğol istilaları, Müslümanların kendi aralarındaki kanlı ve kırıcı kavgalar) yüzleşmeyi 

başarabilen, muazzam ve müstahkem bir medeniyetin mensuplarıdır. Fakat son iki yüz senedir 

Batı medeniyetinin tahaddileriyle karşı karşıya kalan ve bir türlü yüzleşmeyi 

gerçekleştiremeyen Müslümanların esas sorununun eğitim meselesinden kaynaklandığını iddia 

etmekteyiz. 

Çağdaş İslam düşüncesinde de çok önemli yeri olan eğitim meselesi yüzyıllardır İslam 

dünyasının gündemindedir. Osmanlı son zamanlarına kadar devam eden medrese eğitimi, 

günümüzde bir takım İslam ülkelerinde var olmayı sürdürmekle birlikte genel olarak yerini 

modern eğitime bırakmış bulunmaktadır. Klasik İslam eğitim sistemi yerine modern Batı eğitim 

sisteminin yer alması, İslam dünyasında hayli büyük tartışmaya sebep olmuştur. İslam 

dünyasının her yerinde tartışmalara yol açan eğitim mevzuu, bugüne denk çözüme kavuşmuş 

sayılamaz. Medrese ile mektep o gün bugündür bir türlü barışık hâle gelememiştir. İslam 

dünyası yüzyıllardır modern Batı medeniyetiyle gerektiği şekilde yüzleşmeyip tüm kafa 

karmaşıklığıyla, harap vaziyette geleceğe doğru ilerlemektedir.  

Modern eğitim, genel anlamından çok daha fazla şey ifade etmektedir. Modern eğitim bir 

zihniyet meselesi; geleneksel eğitim yerine modern eğitim almak bir gelenek meselesi, bir din 

meselesi, bir tarih ve dünya görüşünü belirleyen faktördür. Modern eğitim hiçbir şekilde 

sandığımız kadar masum değildir. Modern Batı medeniyeti (eğitimi), İslam dünyasını kendi 

ötekisi olarak gören bir değerler bütünüdür. Yüzlerce senedir Batılılar seküler zihin yapısı 

üzerine inşa etikleri medeniyeti dünyanın her yere taşınmasıyla meşgullerdir. Bir zamanlar 
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Napolyon bu vazifeyi üstlenirken zamanı gelince İngilizler, Hollandalılar günümüzde ise ABD 

ve genel olarak Batı; Müslümanlara demokrasi, hoşgörü ve insan hakları gibi yüce değerlerini 

tanıtıp taşımakla(!) meşguldürler. Batılılar bu işi senelerdir sömürgeciliğe kapak olarak 

kullanarak icra etmişlerdir. 

Modern eğitimin en masum hâli Batı medeniyeti ve Batı kültürünün hegemonyasını tanımak, 

kabul etmektir. Zannedersem bu konu uluslararası öğrenciler bağlamında da en bariz şekilde 

görünen bir meseleden ibarettir. Osmanlı döneminde İstanbul’dan Avrupa başkentlerine giden 

gençlerin hilafet merkezinde nasıl bir dönüşüme sebep olacağın hepimizce aşikârdır. Elbette bu 

sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış; aynı dönemde İran, Afganistan gibi dünyanın diğer 

kısımlara nazaran fazlasıyla müstakil kalmış toprakları da aynı tecrübeye tanık olmuşlardır. 

Biliyoruz ki İslam dünyası aynı tecrübeleri hâlâ denemektedirler. Günümüzde birçok İslam 

ülkelerinin başındakilerin batıda önemli eğitim merkezlerinde eğitim gördüklerini hepimizce 

bilinir bir husustur. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Müslümanlar son iki yüz senedir gerek bilim gerek diğer 

alanlarda modern Batı medeniyetiyle yüzleşmekte başarısız kaldılar. Geleceğe yönelik 

muhtemel bir yüzleşmeyi gerçekleştirebilmek bağlamında Türkiye’ye gelen misafir 

öğrencilerin durumu çok önemlidir. Ülkelerinde daha geleneksel toplumlarda yaşamakta olup 

eğitim için İstanbul veyahut diğer büyük şehirlere gelen öğrenciler, Batı medeniyetinin 

değerlerinden haberdar olma ve bunlarla nasıl yüzleşilebilineceği konusunda fikir edinme 

açısından çok önemli bir noktadırlar. Buradaki asıl amaç Batı kültürünü edinmek değil; -ısrarla 

tekrarladığımız gibi- modern Batı’yla her manada evrensel bir İslam dinine mensup ümmet 

olarak yüzleşmektir. Müslümanlar bir köşeye sıkışıp oturmadan, on üç yüz senedir yaptıkları 

gibi var olan birtakım vakaları, kendilerine özgün dünya görüşü çerçevesinde değerlendirip 

tahlil etmek durumundadırlar. Bunu yapabilmeleri için de on dört yüzyıllık İslam tarihi yanında 

son üç yüzyıllık Batı tarihine vakıf olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencinin Türkiye 

gibi bir ülkede okuması bahsettiğim bu hazırlanma aşaması açısından güzel bir fırsattır. 

Dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi konusunda bir 

diğer önemli ve olumlu husus da gerek eğitim gerekse toplumsal konularında Türkiye'nin 

nispeten ilerlemiş (en azından geldikleri toplumlara nazaran ilerlemiş) kamu düzenine aşina 

olması konusudur. Önemli düşünür, siyasetçi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif 

Marzuqi’nin “Muhtaç Olduğumuz Ahlaki Devrim” adlı makalesinde de en iyi şekilde açıklanan 

bu hususta, özellikle kamusal alanları daha düzgün ve olgunlaşmış ülkelerin dışardan gelenlerin 
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üzerine bile olumlu etkiler bırakacağından bahsediliyor. Konumuz açısından baktığımız zaman 

gerçekten de bunun böyle olduğunu görebiliriz.  

Sonuç  

Eğitim meselesi insanlık tarihinde hep var olmuş olan bir meseledir. Günümüzün adıyla 

uluslararası öğrenci mefhumu ve kültürü İslam’ın tarihi süreci içinde [gerek Hz. Resulullah’ın 

(s.a.v.) hadislerinde gerek -özellikle- Emevî, Abbasî ve Osmanlı dönemlerinde ve gerekse 

ondan sonraki dönemlerde] hep var olmuş bir gelenek ve sünnettir. Müslümanlar tarih boyunca, 

İslam’ın büyük ilim merkezleri mahiyetinde olan önemli İslam beldeleri arasında ilim 

kazanmak amacıyla büyük öğrenci hareketliliği uluşturabilmişlerdir. Fakat bugün modernleşme 

denen tahaddiyle karşı karşıya kalan İslam dünyası, yüzyılların birikim ve tecrübelerine sırtını 

dönmüş, belirsiz bir vaziyetin içine girmiştir. İslam dünyası bu vaziyetten kurtulmak ve aslına 

dönmek için, her şeyden önce İslam dünya görüşü çerçevesinde ilim kapılarına dayanmalıdır. 

Bu bağlamda uluslararası öğrenci tecrübesi üzerine durup kafa yormak faydalı neticelere sebep 

olabilir. Müslüman gençlerin hem İslam düşüncesi hem de günümüzün meydan okuyucu 

niteliğinde olan Batı düşüncesinden haberdar etmeleri ve yetiştirmeleri gerekmektedir.  
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OECD Ülkelerinin Yükseköğretim Etkinliğinin VZA Yöntemi ile 

Karşılaştırılması  

Mustafa Özdemir1 

Özet 

Bilginin ve teknolojinin hızla gelişerek yayıldığı küresel dünyada eğitimin önemi her geçen gün 

daha da artmaktadır. Eğitim sürecinin önemli dinamiklerinden olan yükseköğretim kurumları 

hem ulusal hem de uluslararası boyutta ekonomiyi, bilimi ve sosyoekonomik yapıyı 

etkilenmektedir. Ülkelerin gelişmesini her yönde etkileyen ve katkı sağlayan yükseköğretim 

kurumlarının etkinliğinin araştırılması önemli konular arasında yerini almaktadır. Bu 

araştırmada OECD ülkelerinin yükseköğretimdeki etkinliği Veri Zarflama Analizi (VZA) ile 

ölçülmüştür. VZA yönteminin uygulamasında yükseköğretimdeki eğitmen sayısı, öğrenci 

başına yapılan yükseköğrenim harcamaları, yükseköğrenimde yapılan Ar-Ge harcamaları girdi 

değişkeni; yükseköğrenim mezunlarının istihdam oranı ve bilimsel yayın sayısını çıktı 

değişkeni olarak seçilmiştir. Araştırmada bütünlük sağlanması için Dünya Bankası ve OECD 

tarafından en son yayınlanan 2017 verileri kullanılmıştır.  

Analiz sonuçlarında Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Letonya ve ABD 

yükseköğretimde etkin çıkmıştır. Diğer ülkeler etkinlik başarısı gösterememiştir. Farklı 

değişkenler ve güncel verilerin kullanılması araştırmanın özgünlüğünü yansıtmaktadır. 

Çalışmanın, karar vericilere makro ve mikro düzeyde yükseköğretime yönelik politika ve 

strateji belirlenmede destekleyici olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, VZA, Performans, OECD, Etkinlik. 

 

Giriş 

Performans, günümüz dünyasında farklı yönlerin değerlendirilmesi için kilit bir parametredir. 

Bireyin, organizasyonun, sektörün güvenilirliğini değerlendirme de ve ölçmede önemli bir rol 

oynar. Performans kavramı hemen hemen tüm alanlarda kullanılmaktadır (Upadhyay, 2017). 

                                                             
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi; 

  Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi. 
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Ülkeler yükseköğretimde performansın ölçüm mekanizmaları oluşturmakta ve bunlara yönelik 

politikalar belirlemektedir (Kivistö vd., 2019). Gelişmiş yükseköğretim sistemlerine sahip 

ülkeler, üniversitelerin performansını değerlendirmek ve karşılaştırmak için yönetimsel 

stratejiler oluşturmaktadır (Alexander, 2000). 

Ulusal ekonomik performansta yükseköğretim önemli bir unsurdur. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde yükseköğretim kurumları sayısının artması tesadüf değildir. Ancak kaliteli ve 

rekabet edebilir bir üniversite sisteminin oluşturulması oldukça zordur (Barr, 2004). Rekabetçi 

ve küresel bir ortamda, yüksek düzeyde eğitimli iş gücü yetiştirmek için artan eğitim 

yatırımları, gelecekteki ekonomik büyümede hayati önem arz etmektedir. Özellikle 

sanayileşmiş toplumlarda yükseköğretime yapılan bu yatırım ve güven olmadan, bir ulusun 

gelişmesi mümkün değildir (Alexander, 2000). Uluslararası rekabet edebilmek için ülkelerin 

kaliteli yükseköğretime ihtiyacı vardır (Barr, 2009). 

Yükseköğretim kurumlarını değerlendirirken faaliyetlerini, ürünlerini ve hizmetlerini 

belirlemek gerekmektedir. Nitelikli öğrenciler, uzman öğretmenler ve başarılı araştırmacılar, 

ortaya çıkan patentler ve ortaya çıkan girişimler yükseköğretim kurumlarının birer ürünleri 

olarak görülebilir. Tüm bu eylemler, çok sayıda yönetim, araştırma, öğretme ve geliştirme 

faaliyetleri aracılığıyla ifade edilir. Bu faaliyetlerin performansının değerlendirilmesi, mümkün 

olduğu kadar çevreye duyarlı ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olmanın anahtarıdır 

(Ferreira, Rizo ve López, 2018). 

Yükseköğretimde en yaygın kullanılan performans ölçüm yaklaşımlarından biri etkinlik ölçüm 

temelli Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemidir (Özden, 2008). Matematiksel bir 

programlama yaklaşımı olan VZA, homojen karar verme birimlerinde girdi ve çıktılarının 

göreli etkinliklerini değerlendirerek karşılaştıran bir yöntemdir (Ji, Chen, Qiao ve Pang, 2019; 

Nastis, Bournaris ve Karpouzos, 2019). Bu çalışmada yükseköğretimin ulusal ve uluslararası 

öneminden yola çıkılarak 2017 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için yükseköğretimde etkinlik analizi yapılmıştır.   

Literatür İncelemesi 

Bu çalışmanın yazınsal alandaki yerini ve katkısını ifade edebilmek için yükseköğretimde 

performans ölçmeye yönelik yapılan çalışmalara bu başlıkta yer verilmiştir.   

Hoenack (1982), yükseköğretimde fiyatlandırma ve etkinlik üzerine araştırma yapmıştır. 

Araştırma sonuçlarında fiyatlandırmanın toplumun büyük bir bölümünü etkilediği ve 

fiyatlandırma yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Tuijman (1990), İsveç’teki yükseköğretiminin kalite ve etkinliğini 9 OECD ülkesi ile 1981-

1985 dönemi için karşılaştırmıştır. Araştırma sonuçlarında İsveç'teki yükseköğretim veriminin 

düşük olduğu anlaşılmıştır. 

Johnes (1996), İngiltere'nin yükseköğretim performansını analiz etmiştir. Analiz sonuçlarında, 

performansın karlılığı etkilediği ve bundan dolayı performans göstergelerinin değerlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir. 

McMillan, (1998) Kanada’da yükseköğretim etkinliğini araştırmıştır. Çalışma kapsamında 45 

Kanada üniversitesi VZA yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgularda Kanada’daki 

üniversitelerin yaklaşık % 94’ü etkin bulunmuştur.  

Dikmen (2007), VZA yöntemi ile Türkiye’deki 51 devlet üniversitesinin yönetsel ve akademik 

etkinliklerini değerlendirmiştir. Çalışma bulgularında üniversitelerin %80’i etkinsiz çıkmıştır. 

Kutlar ve Babacan (2008), Türkiye’deki 53 kamu üniversitesinde VZA uygulaması ile 5 yıllık 

etkinlik ölçümü gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlarda, üniversitelerin etkinsizlik sayısı 

gittikçe artmaktadır. Üniversite kaynaklarının etkin olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

Aubyn vd. (2009), Stokastik Sınır Analizi, VZA ve Tobit Regresyon Modelini kullanarak 26 

AB üyesi ülke ile Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 1998-2005 dönemindeki  

yükseköğretim sistemlerinin etkinlik düzeyini ve etkinsizlik nedenlerini araştırmıştır. Elde 

edilen sonuçlarda Fransa, Almanya ve İtalya etkinsiz, İngiltere ve Hollanda etkin düzeyde 

çıkmıştır.   

Toth (2009), 19 Avrupa ülkesinin yükseköğretim sisteminin etkinliğini VZA ve Tobit 

Regresyon Modeli ile değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda kişi başına GSYH ve 

ebeveynlerin eğitim düzeylerindeki artış ile sistemlerin etkinlik düzeyi arasında doğru orantılı 

bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yükseköğretime yapılan harcamalar ile yükseköğretim 

sistemlerinin etkinliği arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.   

Kantabutra ve Tang (2010), Tayland’daki 22 kamu üniversitesinin performansını VZA 

kullanarak incelemişlerdir. Araştırmada, stokastik sınır yaklaşımı ile veri zarflama analizinin 

karşılaştırması yapılmış ve VZA stokastik sınır yaklaşımından üstün bulunmuştur. Çalışmanın 

sonucunda, özerk devlet üniversitelerinin verimlilik açısından daha iyi performans gösterdiği 

anlaşılmıştır.  

Agasisti (2011), 2000-2003 dönemi için 18 Avrupa ülkesinin yükseköğretim alanında etkinlik 

karşılaştırmasını VZA yöntemi ile yapmıştır. Analiz sonuçlarında İngiltere ve İsveç 
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yükseköğretim sistemlerinde etkin düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 

Obadic ve Aristovnik (2011), 35 OECD ve AB üye ülkenin 1999-2007 yıllarındaki ortalama 

değerleri dikkate alarak, iki farklı VZA modeli ile etkinliğini ölçmüşlerdir. Çalışma sonucuna 

göre, Hırvatistan ve Slovenya etkinlik sınırını yakalamada başarı gösterememiştir.   

Aybarç Bursalıoğlu ve Selim (2015), yükseköğretimde etkinliği belirleyen faktörleri 

incelemişlerdir. Analizde 17 adet AB ülkesi ve Türkiye VZA ve Tobit Regresyon yöntemleri 

Elde edilen bulgulara göre yükseköğretim kamu harcamalarının Gayrisafi Milli Hasıla’ya 

(GSMH) oranı, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ve akademisyen sayısı arttıkça, 

etkinlik skorlarının azalığı, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı, yükseköğretim 

mezunlarının toplam nüfusa oranı ve yükseköğretimli bireylerin yaşam memnuniyeti arttıkça 

etkinlik skorlarının arttığı görülmüştür.  

Hai vd. (2017), üniversitelerin etkinlik analizinde DELPHI, AHP ve VZA yöntemlerini 

karşılaştırmıştır. Kullanılan yöntemler içerisinde VZA yaklaşımının üniversite etkinlik 

ölçümünde daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Wolszczak Derlacz (2017), Avrupa ve ABD’deki toplam 500 yükseköğretim kurumunun 

performansını 2000-2012 döneminde VZA yöntemi ile incelemiştir. Sonuçlar, yükseköğretim 

kurumlarının nispeten teknik verimsizliğini ve hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde 

verimlilik puanlarında önemli bir değişkenliğini ortaya koymaktadır.  

Ayrancı (2018), Türkiye ve OECD ülkelerinde yükseköğretime yapılan reformların etkinliğini 

Malmquist-Luenberger yaklaşımı ile değerlendirmiştir. Yükseköğretim sisteminde reform 

yapan ülkelerin teknolojik değişim ve teknik etkinlik değişim skorlarında artış gerçekleştiği 

kanıtlanmıştır. 

Yang vd. (2018), Çin’deki 64 araştırma üniversitesinin verimliliğini ve 2010-2013 

dönemindeki evrimini VZA yöntemi ile araştırmıştır. Ampirik sonuçlar, 64 üniversitenin 

ortalama etkinliğinin incelenen 2010-2013 döneminde arttığını göstermiştir. Üniversitelerdeki 

teknolojik gerilemelerin verimlilikte düşüşlere neden olduğu anlaşılmıştır.  

Güran ve Ayrancı (2019), 21 OECD ülkesine ait yükseköğretim etkinlik değişimini 2000-2012 

döneminde Malmquist Verimlilik Endeks (MVE) yöntemi ile hesaplamışlardır. Analiz 

sonuçlarında, ortalama değerlerine göre en fazla verimlilik artışı Avustralya, Amerika ve 

Norveç, en yüksek verimlilik azalışı Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de tespit 

edilmiştir.  
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Daha önceleri yükseköğretim alanındaki etkinlik ölçüm çalışmalarında yükseköğretim 

kurumları dikkate alırken, son yıllarda sistem bazında statik etkinlik ölçümü yapan çalışmalara 

yer verilmiştir (Selim, Biçer ve Aybarç, 2020). Farklı ülke yükseköğretim sistemlerinin 

sistemik düzeyde göreli etkinlik karşılaştırmasını yapan çalışmalar 2000’li yıllarda kabul 

görmeye başlamış olup, bu çalışmaların sayısı günümüzde halen çok azdır (Güran ve Ayrancı, 

2019), Literatür incelendiğinde bu çalışmada kullanılan güncel veriler ve değişkenler ile ilgili 

yazınsal alana farklılık sunmaktadır.  

VZA Yöntemi 

Geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan VZA, performansın etkinlik boyutunun göreceli 

değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir. VZA 

yöntemi, merkezi eğilimlerden ziyade sınırlara yönelik bir metodolojidir. Doğrusal ve doğrusal 

olmayan regresyon modelleri gibi çeşitli olasılıklar ve varyasyonlar gerektirmemektedir (Cook 

ve Zhu, 2005) VZA farklı organizasyonların çok boyutlu bir performans sınırına ulaşmadaki 

verimliliğini haritalamanın bir yolu olarak özellikle dikkat çekmiştir (Clark, 2004). Doğrusal 

programlama temelli optimizasyon tekniği olan VZA, başlangıçta parametrik modellerin eksik 

olduğu noktaları gidermenin yanı sıra çıktıları hacim veya miktar gibi ölçülebilir durumda 

olmayan firmaların göreceli performansını değerlendirmek için tasarlanmıştır (Manzoni ve 

Islam, 2009).  

VZA yaklaşımında en iyi skoru elde eden karar birimi, belirli koşullar altında ve diğer karar 

birimleri ile karşılaştırıldığında en etkin olarak görülür. Fakat bu durum mutlak değerlerde 

mümkün olan en iyi skor olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer karar birimlerinin %100 

değerinin ne kadar gerisinde kaldığını ve mevcut koşullar altındaki gelişme potansiyellerini 

ifade eder (Manzoni ve Islam, 2009).  

VZA modelleri farklı kriterler altında, çeşitli şekilde sınıflandırılmaktadır. Günümüzde pek çok 

farklı VZA modeline rastlanılsa da girdi ve çıktıya yönelik ölçeğe göre sabit getiri varsayımda 

CCR modelleri ile ölçeğe göre değişken getiri varsayımında BCC modelleri literatürde ön plana 

çıkmaktadır. Çalışmanın bu kısmında girdi yönlü CCR modelinin notasyonlarına yer 

verilmiştir.  

Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından (1978) geliştirilen ve isimlerinin baş harflerini taşıyan 

CCR modeli ölçeğe göre sabit getiri varsayımıyla teknik etkinliği ölçmek için kullanılmaktadır. 

Girdiye yönelik CCR modelinde, çıktı seviyesinde değişiklik yapılmadan mevcut çıktı 

seviyesine ulaşmak için girdi miktarının azaltılması başka bir ifade ile minimum girdi düzeyi 
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ile maksimum çıktı elde edilmesi istenmektedir. Modelde hem dikey hem de yatay eksende 

mümkün olduğunca orijine yaklaşarak x, y düzleminde girdilerin minimizasyonu 

hedeflenmektedir (Daştan, 2012). 

VZA uygulamasında en önemli sorun girdi ve çıktı ağırlıklarının esnek ve doğru biçimde 

belirlenmesidir. Bir KVB için etkinlik skorunun en üst düzeye çıkaracak ağırlıkların atanması, 

diğer KVB’lerin etkinlik değerlerinin 0 ile 1 arasında sınırlandırılması ile matematiksel 

programlama kullanılarak yapılmaktadır. Kesirli programlama modeli olarak bilinen CCR  

modeli Eşitlik (1) ile gösterilmektedir (Charnes, Cooper ve Rhodes 1978).  

 

 

 

            (1) 

 

 

 

Ek, KVBk’nın etkinliğini, 

Yrk, KVBk’nın çıktısını, 

ur, çıktı ağırlığını, 

Xik, KVBk’nın girdisini, 

vi, girdi ağırlığını, 

Yrj ve Xij, sırasıyla diğer karar birimlerinin çıktı ve girdi miktarını göstermektedir.  

Kesirli matematiksel problemlerin çözümü oldukça zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için 

kesirli formüller doğrusal modellere dönüştürülmektedir. Kesirli formüllerin doğrusal 

modellere dönüştürülmesinin en basit yolu, kesirli modelin amaç fonksiyonunda pay ve 

paydanın normalleştirilmesidir (Ramanathan, 2003). Kesirli programlama modelinin, doğrusal 

programlama modeline dönüştürülmüş matematiksel gösterimi Eşitlik (2) ile ifade edilmektedir 

(Sathye, 2003). 
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(2) 

 

Modelin çözümünde k karar biriminin etkinlik sonucu 1 ve en az bir optimal ağırlık seti 0’dan 

büyükse KVB
k
’nın etkin olduğu söylenebilir. Bu iki koşulun sağlanmadığı durumlarda k karar 

birimi etkinsiz olarak değerlendirilir (Cooper vd., 2007).   

Her doğrusal programlama modelinde olduğu gibi CCR modelinin de dual (zarflama) modeli 

bulunmaktadır. CCR dual modelinin matematiksel notasyonu Eşitlik (3) ile gösterilmektedir 

(Charnes vd., 1978). 
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Girdiye yönelik zarflama modelinde amaç fonksiyonu, belirli bir çıktı düzeyi için, ilgili 

KVB’ye ait girdilerin, radyal olarak ne kadar azaltılabileceğini göstermektedir. Modeldeki  

değişkeni ilgili KVB’nin çıktılarında azalma olmadan, girdi düzeyinde gerçekleşecek büzülme 

oranını ifade etmektedir ve daralma katsayısı olarak tanımlanmaktadır (Lorcu, 2008: 80). 

Uygulama 

VZA uygulamasında öncelikli olarak karar birimleri belirlenmektedir. Bu çalışmanın çıkış 

noktası uluslararası yükseköğretimin sisteminin karşılaştırması olduğu için araştırma 

kapsamında OECD ülkeleri bulunmaktadır. Verilerin eksikliğinden dolayı analizde kullanılan 

karar verme birimleri (KVB) Tablo 1’de yer alan 21 OECD ülkesi ile sınırlandırılmıştır.  

Tablo 1. Karar Birimleri  

Kod Ülke Kod Ülke Kod Ülke 

KVB1 Avusturya KVB8 Kore KVB15 Portekiz 

KVB2 Belçika KVB9 Letonya KVB16 Slovakya 

KVB3 Estonya KVB10 Litvanya KVB17 İspanya 

Ek=mink 
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KVB4 Finlandiya KVB11 Meksika KVB18 İsveç 

KVB5 Almanya KVB12 Hollanda KVB19 Türkiye 

KVB6 Yunanistan KVB13 Yeni Zelanda KVB20 Birleşik Krallık 

KVB7 İtalya KVB14 Norveç KVB21 ABD 

Karar birimleri belirlendikten sonra analiz sonuçlarını en doğru şekilde yansıtacak değişkenler 

seçilmelidir. VZA yönteminde kullanılacak girdi ve çıktı değişkenlerinin araştırma 

kapsamındaki alanın performans boyutlarını kapsayıcı olarak ifade etmesi analizin güvenilirliği 

açısından önemlidir. Yükseköğretim kurumlarında girdi değişkeni olarak yapılan eğitim 

harcamaları, insan kaynakları; çıktı değişkeni olarak ise yükseköğretim mezunlarının istihdam 

edilebilirliği ve akademik başarıyı yansıtan çalışmalar yükseköğretim faaliyetlerinde 

performansı gösteren uygun ölçeklerdir (Johnes, 1996). Bu çalışmada yükseköğretimde 

performansın etkin şekilde ölçümü için 3 girdi değişkeni 2 çıktı değişkeni seçilmiştir. Tablo 

2’de girdi ve çıktı değişkenleri ile kod karşılıkları gösterilmektedir.  

Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

Değişken türü Kod Birim Kaynak 

Girdi 

Öğrenci başına 

yükseköğretim kurumlarına 

yapılan harcama 

X1 Dolar 
Education at a Glance 2020: OECD Indicators - © 

OECD 2020 

Öğrenci başına 

yükseköğretim kurumlarına 

yapılan Ar-Ge harcaması 

X2 Dolar 
Education at a Glance 2020: OECD Indicators - © 

OECD 2020 

Yükseköğretim  

eğitmen sayısı 
X3 Adet https://datatopics.worldbank.org/education/indicators 

Çıktı 

Yükseköğretim mezunu 

istihdam oranı 
Y1 Yüzde (%) https://datatopics.worldbank.org/education/indicators 

Bilimsel yayın sayısı Y2 Adet Web of Science 

VZA temelli çalışmalarda KVB sayısının, toplam değişken sayısının 2 ya da 3 katı olması 

önerilmektedir (Özel, Şahin ve Göral, 2017). Çalışmada 21 KVB, 5 değişken kullanılarak bu 

varsayım sağlanmıştır. 

Analizin güvenirliliği ve bütünlüğü olması açısından çalışmada 2017 dönemi verileri 

kullanılmıştır. Ölçeğe göre sabit ve değişken getiri modellerinde VZA analizi yapılmıştır. Karar 

vericilerin değişkenler üzerindeki kontrolü düzeyi tam olarak bilinmediği için hem girdi yönlü 

hem de çıktı yönlü model çözümü tercih edilmiştir. Modellerin çözümünde DEAP 2.1 

bilgisayar paket programdan yararlanılmıştır. 

Tablo 3’de OECD Ülkelerinin yükseköğretim sistemindeki etkinliğini gösteren girdi yönlü 
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VZA sonuçları yer almaktadır. Tablo 3’e bakıldığında ölçeğe göre sabit getiri (CRS) modeline 

göre 6 ülkenin yükseköğretimde etkin olduğu anlaşılmaktadır. Ölçeğe göre değişken getiri 

(VRS) modeline göre ise 11 ülke etkinlik sınırını yakala başarısı göstermiştir. Etkinlik skoru 

1’in altında olan ülkeler yükseköğretimdeki kaynaklarını etkin kullanamamıştır. Başka bir 

ifadeyle aynı çıktı miktarları daha az girdi kullanımı ile elde edilebilirdi. Karar birimlerinin 

ölçeğe göre getiri (ÖGG) durumuna bakıldığında 2 ülkenin artan getiri, 6 ülkenin sabit getiri ve 

13 ülkenin azalan getiri sağladığı görülmektedir. Her iki modelde de Birleşik Krallık en düşük 

etkinlik skoruna sahiptir. Yunanistan ve İtalya etkin olmayan karar birimlerine iyileştirme 

sağlamaları için en çok referans olan ülkelerdir.  

Tablo 3. OECD Ülkelerin Yükseköğretimde Etkinlik Skorları (Girdi Modeli) 

Ülkeler 

CRS 

Etkinliği 

VRS 

Etkinliği 

Ölçek  

Etkinliği ÖGG 

VRS 

Referans 

Kümesi 

VRS  

Referans 

Sayısı 

Estonya 1 1 1 -   
Finlandiya 1 1 1 -  2 

Yunanistan 1 1 1 -  7 

İtalya 1 1 1 -  7 

Letonya 1 1 1 -  5 

ABD 1 1 1 -  4 

Yeni Zelanda 0,951 0,997 0,954 Azalan getiri 4, 7, 9, 18   
Meksika 0,944 1 0,944 Azalan getiri  1 

İsveç 0,932 1 0,932 Azalan getiri  3 

Litvanya 0,897 1 0,897 Azalan getiri  6 

Belçika 0,895 0,912 0,981 Azalan getiri 4, 7,9, 18   
Almanya 0,812 1 0,812 Azalan getiri   
İspanya 0,794 0,839 0,946 Azalan getiri 6, 7, 10, 21   
Portekiz 0,734 0,912 0,805 Azalan getiri 6, 7, 10, 21   
Hollanda 0,725 1 0,725 Azalan getiri   
Slovakya 0,678 0,705 0,962 Artan getiri 6, 9  
Türkiye 0,666 0,684 0,974 Artan getiri 6, 21  
Kore 0,663 0,681 0,973 Azalan getiri 6, 7, 10, 21  
Norveç 0,573 0,651 0,88 Azalan getiri 7, 9, 10, 18   
Avusturya 0,412 0,439 0,938 Azalan getiri 6,7, 9, 10   

Birleşik Krallık 0,226 0,311 0,727 Azalan getiri 6, 10, 11   

Ortalama 0,805 0,863 0,926    
1> 15 10 15    
1= 6 11 6    

Tablo 4’te çıktı yönlü VZA sonuçları sergilenmektedir. Tablo 4 incelendiğinde CRS modeline 

göre 6 ülkenin etkinlik skoru 1 değerini aldığından yükseköğretimde etkinlik başarısı elde 

etmiştir. CRS modelinde en düşük etkinlik skoru (0,226) Birleşik Krallık’ta tespit edilmiştir. 

VRS modelinde ise 12 ülke, referans kümeleri tarafından oluşturulan etkin sınırı yakalamıştır. 

Bu modelde en düşük etkinlik skoru (0,885) Kore’de kaydedilmiştir. ÖGG durumuna 15 ülke 

yükseköğretimde azalan getiri performansı sergilerken 5 ülke ölçekte sabit getiri göstermiştir. 
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Litvanya en çok referans olan ülkedir.  

Tablo 4. OECD Ülkelerin Yükseköğretimde Etkinlik Skorları (Çıktı Modeli) 

Ülkeler 

 

CRS 

Etkinliği 

VRS 

Etkinliği 

Ölçek  

Etkinliği ÖGG 

VRS 

Referans 

Kümesi 

VRS  

Referans 

Sayısı 

Estonya 1 1 1 -   

Finlandiya 1 1 1 -  2 

Yunanistan 1 1 1 -  2 

İtalya 1 1 1 -  4 

Letonya 1 1 1 -  2 

ABD 1 1 1 -  6 

Yeni Zelanda 0,951 1 0,952 Azalan getiri 4, 7, 9, 18  

Meksika 0,944 1 0,944 Azalan getiri  1 

İsveç 0,932 1 0,932 Azalan getiri  2 

Litvanya 0,897 1 0,897 Azalan getiri  8 

Belçika 0,895 0,977 0,916 Azalan getiri 4, 7, 9, 18   

Almanya 0,812 1 0,812 Azalan getiri  1 

İspanya 0,794 0,947 0,839 Azalan getiri 7, 10, 12, 21  

Portekiz 0,734 0,994 0,738 Azalan getiri 7, 10, 12, 21  

Hollanda 0,725 1 0,725 Azalan getiri  4 

Slovakya 0,678 0,923 0,735 Azalan getiri 10  

Türkiye 0,666 0,868 0,767 Azalan getiri 6, 10, 11, 21   

Kore 0,663 0,885 0,749 Azalan getiri 5, 6, 10, 21  

Norveç 0,573 0,981 0,584 Azalan getiri 10, 12, 21  

Avusturya 0,412 0,948 0,435 Azalan getiri 10, 12, 21  

Birleşik Krallık 0,226 0,956 0,237 Azalan getiri     

Ortalama 0,805 0,975 0,822    

1> 15 9 15    

1= 6 12 6    

Yükseköğretimde etkinlik başarısı gösteremeyen ülkelerin etkinlik düzeyini arttırmak için 

girdilerinde yapması gereken iyileştirmeler Tablo 5’te verilmektedir. Tablo 5 irdelendiğinde 

mevcut çıktı düzeyini elde etmek için hedef girdilerde en fazla iyileştirme potansiyeli (%75) 

Birleşik Krallık’ta öğrenci başına yükseköğretim kurumlarına yapılan harcama değişkeninde 

görülmektedir. En az iyileştirme imkânı (%0,31) ile Yeni Zelanda eğitmen sayısında 

kaydedilmiştir. Çıktı düzeyi sabit olduğunda hedef miktarları yakalamak için girdilerde 

yapılacak azaltma yönündeki iyileştirme, yükseköğretim sisteminde etkinlik sınırını yakalama 

başarısını getirecektir.  

Tablo 5. Girdi Modele Göre Etkin Olmayan Ülkelerin Potansiyel İyileştirmeleri 

Ülkeler 

Girdi  

Değişkenleri Gerçekleşen Hedef 

İyileştirme 

Oranı (%) 

Avusturya 

x1 13711 6024 -56,06 

x2 5378 2271 -57,77 

x3 59911 26324 -56,06 

Belçika x1 12539 8935 -28,74 
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x2 6883 6277 -8,81 

x3 31069 28336 -8,80 

Kore 

x1 8400 4865 -42,08 

x2 2233 1521 -31,90 

x3 219598 149591 -31,88 

Yeni Zelanda 

x1 12755 7153 -43,92 

x2 3313 3302 -0,32 

x3 16834 16782 -0,31 

Norveç 

x1 13414 8576 -36,07 

x2 10024 6523 -34,93 

x3 33176 21590 -34,92 

Portekiz 

x1 9126 6672 -26,89 

x2 2663 2429 -8,77 

x3 33160 30247 -8,78 

Slovakya 

x1 9075 5818 -35,89 

x2 2640 1860 -29,53 

x3 12204 8601 -29,52 

İspanya 

x1 10052 7342 -26,96 

x2 3394 2848 -16,09 

x3 167063 140228 -16,06 

Türkiye 

x1 7857 3202 -59,25 

x2 1851 1265 -31,65 

x3 151763 80568 -46,91 

Birleşik Krallık 

x1 22291 5416 -75,70 

x2 5853 1822 -68,87 

x3 156295 48675 -68,86 

Tablo 6 karar vericilere yükseköğretim sistemindeki çıktılar üzerinde iyileştirme hedeflerini 

sunmaktadır. Tablo 6’ya göre mevcut girdi kaynakları ile daha fazla çıktı üretmeye yönelik en 

fazla iyileştirme potansiyeli (%41) Slovakya’da bilimsel yayın sayısını ifade eden 

arttırılmasında hedeflenmektedir. En az iyileştirme fırsatı (%0,05) ile Yeni Zelanda ait bilimsel 

yayın sayısı (y2) değişkeninde görülmektedir. Ülkeler yükseköğretim sisteminde etkinlik 

düzeylerini geliştirmek için girdilerden ziyade çıktı odaklı politika izlediğinde Tablo 6 yol 

gösterici olabilmektedir.  

Tablo 6. Girdi Modele Göre Etkin Olmayan Ülkelerin Potansiyel İyileştirmeleri 

Ülkeler 

Girdi  

Değişkenleri Gerçekleşen Hedef 

İyileştirme 

Oranı (%) 

Avusturya 
y1 86 90 4,09 

y2 28920 30504 5,48 

Belçika 
y1 86 88 1,81 

y2 37714 38602 2,35 

Kore 
y1 78 88 13,31 

y2 85498 96636 13,03 

Yeni Zelanda y1 88 88 -0,35 
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y2 17723 17731 0,05 

Norveç 
y1 89 90 0,56 

y2 24783 25250 1,88 

Portekiz 
y1 89 89 0,51 

y2 27851 28009 0,57 

Slovakya 
y1 84 91 8,54 

y2 3073 4333 41,00 

İspanya 
y1 82 86 4,97 

y2 108316 114429 5,64 

Türkiye 
y1 74 85 15,46 

y2 51207 59074 15,36 

Birleşik Krallık 
y1 87 91 5,05 

y2 4118 4333 5,22 

Tablo 5 ve 6’da ülkelerin yükseköğretim sistemindeki etkinsizliğine neden olan değişkenlerin 

potansiyel iyileştirme değerleri Avusturya örneği üzerinden şu şekilde açıklanmaktadır. Tablo 

5’e göre Avusturya’nın yükseköğretim sisteminde etkin duruma gelebilmesi için girdi 

değişkenlerinden yükseköğretim kurumlarına yapılan harcamaları (x1) %56, yükseköğretime 

yapılan Ar-Ge harcamalarını (x2) %57, yükseköğretimdeki eğitmen sayısını (x3) %56 azaltması 

gerekmektedir. Tablo 6’ya göre ise Avusturya’nın çıktı değişkenleri üzerinden yükseköğretim 

sisteminde etkin duruma gelebilmesi için yükseköğretim mezunu istihdam oranını (y1) %4, 

bilimsel yayın çalışmalarını (y2) %5 arttırmalıdır. Avusturya’nın çıktı değişkenleri üzerinde 

yapacağı iyileştirme faaliyetleri ile etkinlik başarısını elde etmesi daha olanaklı görülmektedir. 

Etkinsiz olan tüm ülkeler için Tablo 5 ve 6’daki potansiyel iyileştirme yorumları benzer şekilde 

yapılabilir.  

Sonuç  

Bir ülkenin bilimsel, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında en önemli görevleri 

üstlenen yükseköğretim kurumları en temel örgütlerdendir. Önemli ve pahalı bir hizmet sunan 

yükseköğretim sisteminin sosyal bir yatırım olarak iktisadi büyüme ve gelişme üzerinde önemli 

etkileri bulunmaktadır (Ergen, 2006). Uluslararası alanda küreselleşme ve bilgi çağının 

etkisiyle birlikte yükseköğretime verilen önem de artmıştır. Bundan dolayı uluslararası boyutta 

yükseköğretim kurumlarında performans karşılaştırması ve iyileştirme noktalarının açığa 

çıkarılması gerekli hale gelmiştir (Selim, Biçer ve Aybarç, 2020). 

Bu araştırmada OECD ülkelerinin yükseköğretim sisteminin de etkinliğini karşılaştırmak 

amacıyla 21 ülkenin 2017 dönemine ait veriler kullanılarak VZA modelleri ile analizi 

yapılmıştır.  

Analiz sonuçlarında Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Letonya ve ABD yükseköğretim 
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sisteminde etkinlik başarısı elde etmiştir. Diğer ülkeler etkin sınırdan uzaklaşarak etkisizlik 

sergilemiştir. Girdi faktörlerinin kullanımına yönelik ülkelerin yükseköğretim alanında etkinsiz 

çıkmasının sebebi girdi kullanımındaki israftan dolayı potansiyel çıktı miktarına 

ulaşılamadığından kaynaklanmaktadır. Girdi değişkenleri içerisinde en fazla potansiyel 

iyileştirmeye genellikle yükseköğretime yapılan eğitim harcamaları sahip olduğundan israfın 

bu değişken üzerinde fazla olduğu anlaşmaktadır. Çıktı yönlü etkisizlik nedenlerinde ülkelerin 

mevcut girdi miktarları ile daha fazla çıktı üretme başarısını gösteremediği fark edilmektedir. 

Ülkelerin yükseköğretimde istihdam oranının ve bilimsel yayın sayısının arttırılması yönünde 

izleyecekleri politikalar çerçevesinde etkinlik başarısı elde etmesi mümkündür. Girdi ve çıktı 

yönlü modellerinin karşılaştırılması yapıldığında, yükseköğretimde etkinlik sağlamak için çıktı 

odaklı bir yaklaşımın daha uygulanabilir olduğu anlaşılmaktadır. Karışık ve kalabalık bir 

yapıya sahip olan yükseköğretim kurumlarda kaynakların etkin kullanımı son derece önem arz 

etmektedir (Kiasif ve Ugutmen, 2020). Bu bağlamda çalışma sonuçları yükseköğretim alanında 

rekabetçi bir nitelik kazanabilmek için ülke yöneticilerine bilgi sunmaktadır. 

İlgili literatüre bakıldığında bu çalışma ile kapsam ve nitelik olarak benzerlik gösteren bir 

çalışma bulunamadığından karşılaştırma yapılamamıştır. Çalışmada kullanılan VZA yöntemi 

uygulama ve yorumlama kolaylığı sunmasına rağmen bazı kısıtlamaları da bulunmaktadır. 

Karar birimlerinin yer aldığı gözlem kümesine dâhil edilen veya çıkarılan her bir birim 

sonuçları etkiyebilir. Ayrıca VZA dönemsel bazda analiz yapan statik konumda yatay kesit 

analiz tekniğidir. 

Araştırmanın kapsamı küresel ölçekte genişletilerek, dinamik düzeyde ve farklı değişkenler ile 

yükseköğretim sistemindeki etkinlik değişiminin kıyaslanması daha sonraki çalışmalar için ilgi 

çekici olabilir. 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Beklentileri  

Safura Aghaverdiyeva1, Sayed Lutfullah Zubair2 

Özet 

Bu çalışma, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin amaç ve beklentileri ile 

kariyer beklentilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Özellikle okurken; kariyer, kariyer 

planlaması mevcut literatürden yararlanılarak anlatılmıştır. Bu çalışmanın farklı bölgelerden 

gelen öğrencilerin kariyer amaç ve beklentilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağı 

düşünülmektedir. Öğrencilerin Türkiye’de okumak için hedef ve beklentileri ile mezuniyet 

sonrası kariyer planları eğitim sürecinin başarısını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 

Öte yandan, öğrencilerin geldikleri bölgeye bağlı olarak farklı amaç ve hedefleri olması 

muhtemeldir. Bu hedeflerin nerede farklılık gösterdiğinin belirlenmesi, Türkiye’nin 

uluslararası öğrenci stratejisinin bölgeye göre farklılık gösterme potansiyelini de etkileyecektir. 

Bu çalışmada Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin gelecekteki kariyer 

hedefleri incelenmiştir. Çalışmanın ülkenin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin kariyer 

amaç ve beklentilerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir işlevi olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Üniversite, Eğitim, Kariyer, Sakarya. 

 

Giriş 

Türkiye’de uluslararası öğrenciler konusu, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığından sonra 

1990’ların başından beri gündemde. O zamandan beri uluslararası öğrenci politikası önemini 

korudu, ancak istenilen düzeyde değil. 1992 yılında başlatılan "Büyük Öğrenci Projesi" ile 

Türkiye’deki üniversitelere Türk cumhuriyetlerinden ve ilgili ve ilgili topluluklardan çok 

sayıda uluslararası öğrenci kabul edilmiştir. 1990’larda 16.000 olan uluslararası öğrenci sayısı 

2000’lerde 14.000’e yükselirken, 2012’de bu sayı 31.000’e yükseldi. Türkiye’nin uluslararası 

öğrenci hareketliliğindeki yeri büyümeye devam ediyor. 1990’lı yıllardan itibaren bazı 

aksaklıklar yaşansa da önemi giderek artmaktadır (Olgün, 2012). Öğrencilerin mesleki 

beklentileri için üniversitelerde aldıkları eğitimlerin ardından seçtikleri sektör gruplarının 

belirlenmesi önemlidir. Öğrenci istihdam beklentileri, mezun olduktan sonra iş programına 

göre sektörü belirlemek zor bir süreçtir. Mezuniyet sonrası öğrenci kariyer eğilimlerinin 
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belirlenmesi ve buna karşılık gelen kariyer planlaması, kariyer hedeflerinin belirlenmesi için 

ayrı bir süreçtir. Çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer durumları ve kariyer hedefleri, 

Türkiye’de okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilere ve Türkiye’deki eğitim yönetimlerine 

yol gösterici olmalıdır. 
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Karaoğlu (2007); Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi TÖMER de öğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrencilere uygulanan çalışmada demografik, sosyokültürel ve ekonomik durumları ile 

uyum davranışları ve kişilerarası iletişimlerini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Annaberdiyev 

(2006); Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu ve Türk 

öğrencilerine uygulanan çalışmada öğrencilerin psikolojik yardım arama ihtiyacı, davranışı, 

uyum süreçleri ve çeşitli değişkenler arasından karşılaştırılmalar yapılmıştır. 

Seymen (2014); Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim gören ileri düzey yabancı 

uyruklu öğrencilere uygulanan çalışmada öğrencilerin dil ile ilgili karşılaştıkları durumlar 

saptanmıştır. 

Kariyer Tanımı, Kavramı ve Özellikleri 

Kariyer terimi, günlük hayatta ve evde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Kariyer denilince akla 

farklı kavramlar gelmektedir. Kariyer, farklı bakış açılarından farklı yaklaşımlarla tanımlanan 

ve genel olarak çalışma hayatından soyutlanamayan ve çalışma hayatı ile birlikte kullanılan bir 

terimdir (Şimşek, 2004). Kariyer terimi, tarihsel olarak köklü bir terimdir ve Türkçeye “kariyer” 

kelimesi ile eklenmiştir. Aslen Fransa’nın güneyinde tasarlandı ve Roman Provencal’da 

"Carriera" anlamına geliyor. Fransızcada "kariyer" terimi; Kaldırılması gereken istihdamın 

önündeki engellere genellikle pozisyonlar denir. Diğer bir deyişle, kariyer daha yüksek 
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pozisyonlara ulaşır (Bingöl, 2003). Daha geniş bir mesleki tanıma göre; Bireyin yaşamı 

boyunca edindiği ve mesleki deneyim ve faaliyetleriyle ilgili olarak algıladığı tutum ve 

davranışlar bütünüdür (Ünver, 2005). Kariyer kavramının tanımları ne kadar farklı olursa olsun, 

kariyer kavramının içeriği ile ilgili yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için aşağıdaki 

noktaları göz önünde bulundurmak mantıklıdır (Şimşek, 2004). Kariyer terimi sadece yüksek 

rütbeli insanları veya hızla değişen pozisyonları ifade etmez. Kariyer terimi sadece dikey 

hareketi ifade etmez. Başka bir deyişle, örgüt içindeki hiyerarşiyi yükseltmenin yanı sıra 

mevcut konumundan memnun olan ve yükselmek istemeyen çalışanları da kapsayabilir. 

Kariyer terimi, bir organizasyonda işe alma ve/veya işe alma ile eş anlamlı değildir. Birden 

fazla organizasyona ve birden fazla faaliyete atıfta bulunabilir. Kariyer terimi, hem örgütün 

birey üzerindeki etkisini hem de bireyin mesleki yaşamına katılımını, planlanmasını ve 

kontrolünü ifade eder. Yaş gruplarına göre farklı ihtiyaçlar, yaş gruplarına göre farklı mesleki 

beklentilere yol açmaktadır. Bu nedenle, genç bir kişinin kariyer beklentileri açısından orta 

yaşlı bir kişiden öne çıkması oldukça normaldir (Tosun, Güntaş, 2018). 

Kariyer Yönetimi, Planlaması, Hedefler ve Önemi  

Kariyer yönetimi, yöneticinin işgücünün ihtiyaçlarını karşılamasını ve bireyin kariyer 

hedeflerine ulaşmasını sağlayan hedefleri planlama, stratejiler tasarlama ve uygulama sürecidir. 

Bu anlamda kariyer yönetimi; Bunun yöneticileri, İK uzmanlarını ve işyeri dışındaki unsurları 

içeren çok geniş bir olgu olduğu anlaşılmaktadır (Aytaç, 2005). Kariyer yönetimi, çalışanların 

işlerinde ilerlemeleri, daha yüksek bir seviyeye ulaşma istekleri, eğitimleri, entelektüel 

kapasiteleri, kişilik özellikleri ve kişisel gelişim düzeyleri ile yakından bağlantılıdır. Çalışanın 

şirket içinde ve iş hayatında iyi bir şekilde ilerlemesi kariyer yönetiminden kaynaklanabilir 

(Özer, 2011). Kariyer yönetimi, bireysel ve organizasyonel süreçlerin eşzamanlı işlenmesi ve 

kontrolü anlamına gelir. Kişisel yaşamında tatmin edici ve huzurlu bir işi olan bir kişinin meslek 

yaşamında herhangi bir soruna neden olmayacağı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında kariyer 

yönetimini başarıyla uygulayan yöneticilerin örgütte olumlu insan ilişkileri geliştirdiği ve 

memnun bir çalışanla daha etkin ve verimli çalışabileceği söylenebilir (Şimşek, 2010). Kariyer 

yönetimi, bireyin kişisel kariyer planları ile organizasyonun kariyer sisteminin koordine 

edildiği hazırlık, uygulama ve izleme aşamalarından oluşan devam eden bir süreçtir. Amacı, 

bireylerin organizasyon içinde ilgi alanlarına, değerlerine ve becerilerine uygun işler 

bulmalarına yardımcı olmaktır (Tosun, Güntaş, 2018). Bireysel ihtiyaç ve hedefler, kurumsal 

ihtiyaç ve hedeflerle bütünleştirilerek, çalışan iş tatmini ve artan organizasyonel etkinlik ve 

verimlilik sağlanır. Böylece bireyin kariyer planı, organizasyonun kariyer geliştirme araçları ile 

desteklenmektedir. Profesyonel, bireysel ve girişimci bakış açıları burada entegre edilmiştir. 
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Başka bir deyişle, bireysel hedefler ve organizasyonel ihtiyaçlar koordine edilir. Bu süreçte 

bireyin ve örgütün parçaları karşılıklı destek rolleri üstlenir (Uzun, 2004). 

Kariyer planlaması, örgütte kariyer yolunu seçen ve bu yolda ilerlemeye başlayan kişinin 

hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacağını belirleme sürecidir (Şimşek, 1998). Kariyer 

planlaması, bireyler; Becerilerini, ilgi alanlarını ve değerlerini göz önünde bulundurarak uygun 

hedefler belirledikleri ve bu hedeflere ulaşmak için plan yaptıkları süreçtir (Erdoğmuş, 2003). 

Kariyer planlaması, bireyin kişisel ihtiyaçlarını ve bunları nasıl karşılayabileceğini profesyonel 

yaşam planlamasının bir parçası olarak gösterir. Bu nedenle kariyer planları, bireylerin daha 

etkili kararlar alabilmeleri ve geleceklerini daha iyi güvence altına alabilmeleri için esnek ve 

gerçekçi kararlar içermelidir. Burada kişilerin kariyer planlama becerilerinin değerlendirilmesi 

ve gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi önemlidir (Sabuncuoğlu, 

1998). 

Kariyer planı; Hizmet kalitesinin artması hem çalışan verimliliği ve müşteri memnuniyeti gibi 

örgütsel nedenlerle hem de çalışan motivasyonu, çalışanların yeteneklerine göre 

değerlendirilmesi, artan iş tatmini ve tanınırlığı gibi bireysel nedenlerle olmaktadır (Erdoğan, 

2009). Kariyer planlaması özellikle genç mezunlar için çok önemlidir. Şu anda okulda olan 

öğrencilere kariyer hedefleri belirlemelerine ve kariyerleri için bilgi, beceri ve ilgi alanlarını 

keşfetmelerine yardımcı olacak bilgiler sağlayan bir dizi kariyer planlama etkinliği vardır. 

Kariyer danışmanlığında şirketler, çalışanlarını stres, gerginlik, orta yaş krizleri ve hayal 

kırıklıklarından uzaklaştırmaya çalışır. Son yıllarda büyük şirketlerde kariyer planlaması 

yapılmaktadır. 

Kariyer beklentileri ve hedefleri, bir kişinin gelecekte ulaşmak istediği kariyer durumlarının 

içsel temsilleri olarak tanımlanabilir. Bu süreçte bireyler kariyerleriyle ilgili çeşitli hedefler 

koyarlar, bu hedefler sürekli olarak düzenlenir ve bu hedeflere ulaşmak için çaba harcarlar. 

Beklenti odaklı bir bakış açısıyla, hedef belirledikten sonra, birey bilinçli ve bilinçsiz olarak 

ilerlemelerini gözlemler ve hedefi ve ilişkili davranışı sürekli olarak değerlendirir. Bu puan, 

kişi tarafından belirli iç veya dış standartlarla karşılaştırılır. Kişi bu karşılaştırmadan sonra 

kendisi için belirlediği kariyer hedefine ulaşabileceğini fark ederse, bu hedefe daha fazla çaba 

sarf ederek ulaşmaya çalışacak veya bu hedefi ulaşılamaz olarak algılayacak ve sahip 

olduğunuz mesleki hedef arasındaki farkları anlamaya çalışacaktır (Tosun, Güntaş, 2018). 

profesyonel beklentilerinizi ayarlayarak kendiniz ve konumunuzu anlamak için ayarlayın. 

Sonuç olarak, insanlar mevcut kariyer durumları ile gelecekteki kariyer durumları arasındaki 

tutarsızlıkları sürekli olarak değerlendirme eğilimindedir. Bu değerlendirme süreçlerinde 
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tutarsızlık tespit etmeleri durumunda kariyer hedeflerine göre uyum veya savunuculuk süreçleri 

devreye alınır ve herhangi bir tutarsızlık bulunmazsa hedef takip süreci devam eder. 

 

Yabancı Öğrencileri Anlamak 

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve eğitimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin 

mesleki beklentilerini belirlemeyi amaçlar. Çalışmanın amacı, Sakarya Üniversitesi’nde 

öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kontenjanlarını dikkate alarak bir değerlendirme 

yapmaktır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yurtdışında yani farklı ülkelerden eğitim 

alan yabancı uyruklu öğrenci sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’deki 

eğitim yönetimleri, Türk kökenli öğrencilerin yanı sıra yurt dışından gelen yabancı uyruklu 

öğrencilerin eğitim durumlarını da gözden geçirmelidir (Tosun, Güntaş, 2018). Çünkü 

üniversite öğrencileri hem ekonomik hem de kültürel bağlamda ülkelerin kalkınmasında önemli 

bir yere sahiptir. Bu bağlamda araştırmanın sonucu, Türkiye’de okumak isteyen yabancı 

uyruklu öğrenciler ve Türkiye’deki eğitim kurumları için yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer 

durumları, kariyer hedefleri ve oryantasyon bilgileri hakkında bilgi vermektir. 

Türkiye’de Yabancı Öğrenciler 

2020 yılı itibariyle Türkiye’de 129’u devlet okulu, 75 vakıf ve 4 meslek vakıf okulu olmak 

üzere toplam 208 üniversite olacaktır. Türkiye’de 2.829.430 lisans, 4.420.699 lisans, 394.174 

doktora ve 96.199 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 7.740.502 öğrenci eğitim görmektedir. 

Bu sayıya dâhil olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 154.505’tir. Bu rakam yaklaşık olarak 

%2’ye tekabül etmektedir. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin %80’i 

devlet üniversitelerinde, %19’u vakıf üniversitelerinde öğrenim görmektedir. Türkiye’deki 

yabancı öğrenci sayısı üniversiteye ve şehre göre değişmektedir. En fazla uluslararası öğrenciye 

sahip şehir İstanbul’dur. 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Hedefleri 

Öğrencilerin başka bir ülkede eğitim almaları iyi olsa da öncelikle üstesinden gelinmesi gereken 

çeşitli psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldıkları da bir gerçektir. Öğrenciler üniversite 

eğitimi ile yeni bir kültüre uyum sağlamak zorundadır. Öğrencilerin kişisel kimliklerini, çatışan 

değerlerini, akademik başarılarını ve kariyer hedeflerini uyum sağlamaları gereken yeni kültüre 

entegre etmelerini zor buluyoruz. Uluslararası öğrenciler, ülkeleri ile ülkeleri arasında köprü 

görevi görerek, eğitimlerinin ardından ülkelerinde kalarak veya kültür elçisi olarak ülkelerine 

geri dönerek önemli bir üretim ve kalkınma hedefi haline gelmekte ve siyasi, sosyal ve kültürel 

alanda kendilerine yer bulmaktadırlar (Tosun, Güntaş, 2018). Dünya özellikle demografik 

gerileme ve ileri yaşlanma olan ülkelerde işgücü açığının giderilmesine, eğitim sektörünün 
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gelişmesine, yeni istihdam alanlarının geliştirilmesine ve öğrencilerin geri dönmesine katkı 

sağlamaktadır. Yükseköğrenimi uluslararasılaştırmanın dolaylı ekonomik faydalarından 

bazıları, ülkelerinde eğitim ve yeni pazarlar ve uzun vadeli iş ortaklıkları yaratılmasıdır. 

Öğrencilerin mezun olduktan sonra hangi yolları seçeceklerini belirlemek, öğrencilerin kariyer 

hedeflerinde önemli bir faktördür. Öğrencilerin programdan mezun olduktan sonra kariyer 

eğilimlerini belirlemek zorlu bir süreçtir. Mezuniyet sonrası öğrenci kariyer eğilimlerinin 

belirlenmesi ve buna karşılık gelen kariyer planlaması, kariyer hedeflerinin belirlenmesi için 

ayrı bir süreçtir. Öğrencilerin mesleki performanslarına dayalı olarak mesleki hedeflerin 

belirlenmesi ve kariyer planlamalarının koordine edilmesi bu çalışmada önemli bir kariyer 

yönetimini göstermektedir. Üniversite kariyer merkezleri ile ilgili olarak bu durumların tespiti 

önemli bir konudur (Tosun, Güntaş, 2018). 

Yöntem 

Araştırma Modeli, Örneklem Grubu 

Anketin metodolojisi ve araştırmanın geçerlik ve güvenirliği göz önüne alındığında, 

araştırmacının derinlemesine bilgi toplamasına olanak sağlayarak çalışmayı zenginleştirmek 

için bu model araştırmada tercih edilmiştir. Araştırma, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenimine 

devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Güncel verilere göre, üniversite 

komitesinde ve aktif olarak oluşturulmuş; Toplam ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi sayısı 155.882’dir. Bu sayıda yer alan; Kariyerini inşa etmek için Sakarya 

Üniversitesi’ni tercih eden yabancı uyruklu öğrenci sayısı ön lisans düzeyinde; 97 lisans; 2256, 

usta; 774, doktor, Toplamda 97,3224. Bu rakamı oluşturan öğrencilerin %11’inin yabancı 

uyruklu öğrenci kategorisinde katılımı en yüksek olan üniversitemizin ilki olan 

Azerbaycan’dan geldiğini biliyoruz. (SAÜ, 2020). Ayrıca elde edilen verilerden hareketle; 

Uluslararası öğrenciler, genel öğrenci kitlesinin yaklaşık %2’sini oluşturan Sakarya 

Üniversitesi’nde eğitimlerine devam etmektedirler (SAÜ, 2020). Söz konusu ana kütleyi temsil 

edecek örneklem büyüklüğünü belirlemek için “Rasyonel Örnekleme” yöntemindeki 

“maksimum çeşitlilik örneklemesi” kullanılmıştır. Söz konusu örnekleme yöntemi ile 

üniversiteye gelen tüm ülkelerden eşit sayıda öğrenci seçilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Yapılacak çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Oluşturulan anket iki farklı 

bölümden oluşmaktadır. Demografik bilgi formunda, anketin ilk bölümü; Anketin son 

bölümünde, katılımcı öğrencilerin kariyer seçimlerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik 

sorular sorulmuştur. Kariyer seçimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla ölçeğin geçerlik 
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ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Oluşturulan anket ile araştırma sonucunda elde edilen 

veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir (Tosun, Güntaş, 2018). 

Bulgular 

Çalışma katılımcılarının çoğunluk profili; erkek (%58,5), %100 YÖK bursiyeri (%41,5), hukuk 

öğrencisi (%29,3), ağırlıklı olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden (%98) Güneydoğu 

Anadolu’da (%11, 5), 1 (%26,8) ya da 2 kardeşi olan öğrenci (%26,8) Türkiye’de yurtlarda 

yaşayan (%49,3) ve annesi ev hanımı (%73, 7) ve babası bağımsız (çiftçi, esnaf) (%46,4) 

şeklindedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ve öğrenim gören profesörlerin “Mesleki Sonuç 

Beklentileri” ve “Empati Eğilimleri” testlerinin sonuçları, burs durumları, anne ve babalarının 

meslekleri, bölgeler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin empati eğilimlerinde cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Öte yandan, iş beklentileri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark vardı. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Mesleki Sonuç Beklentileri 

 

Mesleki sonuç beklentileri testi sonuçlarına göre öğrenciler (p = 0.045) cinsiyete göre 

istatistiksel olarak kadın lehine anlamlı sonuçlar elde etmiştir (p = 0.045) (Tablo 1). Kız 

öğrencilerin yükseköğrenim ve sonraki kariyer beklentileri erkeklere göre daha yüksektir. 1-2 

kardeşi olan öğrencilerin oranı 3-6 kardeşi olanlara göre daha yüksektir. Kardeş sayısının 

ötesinde bir analiz yapmak için kişisel bilgi formunda; Her ne kadar kendilerine kaç kardeşe 

sahip oldukları, hangi diplomaya sahip oldukları veya hangi işi yaptıkları sorulmasına rağmen, 

öğrencilerin çoğunluğu cevap vermediği için cevaplanması kolay bir tabloda sadece kardeş 

sayısı değerlendirilebilmiştir (Tosun, Güntaş, 2018). 

Tablo 2. Katılımcıların Kardeşlerinin Sayısına Göre Mesleki Sonuç Beklentileri 

 

Tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarına göre (p = .009), katılan birinci sınıf öğrencilerinin 

kariyer başarı beklentilerinde kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık vardır (Tablo 2). 
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Tablo 3. Katılımcıların Kardeşlerinin Sayısına Göre Empati Eğilimleri 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin empati eğilim testleri tek yönlü ANOVA analizi sonuçlarına 

göre kardeş sayısında istatistiksel olarak anlamlı farklar (p=0,042) (Tablo 3) bulundu. Kardeş 

sayısı hem profesyonel beklentileri hem de öğrenci empatisini etkiler. Bu durumun ailelerinin 

ekonomik durumu ve öğrencilerin sorumluluk duygusu ile bağlantılı olduğunu tahmin 

edebiliriz. 

Tablo 4. Katılımcıların Kardeşlerinin Sayısına Göre Empati Eğilimleri 

 
Katılımcı öğrencilerin mesleki beklentileri ile empati eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek 

için Pearson korelasyon tekniği kullanılmış ve ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 

bir ilişki bulunmuştur (Tablo 4) (r = 0.425, p <0.01) (Tosun, Güntaş, 2018). 

Sonuç 

Araştırmada kullanılan ölçekler; Türkiye’de öğrenci bölümleri, burs durumu, ebeveynlik 

çalışması, menşe bölgeleri ve ikamet yerleri arasında anlamlı ilişkiler olması bekleniyordu. 

Öğrencilerin konuları, mesleki beklentileri, burs durumları, ebeveynlerinin mesleği ve 

yaşadıkları yer ile ailelerinin sosyoekonomik düzeyi ile bağlantılıydı. Çünkü bu değişkenler 

bireyin kariyer gelişimini doğrudan etkileyen faktörler arasındadır (Pişkin, 2011). Bu 

çalışmada, yukarıdaki demografik değişkenlere dayalı olarak anlamlı farklılıkların olmaması, 

ölçeklerin ne zaman ve nerede uygulanacağını etkilemiş olabilir. Üniversiteye kayıt için 

ailesiyle birlikte gelen ve ilk girdikleri ortamda kendilerini rahatsız hisseden öğrencilerin çoğu 

soruları cevaplarken isimlerini yazmamıştır. Araştırma, özellikle de bazı demografik 

değişkenleri boş bırakma. Bu, analizlerde önemli sonuçları önleyebilirdi (Tosun, Güntaş, 2018). 

Ölçeklerin sonuçları cinsiyet değişkenine göre ayrı ayrı değerlendirilirse kız ve erkek öğrenciler 

arasında empati eğiliminde anlamlı bir farklılık tespit edilememesi öğrenci sayısının fazla 

olmasıyla ilişkili olabilir. Öte yandan alan yazındaki bazı çalışmalarda cinsiyetler arasında 

farklılık bulunurken (Çetin ve Aytar, 2012), bazı çalışmalarda ise bu farklılık görülmemektedir 
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(Atlı, 2008; Özkan vd. 2008). Kız ve Erkek Öğrencilerin Kızlardan Mesleki Beklentileri 

literatür çalışmaları ile uyumludur (Pişkin, 2011; Taşlıyan vd. 2011). Kariyer planlaması ile 

ilgili olarak Sullivan ve Mahalik (2000), 31 kız öğrenciyle altı haftalık, 90 dakikalık bir kariyer 

grubu çalışması kullanmışlardır. Çalışmanın sonuçlarında; Kontrol grubundaki öğrencilerin 

kariyer karar verme beklentileri, mesleki arayış ve uyum açısından ön test ve son test arasında 

anlamlı bir fark bulunmazken, kız öğrencilerin test puanlarında anlamlı artışlar olmuştur. 

Sonuçlar, kadınların çalışmaya erkeklerden daha fazla değer verdikleri ve bir işte çalıştıkları 

takdirde ekonomik özgürlüklerini kazandıkları için geleceğe umutla baktıkları şeklinde 

yorumlanabilir (Tosun, Güntaş, 2018). 

Mesleki beklentiler ve öğrenci empatisinde kardeş sayısındaki farklılık ailelerin 

sosyoekonomik yapıları ile ilgili olabilir. Kişisel veri değişkenlerinin çoğu anlamlı farklılık 

göstermediğinde, ölçekleri yanıtlayan öğrencilerin bir kısmı ile yüz yüze görüşmeler 

yapılmıştır. Öğrencilerin bazılarının diğer kardeşlerini okudukları, ailelerinin ekonomik 

imkânlarının kısıtlı olduğu, istemeseler de notlarını koruyan bölümler yazdıkları, ileride bölüm 

değiştirmeyi ya da yer değiştirmeyi hayal ettikleri anlaşılmış, mezun olduktan sonra tekrar 

hangi bölümlere geçmek istedikleri. Araştırmada kardeş sayısının yanı sıra kardeşlerin yaşı ve 

eğitim durumu da sorulmuş ancak bu maddelere çok az sayıda öğrenci cevap verdiği için 

kardeşlerin daha fazla analizi yapılmamıştır. Ölçekler arasında p = .01 düzeyinde pozitif ilişki 

bulunması, araştırmaya katılanların empati düzeylerinin anlamlı olduğu şeklinde 

yorumlanabilir (Tosun, Güntaş, 2018). Çalışmanın güçlü yönü olarak görülmektedir. Genel 

olarak araştırma üniversiteyi kazanan öğrencilerin, özellikle kız öğrencilerin, erkek ve kız 

kardeş sayısının aile içindeki maliyetleri arttırdığı için, ailelerine devam etmeleri gerektiğini 

anladıkları şeklinde yorumlanabilir, ailesine en uygun koşullarda eğitim alır ve daha sonra 

kariyerlerini sürdürebilirler. 

Öneriler 

Bu çalışmada kullanılan ölçeklerle yapılacak yeni çalışmalarda anlamlı sonuçlar elde etmek 

için kişisel bilgi formuna çeşitli değişkenler eklenebilir, öğrencinin erkek ve kız kardeşleri 

arasındaki sıralaması, ailesinin sosyoekonomik düzeyi, fakülteyi nasıl seçtiği, üniversiteye giriş 

sınavına kaç kez girdiği vb. kullanılarak karşılaştırma yapılabilir. Aynı standartlar kullanılarak 

test ve kontrol grupları oluşturulabilir. Deney grubunun iletişim becerileri ve kariyer 

planlamasına yönelik en az 8 haftalık grup çalışmaları ile sonuçlar karşılaştırılabilir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklere daha fazla ölçek eklenerek sonuçlar ve öğrenci geri 

bildirimleri zenginleştirilebilir. Ölçeklerin kayıt sırasında değil, ders başladıktan sonra, dersten 

önce veya sonra, sınav ortamında olduğu gibi kullanılması, öğrencinin ortamından 
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etkilenmeden özlük dosyasındaki tüm soruları yanıtlamasına olanak sağlayabilir (Tosun, 

Güntaş, 2018). 
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Uluslararası Öğrencilerin Dindarlık Algılarına Yönelik 

Tutumları: Kahramanmaraş Örneği  

Sumaiye Wumaier1 

Özet 

İnsanlar eski zamanlarda bile uzak diyarlara giderek ilim öğrenmeye çalışmışlardır. Bu ilim 

yolculuğunda ise birden çok sıkıntılarla karşılaşmış hatta bu uğurda çeşitli bedeller 

ödemişlerdir. Küreselleşen dünyamızda ise uzaktaki bilgileri elde etmek ve dünyanın bir 

ucundan diğer ucuna gitmek çok daha kolay hale gelmiştir. Çeşitli sebeplerle yurtdışında 

okumayı tercih eden öğrencilerin, gittikleri ülkeye ekonomik ve kültürel açıdan katkısı 

olmaktadır. Farklı coğrafyanın insanlarının kültürü, dini ve dili de çeşitli olduğu kadar bu 

unsurları anlama, algılama, yorumlama şekilleri ve ortaya koyduğu tutumları da önemli 

derecede farklılık göstermektedir. Çalışmamızda Kahramanmaraş ilinde yaşamakta olan, 

üniversite okumak için ülkelerinden ayırılarak Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 

dindarlık algısına yönelik tutumları, örnek aldığımız üçlü dindarlık tipolojisi çerçevesinde 

uyguladığımız anket sonucu ortaya çıkan veriler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Dindarlık, Algı, Tutum, Dindarlık Ölçeği. 

 

Giriş 

Kelime anlamıyla “ceza, yargı, usul, adet, itikat, şeriat, kanun” anlamlarına gelen “Din” (Salih) 

insanlığın başlangıcından beri insanın davranış ve tutumlarını, insan ilişkilerinden toplumsal 

hayata kadar etki ederek her alanın ve herkesin ilgi odağı olmakla birlikte çok eski zamanlardan 

beri varlığını sürdürmektedir (Kurt, 2020). Din tanımı ile ilgili çeşitli görüşler olsa da genel 

olarak dine, insanın Allah ve varlık ile ilişkilerini düzenleyen ilahi kaynaklı öğretiler ve değerler 

manzumesidir diyebiliriz (Görmez). Farklı din tanımlamalarının olduğu kadar çalışmamızın bir 

parçası olan dindarlık kavramının ne anlama geldiği ile ilgili de çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 

Himmelfarb dindarlığı kişinin ait olduğu dine ilgi göstermesi ve inancına ait faaliyetlerle 

                                                             
1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din 

Sosyolojisi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi.  
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meşgul olmasıdır diye tanımlarken; Roof ise inanç ve dini, davranış açısından ele alarak 

dindarlığı “dini bağlılık” ve “dini katılım” olarak ifade etmektedir (Yıldız, 2001). 

Çağımızda tüm hızıyla devam eden küreselleşme, yaşamın her alanına ve sosyal yapının bütün 

kısımlarına etki ettiği kadar eğitim alanında da büyük değişimler meydana getirmiştir. 

Teknolojinin hızla gelişmesi, ulaşım ve iletişim araçları seçeneklerinin çoğalmasıyla birlikte 

bireyler her alanda olduğu gibi eğitim alanındaki gereksinimlerini de kolaylıkla 

karşılayabilmektedirler. Bu bağlamda az gelişmiş ve eğitim seviyesinin düşük olduğu 

ülkelerdeki eğitim kalitesini yükseltme amaçlı yürütülen politik çabalar ve farklı kültürlerde 

eğitim alma gibi bireysel vb. hedefler, uluslararası öğrenci hareketliliğine hız katmıştır (Şimşek 

& Bakar, 2016). Öğrenciler gittikleri ülkede aldıkları eğitimin yanı sıra ülkeye ekonomik, 

sosyal ve kültürel katkı sağlamaktadır. Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenci hareketliliğinde 

2014 yılında büyük ölçüde hız kazandığı görülmüştür (“Yüksek Öğretimde Uluslararsılaşma 

Strateji Belgesi 2018-2022”, 2017). Bireysel imkân ve çabalarla Türkiye’ye eğitim görmeye 

gelen öğrenciler de olmakla birlikte, devletin uluslararası strateji kapsamında yükseköğretim 

kurumlarına sunduğu; Erasmus, Mevlâna değişim programı, proje tabanlı uluslararası değişim 

programı, ortak eğitim-öğretim programı ve Türkiye Bursları gibi programlar kapsamında 

Türkiye’deki üniversitelere yerleşmektedirler (“Yüksek Öğretimde Uluslararsılaşma Strateji 

Belgesi 2018-2022”, 2017). Farklı ulustan gelen öğrencilerin kültürü, dili, etnik kökeni ve dini 

inancı farklı olmakla birlikte bu konulara bakışı, ele alışı ve algılama biçimleri açısından da 

çeşitlilik göstermektedirler (Baycar, 2019). Çalışmamızda yer verilecek olan dindarlık algısı da 

her bireyin dini yaşayış biçimi, dini yorumlama tarzı ve zihninde oluşturduğu dindar insan 

imajına göre değişiklik arz etmektedir. Örnek gösterecek olursak; başörtülü birey kimisi 

tarafından dindar kişilik olarak tanımlanırken; bir diğer kişi için sadece başörtüsü, dindar insan 

profili göstergesi olarak algılanmamaktadır. Yine herhangi bir tarikata bağlı insan dindar olarak 

algılanıyorken, bir kısım kişiler tarafından tarikata bağlanmanın dindar kişilik için yeterli bir 

sebep olmadığı düşünülmektedir. “Kim gerçek dindar?”, “neyin dindarlığı ifade ettiği” gibi 

hususlar dindarlık ile ilgili kriter ve farklı tiplemelerin de olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bu bağlamda çalışmamızın temel konu ve problemi ise yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık 

algısına yönelik tutumlardır. Açık bir şekilde ifade edecek olursak yabancı uyruklu öğrencilerin 

hangi hususları dindarlık olarak algıladıkları, dindarlık tiplerine yönelik tutumları, dindarlık ile 

ilgili öncelik verdiği hususlar ve kullandığımız “Dindarlık Kriteri Ölçeği” çerçevesinde ne tür 

bir dindarlık algısı tutumuna sahip olduğunu, elde ettiğimiz nicel veriler kapsamında ortaya 
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koymak araştırmamızın temel problemidir. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler ışığında bahsi 

geçen problemlere çözüm aranacaktır (Akkuş, 2018). 

Araştırmanın Amaç ve Önemi 

Bu araştırmada Kahramanmaraş’ta yaşamakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık 

algısına yönelik tutumlarını üçlü tipoloji kullanarak elde edilen verilerden hareketle ölçmek 

amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yapılmış çeşitli akademik çalışmalar 

bulunmaktadır. Ele alınan konular onların kültürlerini, düşünce ve algılama biçimlerini, etnik 

özelliklerini ortaya koyarak onlar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmemizi kolaylaştırmaktadır 

diyebiliriz.   

Yaptığımız taramalar sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin din algısı ile ilgili kaynaklara 

rahatça ulaşılabiliyorken, dindarlık algısı ile ilgili araştırmaların yok denecek kadar az olduğu 

görülmüştür. Bu amaçla yaptığımız çalışmanın yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık algısını 

anlayabilmemiz açısından literatüre bir katkısının olacağı düşüncesindeyiz. 

Araştırmanın Yöntemi 

Hipotez 

Araştırmamızın hipotezlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1.Yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık algısı kriteri cinsiyete göre değişim göstermektedir. 

2.Öğrencilerin dindarlık kriterleri ile ilgili tutumları, eğitim durumuna göre farklılaşmaktadır.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

a. Araştırmamız Kahramanmaraş’ta yaşamakta olan yabancı uyruklu öğrenciler ile sınırlıdır.  

b. Araştırmamız sadece üniversite öğrencileri ile sınırlıdır. 

c. Araştırmamız Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştır. Katılımcının, algı, duygu, düşünce ve 

tutumlarında zamanla değişme olabileceği gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Dolaysıyla elde edilen veriler çalışmanın yürütüldüğü zaman dilimi ile sınırlıdır.  

d. Çalışmamız, katılımcının verdiği cevapların doğru ve samimi olduğu varsayımı ile sınırlıdır. 

e. Çalışmamız anket formuna katılan 11 kız 29 erkek olmak üzere toplamda ise 40 öğrenci ile 

sınırlıdır. 
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f. Çalışmamız bir devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş Sütçü imam üniversitesinin farklı 

bölümlerinde eğitim görmekte olan öğrenciler ile sınırlıdır. 

.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Farklı ülkelere mensup Kahramanmaraş’ta yaşamakta olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora olmak üzere çeşitli eğitim düzeyindeki yabancı uyruklu öğrenciler çalışmamızın evreni 

olarak seçilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın yapıldığı ilde 40 öğrenci çalışma kapsamına 

alınarak anket çalışması uygulanmıştır. 

Tablo 7. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

 

Cinsiyeti 

Tür Yüzde Yüzdelik Geçerli yüzdelik 

Kadın 11 27,5% 27,5 

Erkek 29 72,5% 72,5 

Toplam 40 100.0 100.0 

 

Medeni Durumu 

Evli 9 22,5 22,5 

Bekâr 31 77,5 77,5 

Toplam 40 100.0 100.0 

 

 

 

 

 

Ülke 

Doğu Türkistan 13 32,5 33,3 

Türkmenistan 1 2,5 2,6 

Afganistan 6 15,0 15,4 

Özbekistan 1 2,5 2,6 

Cibuti 4 10,0 10,3 

Pakistan 1 2,5 2,6 

Bangladeş 2 5,0 5,1 

Suriye 2 5,0 5,1 

Tacikistan 1 2,5 2,6 

Filistin 1 

 

 

2,5 2,6 



7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 

 177 

www.internationalstudentsymposium.com 

Çad 1 2,5 2,6 

Bosna-Hersek 1 2,5 2,6 

Mısır 2 5,0 5,1 

Nepal 1 2,5 2,6 

İran 1 2,5 2,6 

Somali 1 2,5 2,6 

 

 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans 3 7,5 7,5 

Lisans 34 85,0 85,0 

Yüksek Lisans 2 5,0 5,0 

Doktora 1 2,5 2,5 

 

Yaşı 

18-23 16 40,0 40,0 

24-30 22 55,0 55,0 

31-40 2 5,0 5,0 

Dini İslam 40 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

Okuduğu Bölümü 

İlahiyat 7 17,5 17,5 

Hemşirelik 1 2,5 2,5 

Tıp 9 22,5 22,5 

Bitki Koruma 2 5,0 5,0 

İlk ve Acil Yardım 3 7,5 7,5 

İşletme 2 5,0 5,0 

Maliye 1 2,5 2,5 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ilişkiler 

2 5,0 5,0 

Makine Müh. 1 2,5 2,5 

İnşaat Müh. 3 7,5 7,5 
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Ebelik 1 2,5 2,5 

Biyoloji 1 2,5 2,5 

Psikoloji 1 2,5 2,5 

Diş Hekimliği 1 2,5 2,5 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

1 2,5 2,5 

Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik 

4 10,0 10,0 

Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık algısına 

yönelik tutumlarını ölçme amacı ile yürüttüğümüz anket çalışmamıza, üniversitede birden çok 

farklı bölümlerde eğitim görmekte olup yaş ortalaması 20-25 civarında olan ön lisans, Lisans, 

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerden olmak üzere toplam da ise 40 öğrenci katılım 

sağlamıştır. 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere çalışmamıza genel olarak orta Asya Türki Cumhuriyetler ve 

Afrika kıtasında yer alan ülkelerden gelen öğrencilerin katıldığı görülmektedir. Katılımcıların 

%27,5 oranı kadınlardan 72,5 oranı ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmamıza katılan 

yabancı uyruklu öğrencilerin %22,5’i evli %77,5’i ise bekârdır. 

Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Bu araştırma Kahramanmaraş’ta yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerinin dindarlık algısına 

yönelik tutumları ile ilgili nicel veriler içermektedir. Araştırmamızın teorik kısmında, yabancı 

uyruklu öğrenciler ile ilgili çeşitli kaynak taramaları yapılmıştır. Dindarlık algısı ile ilgili alan 

taraması yapılarak, daha önce bu konu ile ilgili geliştirilmiş ölçekler gözden geçirilmiş ve 

çalışmamız için uygun olan “Dindarlık Kriterleri Ölçeği” kapsamında hazırlanmış sorulardan 

oluşan anket öğrencilere sunulmuştur. Katılımcıların dindarlık algısı ile ilgili tutumlarında 

etkileyici unsur olabilecek “Demografik Özellikler” e anketin birinci bölümünde yer verilerek 

öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, okuduğu bölümü, dini ve medeni durumu hakkında bilgi elde 

edilmiştir.(Akkuş, 2018). İkinci bölüm olarak Kemalettin Taş tarafından geliştirilen söz konusu 

“Dindarlık Kriteri Ölçeği” kapsamında oluşturulan üçlü tipolojiye göre kategorize edilmiş 

sorulara yer verilmiştir. Sorular da üç bölüme ayrılmış olup, ilk on soruda 

“Geleneksel/İlmihalci Dindarlık”, ikinci bölümde “Modern/Hümanist Dindarlık” tutumu ile 

ilgili on soru ve son olarak üçüncü bölümde “Popüler/Hurafeci Dindarlık” ile ilgili sorulara yer 

verilmiştir. 
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Verilerin Analizi 

Araştırmamızda elde edilen verileri analiz etmek için, SPSS istatistiksel paket programı 

kullanılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda likert tipi beşli derecelendirme 

ölçeği, yüzdelik ve frekans dağılımı ile dindarlık algısına yönelik tutumları analiz edilmiştir. 

Tutumların cinsiyet arasındaki farklılıkları ölçmek için T testi yapılmış, eğitim düzeyindeki 

farklılıkları ölçmek için ise Anova testi uygulanmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Din ve Dindarlık 

Tüm toplumları ilgilendiren bir unsur olmasıyla dini tam anlamıyla tanımlamış olmak oldukça 

zordur. Arapça kökenli olan din kelimesi; hüküm, ceza, teslim olma, gelenek, kanun, yol, millet 

gibi çeşitli anlamları barındırmaktadır. Buradan yola çıkarak Hüseyin Yılmaz’ın ifade ettiği 

gibi “Din, yaratıcı, hâkim olan, hesaba çeken, insanlara ceza ve mükâfat veren Allah’a 

insanların hem bireysel hem de toplumsal olarak boyun eğmesi, teslim olması, ibadet etmesi 

sonucu ortaya çıkan kanun, gelenek ve yoldur” diyebiliriz. 

Sosyolojik açıdan ele alacak olursak Durkheim dini, inanç ve ibadetler manzumesi olarak 

tanımlarken (Akyüz & Çapcıoğlu, 2018) Parsosns; din, toplumun eksikliklerini gidermede 

kullanılan araçtır demektedir. T. Luckman ise dini; sosyal düzeni anlamlandıran unsur olarak 

görmektedir  (Eyüpoğlu & Perşembe,  2018). 

İnsanlığın varlığından beri her alanda etkisini gösteren din, içinde barındırdığı kuralları ile 

bireysel mutluluğun ve toplumsal düzenin olmazsa olmaz baş aktörü konumundadır. İnsan 

doğası gereği inanmaya meyillidir. Dolaysıyla insan hayatı inançla başlar ve bu süreçte değer 

algısı oluşarak, davranışlarını bu çerçevede sergiler diyebiliriz. 

Din, insanın Allah ile ilişkisinin temelini oluşturan değerler ise, dindarlık; bu değerlerin insan 

tarafından algılanma ve uygulanma biçimidir (Aydın, 2009). Ahiret mutluluğunu ibadetle 

kazanabileceğine inanarak samimi şekilde kendisini ibadete veren kişi (Uludağ, 1988) olarak 

da tanımlanan dindarlık kavramına düşünürler çeşitli anlam yüklemişlerdir. Allport “içsel” ve 

“dışsal” dindarlık diye iki ayrım yapmıştır. Johnstone ise “inanç ve pratikler bütünü” derken; 

Günay’a göre dindarlık, sınırlandırıldığı zaman ve ortaya koyduğu şartlara mahsus olarak birey 

veya toplum tarafından yaşanılan eylemdir (Karaşahin, 2008).  Dindarlığın bir de “zahirî” ve 

“deruni” boyutları da vardır, gösterişçi ve dinin sadece şekil için kullanılan dindarlık tipine 

zahirî denilirken; deruni dindarlık tipindeki kişilik de dini, tüm inancı ve kalbiyle yaşayan kişiye 

denilmektedir. Dindarlıkta kişinin zihinsel, davranışsal, kültürel, düşünsel yönleri 
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yansıtılmaktadır. Dini sadece görünen yönleri ile değil, kendi çapında da görünmeyen manevi 

yönleri ile yaşayan kişi gerçek dindardır diyebiliriz (Görmez). 

Sonuç olarak söyleyecek olursak, insanoğlu varlığı sorgularken ve anlamlandırmaya çalışırken, 

akıl ve mantık yoluyla ulaşamadığı bilgilere din yoluna başvurur ve din de kişinin varlığı nasıl 

değerlendirmesi gerektiği, nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda yol gösterir. Bu 

yollar çerçevesinde her bireyin sergilediği dini davranışların hangi yönden ne düzeyde farklılık 

gösterdiğini araştırmak din sosyolojisi açısından önemli bir konudur. (Çubukçu, 1988). 

Algı ve Tutum 

Algı bilgilerin kişi tarafından seçilmesi, düzenlenmesi, yorumlanması, anlamlandırılmasıdır 

(“Algı Nedir?”, 2018). İnsanın dünyadaki her nesne ile ilişki kurması, bu nesne ile ilgili 

oluşturduğu düşünce, yargı, yorumları ve yaklaşım biçimini algı diyebiliriz. Dört çeşit algı 

türlerinden bahsedebiliriz:  

a) Simgesel Algı: semboller, imgeler ve etkileşime geçilen kültürler bütünüdür. 

 b) Görsel Algılama: bireyin çevresindeki görüntü karmaşası içinden seçerek ve farkında olarak 

olayları izlemesidir.  

c). Duygusal algı: Sürecin işleyişine birtakım duygusal unsur ve tavırların da dâhil olmasıdır. 

d). Seçimleyici Algı: Kişinin çevresini kendine özel ve özgü bir şekilde algılamasıdır (İnceoğlu, 

2010). 

Tutum kavramına gelecek olursak; bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, 

toplumsal konu, ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine dayanarak örgütlediği 

zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir (İnceoğlu, 2010). Genel olarak bireyin 

çevresindeki herhangi nesne veya obje karşısında gösterdiği tepkisel eğilimdir diyebiliriz 

(Doğan). Tutumu oluşturan başlıca üç öğe vardır; kişinin konu hakkındaki bilgisi olan “Zihinsel 

Öğe”, konuya nasıl yaklaşması ve nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini gösteren “Davranışsal 

Öğe” ve son olarak kişinin, nefret, sevgi ve öfke gibi duygusal olgularla bir varlığa yaklaşması 

olan “Duygusal Öğe” (İnceoğlu, 2010). 

Din ve inanç konusu da tutumun oluşmasındaki önemli faktörlerden biridir diyebiliriz. Çünkü 

insanlar olayları inançları çerçevesinde de değerlendirebilmektedir. Sırasıyla şöyle ifade 

edebiliriz; dini bilgiler ve onlara olan inanç tutumun bilgi boyutunu, bunlara hissedilen ilgi ise 

duygu boyutunu, tüm bu bahsedilenlerin davranışa yansıtılması ise tutumun davranışsal 

boyutunu ifade etmektedir (Doğan). 
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Türkiye’de Geliştirilmiş Dindarlık Ölçekleri 

 Dindarlık ölçme, kişinin dindarlık düzeyini daha önce hazırlanmış ölçekler ve rakamsal 

değerler vasıtasıyla ele almaktır (Albayrak & Kurt, 2019). Ölçeklerde dindarlık düzeyinin ne 

olduğu, kime dindar denileceği, dindar olabilmek için hangi vasıfların taşınması gerektiğini 

görebiliriz. Batıda olduğu gibi Türkiye’de de farklı dindarlık ölçekleri geliştirilmiştir. 

Türkiye’de geliştirilmiş dindarlık ölçekleri şunlardır: 

 1995 yılında Veysel Uysal tarafından “İslami Dindarlık” ölçeği geliştirilmiştir.  Ölçekte 5 

madde altında 26 soru incelenmiştir ve bu 5 faktörün Türk halkının dindarlığının boyutları 

olduğunu ifade etmiştir (Uysal, 1995). 

 “Dini Tutum Ölçeği” 1998 yılında Mevlüt Kaya tarafından geliştirilmiştir. Tek boyut olarak 

31 maddeden oluşmaktadır (Albayrak & Kurt, 2019).  

Naci Kula’ın Kur’an-ı Kerim’deki mümin tiplemeleri bağlamında geliştirmiş olduğu “İslami 

Dindarlık Ölçeği”, bu ölçek kendi içinde 6 boyuttan ve 30 maddelik ölçülerden oluşmaktadır 

(Kula, 2014). 

Ahmet Onay tarafından geliştirilmiş “Dini Yönelim Ölçeği” kısa adıyla “DYÖ”. Bu ölçekle 

kişilerin yaşamında dinin ne derece yer aldığını anlamak amaçlanmıştır. Düşünce, duygu, 

davranış boyutlarını temsil eden üç boyuttan oluşan ölçek 18 maddeyi içinde barındırmaktadır 

(Onay, 2002). 

Hasan Kayıklık tarafından 2003 yılında “Dinsel Yaşayış Ölçeği” geliştirilmiştir. İnanç, ibadet 

ve ahlak olmak üzere 3 boyuttan oluşan ölçek 26 maddedir (Albayrak & Kurt, 2019). 

Hacer Harlak, Mehmet eskin ve Demirkıran tarafından 2008’de oluşturulmuş, 2009 yılında ise 

Nilüfer Ercan tarafından geliştirilmiş “Müslüman Dini Yönelim Ölçeği” 4 boyut ve 21 

maddeden oluşmaktadır (Albayrak & Kurt, 2019). Ölçekte kişinin inanç ve yaşamında dini ne 

derece rehber edindiğini öğrenmeyi amaçlanmaktadır (Harlak & Mehmet, 2018). 

“Dini Tutum Ölçeği” Üzeyir Ok tarafından 2011 yılında tutumun sosyal psikolojideki “bilgi”, 

“duygu”, “davranış” olmak üzere temel üç öğe dikkate alınarak 4 boyut ve 8 madde 

çerçevesinde hazırlanmıştır. (Ok, 2011). 

Son olarak değineceğimiz ölçek ise çalışmamız için kullandığımız Kemalettin Taş tarafından 

geliştirilmiş “Dindarlık Kriterleri Ölçeği”dir.  Dini tutumların ölçülmesi için kullanılmış ve üç 

faktörden oluşmaktadır. Üçlü bir tipolojinin yer aldığı ölçekte; “Geleneksel/ İlmihalci” yani 

inanç ve ibadetlerin, Kur’an ve temel dini kaynakların, emir ve yasaklara uymanın önemli 
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olduğu bir dindarlık tipine yer verilmiştir. “Modernist/Hümanist” dindarlık tipi kapsamında 

ahlaki değerlerin ön plana alınarak, dini kuralların ikinci plana atıldığı bir dindarlık tipi 

incelenmiştir. “Popüler/Hurafeci” dindarlıkta ise modern ve geleneksel dönemi bir arada 

yaşayabilen kişilik tipi ele alınmıştır. (Taş, 2010). 

Araştırma Bulguları 

 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dindarlık Tiplerine Göre Tutumları 

Tablo 8. Katılımcıların Geleneksel/İlmihalci Dindarlık ile İlgili Tutumları 

 Geleneksel/İlmihalci 

Dindarlık ile İlgili Sorular 

K
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1. Dindar bir kimse dinin sosyal 

hayatla ilgili kurallarını da 

yerine getirmeli. 

25 62,5 12 30 1 2,5 1 2,5 1 2,5 

2. Dindar biri, dinin bütün emir 

ve yasaklarını yerine getirmeli. 
30 75 7 17,5 2 5 1 2,5 0 0 

3. Gerçek anlamda dindar 

olmak için, farz ibadetlerin 

yanında nafile ibadetleri de 

yapmak gerek. 

15 37,5 13 32,5 8 20 4 10 0 0 

4. İslam’ı başkalarına anlatmak 

ve öğretmek İslam’ın en önemli 

görevlerindendir. 

24 60 13 32,5 1 2,5 2 5 0 0 

5. İbadetleri tam manasıyla 

yerine getirmeden, sadece 

birtakım evrensel ahlaki 

değerlere sahip olmak, ahiret 

hayatı için yeterli değildir. 

14 35,9 19 48,7 2 5,1 2 5,1 2 5,1 

6. İslam’ı gerçek anlamda 

yaşayabilmek için, İslam 

tarihinin ilk dönemlerindeki 

âlimlerin görüş ve 

10 25 23 57,5 5 12,5 1 2,5 1 2,5 
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uygulamalarını model olarak 

almak gerekir. 

7. Dine uygun bir hayat sürmek 

için Kuranın yanı sıra 

peygamberimize de uymak 

şarttır. 

34 85 5 12,5   1 2,5   

8. Bir mezhebe bağlanmadan 

gerçek anlamda dindar 

olunamaz. 

4 10 11 27,5 11 27,5 10 25 4 10 

9.Her mezhep kişiyi değişik 

yollardan Allah'a götüren bir 

yoldur. 

11 27,5 15 37,5 6 15 6 15 2 5 

10.Görev sorumluluk ve işlerde 

helal ve haram ölçülerine 

uyulmalıdır 

23 57,5 15 37,5 1 2,5 1 2,5   

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere geleneksel/ilmihalci dindarlık algısı kapsamında yabancı 

uyruklu öğrencilerin genel tutumu (%92,5), dinin inanç ve ibadetlerle ilgili emirlerini yerine 

getirirken, dinin sosyal hayatla ilgili kurallarının da yerine getirilmesi gerektiğine yöneliktir. 

Aynı zamanda dindar birinin, dinin bütün emir ve yasaklarını yerine getirmesi gerektiğini 

düşünüyorlarken, nafile ibadetlerin de önemi hakkında bir kesimin (%30) bu duruma pek 

olumlu bakmadığını ifade edebiliriz. 

Öğrencilerin tutumlarına göre İslam’ı başkalarına öğretmek, ibadetleri tam manasıyla yerine 

getirmek ve dini gerçek manada anlayabilmek için ilk dönem âlimlerin görüşlerini örnek almak 

önem taşımaktadır.  

Genel bir kesime göre dine uygun bir hayat sürmek için, Kur’an’ın yanı sıra peygamberimize 

de uymak şarttır. 

Bir mezhebe bağlanmadan, gerçek manada dindar olunamayacağı konusuna 

öğrencilerin %62,5’i katılmamakta ve kararsızlardır. Aynı zamanda mezhebin kişiyi değişik 

yollardan Allah’a götüren bir yol olduğu konusuna çoğunluk olumlu bakarken, az bir kısım 

öğrenci bu konuya pek olumlu bakmamaktadır. Ölçülerde haram ve helal ilişkisine uyulması 

gerektiğini ise genellikle dindarlık için önemli bir kriter olarak görmektedirler. 

Tablo 9. Modernist/Hümanist Dindarlık İle İlgili Tutumları 
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Modernist/Hümanist Dindarlık 

ile ilgili Sorular. 
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11. Doğru ve dürüst olmak, 

namaz ve oruç gibi ibadettir. 
19 47,5 11 27,5 5 12,5 11 12,5 19 47,5 

12. Dindarlığın göstergesi 

sadece ibadetler değildir, 

önemli olan vicdan (iç) 

temizliğidir. 

10 25 16 40 17 17,5 5 12,5 2 5 

13. Kişinin davranışlarını 

olumlu yönde değiştirmeyen 

ibadetin hiçbir değeri yoktur. 

10 25 16 40 7 17,5 4 10 3 7,5 

14.Dinin emir ve yasaklarını 

yerine getirmekten daha çok, 

Allah'a tam anlamıyla iman 

etmek Müslüman için 

yeterlidir. 

2 5 12 30 8 20 11 27,5 7 17,5 

15.İnsanlara yardım etmek ve 

çalışmak birer ibadettir. 
17 42,5 22 55   1 2,5   

16. Dini cemaatlerin İslam'ı 

anlama ve anlatma biçimleri 

dinin özüne uygun değildir. 

2 5 11 27,5 14 35 10 25 3 7,5 

17. Bir kimse tesettüre uygun 

bir şekilde örtünmeden de 

dindar olabilir. 

1 2,5 6 15 15 37,5 16 40 2 5 

18. Dini, yeni gelişimlere açık 

bir şekilde çağın gereklerine 

uygun yaşamak gerek. 

4 10 15 37,5 11 27,5 8 20 2 5 

19. Günümüzün şartları gereği 

birikimler faizle 

değerlendirilebilir. 

1 2,5 6 15 9 22,5 14 35 10 25 

20. Namaz, oruç, zekât ve 

benzeri ibadetleri düzenli 

4 10 14 35 8 20 12 30 2 5 
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olarak yapmak iyi bir 

Müslüman olmak için 

yeterlidir. 

 

Modernist/hümanist dindarlık algısına yönelik tutumları değerlendirecek olursak:  

Öğrencilerin büyük bir kısmı doğru ve dürüst olmayı namaz ve oruç gibi bir ibadet olarak 

saymamaktalar. Vicdan (iç) temizliğinin de dindarlığın göstergesi olduğu konusuna %65 

öğrenci olumlu bakarken, kalan kısım ise bunu dindarlık kriteri olarak görmemektedir. 

Yarısından fazlası ibadetlerin kişinin davranışlarını olumlu yönde değiştirmesi gerektiğini, 

sadece Allah’a tam anlamıyla yardım etmenin yanında dinin emir ve yasaklarına de uyulması 

gerektiğini ve neredeyse tamamı (%97) ise başkalarına yardım etmenin de birer ibadet 

olduğunu düşünmektedir. 

Dini cemaatlerin İslam’ı anlama ve anlatma biçimimin, dinin özüne uygun olmadığı görüşünde 

kararsız olanların sayıları ağırlıklı olmakla birlikte, bu konuya katılanlar ve katılmayanların 

yüzdelik oranı aynı görünmektedir. 

Çoğunluk tesettüre uygun giyinmenin dindarlık için bir kriter olduğunu savunurken bu konuda 

kararsız olanların sayısı da fazladır. Dini çağın gereklerine uygun bir şekilde yaşanması 

gerektiğini savunurken, çoğunluğun faiz ile ilgili görüşleri olumsuzdur. Kararsız kalanların da 

oranı yüksek olmakla birlikte öğrencilerin çoğu namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri dindarlık 

kriteri olarak görmektedir. 

Tablo 10. Popüler/Hurafeci Dindarlık Algısı İle İlgili Tutumları  

Popüler/Hurafeci dindarlık 

algısı ile ilgili sorular 

K
e
si

n
li

k
le

 

K
a
tı

lı
y
o
r
u

m
 

K
a
tı

lı
y
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r
u

m
 

K
a
r
a
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z
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u

m
 

H
iç

 

K
a
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lm
ıy

o
r
u
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21. İbadetleri tam anlamıyla 

yerine getirmedikçe Allah'a 

inanmanın bir anlamı yoktur. 

5 12,5 10 25 8 20 11 27,5 6 15 

22. Dinde esas olan bu dünya 

için değil, ahiret için 

çalışmaktır. 

11 27,5 12 30 6 15 8 20 3 7,5 
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23. Dindar olan kişi toplum 

tarafından kabul gören örf ve 

adetlere uymalıdır. 

3 10,3 16 41 9 23,1 9 23,1 1 2,6 

24. Kişi sadece mensup olduğu 

mezhep doğrultusunda dini 

hayatını yönlendirmelidir. 

2 5 14 35 11 27,5 10 25 3 7,5 

25. Örf, adet ve törelere 

uymak, dinin emir ve 

yasaklarını yerine getirmekten 

daha önemlidir. 

1 2,5 4 10 2 5 17 42,5 16 40 

26. Özel gün ve gecelerde, 

mevlit hatim ve benzeri 

faaliyetleri yerine getirmek, 

dindarlığın önemli 

kriterlerindendir. 

  16 40 12 30 11 27,5 1 2,5 

27. Tam anlamıyla dindar 

olabilmek için bir din 

büyüğüne bağlanmak gerek. 

  8 20 7 17,5 19 47,5 6 15 

28. Muska yaptırmak, türbe 

ziyaretinde bulunmak ve 

benzeri faaliyetlerden medet 

ummak, dini açıdan sakıncalı 

değildir. 

1 2,5 8 20 8 20 11 27,5 13 30 

29. Toplum hayatından 

oldukça uzak kalarak din daha 

iyi yaşanır. 

1 2,5 10 25 5 12,5 17 42,5 7 17,5 

 

30. Kendinizi dindarlık 

açısından nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Çok Dindar Dindar Din ile az ilgili Din ile pek ilgisi yok 

2 5 30 75 8 20   

 

Popüler/Hurafeci dindarlık algısına yönelik tutumlara baktığımızda: 
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İbadetleri tam anlamıyla yerine getirmeden de Allah’a inanmanın anlamlı olduğunu; yarıdan 

fazla kısmın ise ahiret için çalışmayı önemsediğini, örf ve adetlere katılmanın önemli olduğunu 

düşündüğü görülürken özel gün ve gecelerde mevlit, hatim ve benzeri faaliyetleri yerine 

getirmeyi dindarlığın kriteri olarak görmeyenlerin de olmasıyla birlikte yarısı bu hususu kriter 

olarak saymaktadır. Aynı zamanda çoğunluk, bir din büyüğüne bağlanmanın dindarlık kriteri 

olmadığı, muska yaptırmak ve türbe ziyareti gibi faaliyetlerden medet ummanın sakıncalı 

olduğu, toplum hayatından uzak kalarak dinin daha iyi yaşanmayacağı görüşündedir.  

Son olarak dindarlık kriteri ölçeğinden ayrı sorduğumuz sorular kapsamında anketimize katılan 

yabancı uyruklu öğrencilerden iki kişi kendini dindarlık açısından “çok dindar” 

değerlendirirken, otuz kişi kendisini “dindar” değerlendirmekte ve sekiz kişi ise “din ile az ilgili” 

olarak ifade etmektedir. 

Dindarlık algısına yönelik tutumların “Dindarlık Kriterleri Ölçeği”ne göre T testi sonuçları: 

Tablo 11. Dindarlık Kriterleri Ölçeği T Testi Sonucu 

Dindarlık Cinsiyet n x S s t F P 

G i D Kadın 11 4.28 .378 

.910 .062 369 

Erkek 29 4.11xz .553 

P H D Kadın 11 3.41 .472 

.963 .040 342 

Erkek 29 3.25 .466 

M H D Kadın 11 2.80 .596 

.136 .535 893 

Erkek 29 2.78 .462 

HİS Kadın 11 1.09 .301 -1.465 

 

11.097 151 

Erkek 29 1.37 .621 

 

Geleneksel/ilmihalci dindarlık algısına yönelik tutumlara baktığımızda kadın ve erkek 

öğrencilerin arasında cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık yoktur. 

Kadın öğrencilerin geleneksel dindarlık algısına yönelik tutumları (X=4.28), erkek öğrencilerin 

geleneksel dindarlık algısı tutumlarından (X=4.11) daha olumludur. 
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Popüler/Hurafeci dindarlık, Modernist/Hümanist dindarlık algılarına yönelik tutumlarında ve 

öğrencilerin kendilerini dindarlık açısından değerlendirmelerinde ise anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. 

Yaptığımız analiz sonucu ise kadınların popüler/hurafeci dindarlık algısı tutumları X=3.41, 

erkeklerin ise X=3.25’tir. Bundan kadınların erkeklere göre daha popüler/hurafeci dindarlık 

anlayışına sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Modernist/hümanist dindarlık algısına yönelik tutumlarda kadınların X=2.80, erkeklerin 

X=2.78 olduğunu görmekteyiz, bu bağlamda kadınların modernist/hümanist dindarlık 

anlayışına sahip olduklarını söyleyebiliriz.  

Öğrencilerin kendilerini dindarlık açısından nasıl değerlendirdiklerine bağlı olarak, kadınların 

tutumları X=1.09, erkeklerin ise X=1.37 olduğu görülmektedir. Bundan yola çıkarak erkek 

öğrencilerin kendilerini daha dindar tanımladıklarını söyleyebiliriz.  

Tablo 12. Katılımcıların Dindarlık Ölçüsünün Eğitim Durumuna Göre Değerlendirilmesi 

  

Eğitim 

Durumu 

 

N 

 

X 

 

st 

 

 

 

KT 

 

sd 

 

KO 

 

F 

 

p 

 G
el

en
ek

se
l/

H
u
ra

fe
ci

 D
in

d
ar

lı
k
 Ön lisans 3 4.333 .378 G. arası .306 3 .102 .370 .775 

Lisans 34 4.134 .528 G. içi 9.925 36 .276   

Yüksek 

Lisans 

2 4.450 .636       

Doktora 1 4.000   .       

 

M
o

d
er

n
is

t/
H

ü
m

an
is

t 

D
in

d
ar

lı
k
 

Ön lisans 3 2.666 .450  2.044 3 .681 3.782 .019 

Lisans 34 3.394  .411  6.485 36 .180   

Yüksek 

lisans 

2 3.000 .707       

Doktora 1 2.700   .       
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H

u
ra

fe
ci

/P
o
p
ü
le

r 
D

in
d
ar

lı
k
 

Ön lisans 3 2.777 .293  .829 3 .276 1.141 .346 

Lisans 34 2.806 .504  8.719 36 .242   

Yüksek 

Lisans 
2 2.277 .392       

Doktora 1 3.333 .       

 

Tablo 6 incelendiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim durumu bakımından, 

geleneksel/ilmihalci ve popüler/hurafeci dindarlık algısında anlamlı bir farklılık 

görünmemektedir. Ancak hümanist/modernist dindarlık algısına yönelik tutumlar öğrencilerin 

eğitim durumuna göre önemli bir fark görünmektedir. Bu bağlamda lisans öğrencileri 

modernist/ hurafeci dindarlık anlayışını benimsemektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Dindarlık kriteri ölçeği kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık algısına yönelik 

tutumlarını ölçmeye çalıştığımız bu araştırmamıza Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan 15 

farklı ülkeden çeşitli bölümlerde okumakta olan 11 kız 29 erkek olmak üzere toplam 40 öğrenci 

katılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık algısına yönelik tutumlarını ölçme amacıyla 

yürüttüğümüz bu çalışmada Kemalettin Taş tarafından geliştirilmiş “Dindarlık Kriterleri Ölçeği” 

esas alınmıştır. Bu bağlamda dindarlık tipolojilerinden olan; “Geleneksel/İlmihalci”, 

“Hümanist/ Modernist” ve “Popüler/Hurafeci” dindarlık algısına İlişkin 30 soruluk bir anket 

sunulmuştur. 

Anket sonuçlarından elde ettiğimiz verilere göre katılımcıların dindarlık algısına yönelik 

tutumları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Her üç tipolojide kadınların tutum değeri daha 

yüksek iken erkeklerin tutum değerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Bu kapsamda 

öğrencilerin dindarlık algısına yönelik tutumları eğitim durumlarına göre de değişim 

göstermektedir. Lisans öğrencilerinin dindarlık algısına yönelik tutumlarında 

modernist/hurafeci dindarlık anlayışının daha baskın olduğu görünmektedir. 

Genel olarak anketin yüzdelik oranına baktığımızda katılımcıların büyük çoğunluğunun 

tutumlarının geleneksel/ilmihalci dindarlık algısına yönelik olduğu görülmüştür. 
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 Öneriler 

a. Çalışma grubunun sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp diğer yabancı uyruklu kişilerin de 

dahil edilmelidir. 

b. Çalışma kapsamı sadece bir il ile sınırlı kalmayıp yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu 

diğer illerin de dahil edilmelidir. 

c. Katılımcı sayısının olabildiğince fazla tutulması yabancı uyruklu öğrenciler ile yapılan 

çalışmaları daha da zenginleştirecektir. 
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Being an Academic Stranger in Your Native Country  

Sümeyra Yakar1 

Abstract  

Studying abroad is a challenging process and needs further effort when it is compared to 

studying in your native country. A person who obtains an opportunity to study abroad has to 

accommodate himself/herself to a new environment that he/she will get his/her education and 

also learn the educational technics, methods and systems of this new environment. The 

dedication of a student gives the person enough energy to successfully complete the educational 

journey. All these educational procedures take quite long time and need patient and effort of 

the student. However, studying abroad and accommodating yourself to this new environment 

is easier than reaccommodating yourself to your native country’s educational system and 

academic environment when you return to your native country. 

Keywords: Education, Foreign Language, International Study, Going Abroad, Student Life, 

Library. 

 

Introduction 

Studying abroad is a challenging process and needs further effort when it is compared to 

studying in your native country. A person who obtains an opportunity to study abroad has to 

accommodate himself/herself to a new environment that he/she will get his/her education and 

also learn the educational technics, methods and systems of this new environment. All these 

processes take times and need patient and effort. However, studying abroad and 

accommodating yourself to this new environment is easier than reaccommodating yourself to 

your native country’s educational system and academic environment when you return to your 

native country. 

The paper will focus on the issue of challenges that the student will definitely confront when 

his/her return to his/her country. If a person gets his/her MA and PhD degrees in abroad, that 

means he/she will spend almost six or seven years in a foreign country. He/she have already 

                                                             
1 Doktor Öğretim Görevlisi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Ana Bilim 

Dalı. 
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accustomed to the educational system of this country. His/her academic habits and practices 

have already been formed according to the foreign educational environment. When the person 

returns his/her native country to work and teach, he/she has to reaccommodate himself/herself 

according to the native country’s educational, academic and working system. The procedure 

takes time and sometimes causes psychological problems and academic pressures for the 

person. The research will depend on experiences of an academician who spend her last seven 

years in abroad. The paper aims to answer the question of whether she reaccommodates easily 

to her native country’s educational system and academic environment or not. The paper also 

sheds lights on the challenges that she faces during her reaccommodating process.  

The Equalisation of Life with Education 

Education as an enlightening experience literally means the knowledge that you get from the 

organisations, the process of receiving or teaching systematic instruction at a school, university, 

or college. Life on the other hand literally means the period between birth and death, or the 

experience or state of being alive. People intentionally or randomly shape the way of their life, 

goals, future, or plans. A person who is dedicated to educate herself/himself might chose a way 

which makes her/him to spend whole of her/his life at the libraries among the books. Upon 

deciding to be a successful academician, a person devote each part of her/his life to learning 

and teaching activities. In other words, this devotion means the equalisation of life with 

education which assesses every single moment or steps from the angle of information and 

knowledge. For those people the idea of education including teaching, learning, examining, 

analysing, or researching occupies their whole/complete life. Since this is an intentional 

dedication and decision, the person achieves individual satisfaction, reaches personal objective, 

and explores the ways of self-determination, and expands the educational borders. I being a 

dedicated academician devoted my whole life into the education. I can say that up until now it 

was a real academic journey which was full of enjoyable moments and adorable experiences.  

I started my educational journey at Uludaǧ University’s religious department which I did not 

want to enrol. Although, I got quite high grades from the university entrance exam, there was 

an official governmental restriction which prevented me to enter the department that I want to 

study (The Department of International Relations of Boǧazici University). I have never given 

up from my dreams and I studied hard to graduate from Uludaǧ University. I finished my 

bachelor education in three years which was one year earlier than the usual academic schedule. 

My plan was to retake the university entrance exam to study in the department of international 
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relations. Although I graduated from my bachelor’s degree, the scarf policy of government and 

the grading system had not been changed which impeded me to take the entrance exam again.  

Upon realising my desperate condition, I decided to start my master’s degree at the Social 

Science Department of Marmara University. After passing the necessary interviews 

successfully, I became a student at the Department of History of Islamic Sects at Marmara 

University which I really enjoyed to study. I was interested with the religious identity of Alevis 

and their faith system which was my thesis topic. I converted my thesis into the book format, 

and it was published recently (Yakar, 2021). If you have questions about the faith system of 

Alevis, you can read the book and I am more than happy to listen your comments and 

suggestions. While I was studying my first master, I registered my second master programme 

at the Department of Education to learn basic skills and requirements to be an influential 

teacher. I can clearly say that it was not an easy step because taking five final exams in one day 

was quite arduous and challenging. I successfully completed my master’s degrees, but the 

governmental regulations did not change that stopped me to follow my dreams for Boğaziçi 

University.  

Through the ending period of my master’s degrees, I applied a special scholarship programme 

which is organised by the Ministry of National Education in the Republic of Turkey. My grades 

were extremely high which enabled me to be accepted as a fully scholarship student. Being 

accepted for this specific scholarship programme was a milestone in my life because after the 

acceptance my whole life and plans changed rapidly. The scholarship program of the Ministry 

of National Education aims to educate academicians abroad with highly competitive skills. 

During the master and PhD educations of the student, the program covers all expenses including 

language education fees, school tuition, monthly salaries, health insurances, and plane tickets. 

The main condition for the student is to complete the education successfully in given time. If 

the student gets failure in her/his degrees or exceeds the given duration, the scholarship will be 

stopped by the Ministry which is the worst scenario for the student. The second essential 

condition of the scholarship is that the student should work at the government university for a 

long period which is twice years that she/he spent abroad during the education. This is quite 

deterrent condition not only for the student but also for her guarantors who are responsible to 

repay all expenses of the students upon her/his failure. My bounden duty or compulsory 

employment in return for the scholarship program is thirteen years.  

After getting the scholarship, I began to study English language. I, even, did not know how to 

to speak fluently or express my ideas in English. I had studied Arabic as my foreign language 
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during my high school and bachelor years. It was another difficult process for me because I had 

to learn English to continue the programme. I went to America to learn English language, 

American culture, and their education system. I spent one year over there, and I got acceptances 

from various universities. Learning a foreign language after 22 years old was enjoyable, but 

little bit difficult. From my point of view, the American education system is basically built over 

the self determination and individual capacity of students. If a person decides to improve her/his 

knowledge and skills, to expertise in a particular area, or to be an academician, it all depends 

on her/his self-confidence and self-determination. American universities also do not offer free 

education which means each student has to make the tuition payments. However, the quality of 

education, the knowledge of lecturers, the schedule of the terms, the infrastructure of the 

universities, the library systems, the facilities of the campus, the work opportunities within the 

universities are all affective factors that help the person to choose the correct decision. The 

students are supposed to know their responsibilities and they should improve their self-control 

mechanism to achieve their goal. The universities also offer research assistantship opportunities 

which enable poor as well as intelligent students to enter the educational world. This kind of 

research opportunities are quite competitive and open for all students including Americans and 

international ones. If you are interested with specific area of research, you can follow these 

scholarship opportunities to reach your goals. Additionally, there is a phrase which states 

‘honesty is the best policy’. Therefore, lying or giving false information is not common within 

the society in general, educational atmosphere specifically. A person should take the 

responsibility of her/his own actions. After completing one-year English language course in 

America, I decided to go to one Middle Eastern country to improve my Arabic language.  

I decided to go to Jordan with my own money (the governmental scholarship did not cover this 

part of my education). My area of research was related to Islamic law, so that it was almost 

compulsory for me to know Arabic language very well. The main sources of Islamic studies 

were mainly written in Arabic language. Therefore, I spent six months in Jordan and aimed to 

learn and speak Arabic language fluently. When I was there, I participated into an international 

conference, and I met a Turkish academician who mentioned about my sister and me in his 

column (Yılmaz, 2013). The education system of Jordan was extremely different from the 

American ones but learning a foreign language in its own environment made my learning 

process easy. The life in Jordan, experiencing various cultures, tasting different food, or having 

new friends were enjoyable moments. Jordanian people were quite hospitable, and they always 

responded my questions sincerely and warmly. The education system was strict and well-
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scheduled, but the self-control mechanism of the student was not quite effective. After 

completing my Arabic language education, I returned to Turkey to continue my scholarship 

programme.  

At that time, I went to the United Kingdom to start my third Master at the Arab and Islamic 

Studies Department of the University of Exeter. The culture, weather conditions, dietary habits, 

daily circle, and most importantly the education system were completely different. There is a 

difference between American and British accents which created difficulties for my 

communication skills. I believe that if a student cannot pass the language barrier, she/he cannot 

take the advantage of foreign education very well. However, learning British style of speaking 

and communication skills was not difficult comparing with my initial periods. From my 

perspective, the British culture is somehow connected with their weather conditions because it 

was not easy to communicate with the people easily. The education system was also identical 

since they combined it with their ideologies. The responsibility of the student is the most 

important part of the education and self-representation is also important. From my observations, 

the education system of the universities in England is built over self-learning, and the lecturers 

are supposed to be responsible showing and teaching the research methods rather than the 

information for the social sciences. Spending time at the library, reading the major sources, 

writing papers, following the deadlines, fighting with the assignments, participating into the 

conferences, giving presentations, and expanding the academic network were all among my 

enjoyable memories. Twenty-four hours open libraries, the accessibility of main sources, the 

variety of documents within the libraries are extremely inspirational for a real academician. 

Scholarship opportunities or work conditions are more diverse and affordable comparing with 

the American system. The competitive atmosphere among the scholars is not noticeable because 

the education system allows every intelligent person to be a member of the educational 

machine.  

During my Master education in the United Kingdom, firstly I went to Muscat in Oman in 2014. 

My main intention was to protect and practice my Arabic language during my vacation. I got a 

special scholarship from Exeter University and with this award I registered an intensive Arabic 

language course in this country. I spend over there one enjoyable and amazing month. The 

Arabic course, foods, culture, weather, beautiful beaches, kind friends, ethnic diversity, or 

religious varieties were all among the positive factors that showed the correctness of my 

decision to go to this country. After completing the language course and obtaining my 

certificate, I returned to the United Kingdom to start my PhD education.  
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My research was related to the implementation of Islamic law, legal procedure, influence of 

custom in Muslim countries generally, specifically in Saudi Arabia and Iran. Relaying on only 

theories rather than experiences was not an acceptable academic contribution according to my 

perspective. Therefore, I decided to go to Saudi Arabia for my area research and I planned to 

make interviews with the judges. After the necessary and official preparations, I successfully 

managed to go to Saudi Arabia twice; my first trip was to Macca and Medina with umrah visa, 

and it lasted one month in 2016. I combined the academic trip with the religious ritual. 

However, I can clearly say that it was one of the best decisions that I took ever. My second trip 

was to Riyadh, the capital city of the Saudi Arabia in 2017. I went there as a research assistant 

at the King Faisal Research Centre for Islamic studies. The research institution helped me too 

much which enabled me to join the courts as an external observer. My sister and me also 

published our first book with the assistance of the research institution and the book is related to 

the status of Diyanet in Turkey (Yakar & Yakar, 2017). I also found an opportunity to make 

interviews with the official judges, plaintiffs, defendants, authoritative religious scholars, and 

the local people. Upon my return from Saudi Arabia, I noticed that my theoretical writings 

which I took from the sources of other academicians were problematical since they did not 

represent or pay attention to the contextual realities. I restructured my documents and my 

theories, knowledge, and ideas.  

Upon returning from my first Saudi Arabia trip, I went to Tehran in Iran to improve my Persian 

language which was almost compulsory for me to complete my studies. I stayed in Iran one 

month in 2016 and participated into an intensive Persian course with another special scholarship 

programme. At the same time, I aimed to conduct my area research, to learn the culture, to 

interview with the lawyers and judges. I can definitely say that Iranian culture was completely 

different from my expectations. The course programme was quite strict and full of outdoor 

activities which made me to like the course schedule. If I had a second opportunity to join the 

programme again, I can say yes immediately without thinking. The grammar structure and 

pronunciation of Persian language is different from English, Arabic and Turkish that slowed 

down my language improvement. However, Iranian people were quite helpful and kind which 

assisted me to complete my area research. Although I conducted interviews with the lawyers 

and judges, I could not get official permission to observe the court procedure which I needed 

for my research. After completing the course programme, I returned to the United Kingdom 

and analysed my whole documents to restructure my thesis. The writing process was little bit 

difficult because I was continuously translating documents and sources from Arabic and Persian 
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Languages into English language. These moments were neither enjoyable nor desirable. 

However, I successfully completed my writings and submitted it into the system for the oral 

examination.  

After submission of the thesis, my supervisor said to me: “You should go to holiday.” I took 

this advice seriously and planned to go to Dubai, United Arab Emirates to practice my Arabic 

language. I obtained private scholarship from Exeter University in 2018 and I went to Dubai 

where is my childhood dream. The meaning of holiday for me to change the daily routine or 

activities and to figure out new environments. It was quite important opportunity for me to up 

to date my Arabic language within the enjoyable environment. After spending one month in 

Dubai, I went to Sevilla, Spain to give a presentation at the international conference. In Spain, 

I noticed the influence of Mediterranean culture because the behaviour of people was quite 

warm. I took a trip to Granada, and I saw the fascinating facilities, artifacts and buildings which 

belong to Caliphate of Cordoba. At the end of the conference, I returned to the United Kingdom, 

and I prepared my luggage to go to America for another conference. The organisers of the 

conference offered me travel bursary which cover my financial expenses during my stay in 

America. I went to Washington, America second time to present my research in a quite 

fascinating international conference in 2018. At the end of conference, I went to the Leiden 

Netherlands to participate an autumn school for fifteen days. This trip was amongst the longest 

ones, I never forget because I missed my birthday at the plane. At the end of the programme, I 

returned to the United Kingdom, I submitted my thesis which is related to the influence of 

custom over the legal system of Saudi Arabia and Iran (Yakar, 2019; Yakar, 2021). I took my 

viva which is an oral examination for the completion of PhD thesis in the United Kingdom’s 

educational system. I passed it successfully and I obtained the title of the Doctor of Philosophy 

in February 2019.  

After being a doctor, I got a research scholarship form Max Planck Research Institution in 

Hamburg, Germany in summer 2019. The institution offers financial support for the 

international researchers from all levels including bachelors, masters, or doctorate. The 

researcher has only one responsibility which is to get the advantage of the library as much as 

possible. I wrote articles related to the Islamic family law with the financial support of the 

institution. Additionally, I managed to convert my thesis into a book, and it will be published 

soon. If you are interested with the legal systems of Saudi Arabia and Iran, I can advise you to 

get my book (Yakar, 2021). At the end of one and half month duration, I finished my research, 

and returned to Turkey. 
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Difficult Steps of Readaptation  

After five productive years, I became a doctor in Islamic studies, and I started to teach and 

transfer my educational attainments. This moment was the beginning of a new chapter in my 

life because my lifelong learning agenda somehow changed, and I officially started to lecture 

at the Iğdır university. As you understood, I put too much effort, energy, and time to educate 

myself, to perfect my academic skills, to reach the main sources, and to produce the correct 

information. When I remember my educational journey, I noticed that it was too dynamic, 

productive, and positive. I did more than the usual expectations, but whole of my initiatives 

were all connected with my dream which is to study the international relations department. I 

succeeded my self-achievement during my education.  

I started to work at the Iğdır university, and I taught the lessons related to the classic Islamic 

law. What I am teaching recently is somehow different from what I learned during these years. 

I learned and experienced the educational system of the various countries with their positive 

and negative sides during seven years. At the same time, I almost forgot the education system 

of my country which affected me negatively in my working environment. While I am working 

at the Iğdır university, I went to Belgium for summer school programme in 2019 and Qatar for 

winter school programme at the first days of 2020. After my return from Qatar, I could not go 

to anywhere because of Covid restrictions. I participated plenty of online conferences and I 

could not stop myself from learning and teaching. I sometimes faced isolation in my working 

area. Being an academic stranger in your native country was not easy to accept. I can assure 

that this negative situation affects the person both psychologically and physically. The 

university administration did not give me my official position for a long period and their reason 

for the rejection of giving my real position was more devastating: ‘I need to improve my 

information, my education was not enough to get my official position, I was not capable to hold 

my official right!’ While I am studying, I almost forgot what normal people do, how people 

socialize themselves, what are the famous wasting time activities. Facing with the realities, 

difficulties, isolation, and injustice in my working environment, I abandoned my dreams and 

expectations. I decided only to write papers and to complete the necessary conditions for being 

an associate professor in order to take my official position which was not given and 

continuously delayed by my university administration. I competed the requirements in two and 

half years which normally takes at least five or six years for the normal academicians who do 

not face isolation in their working environment.  
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Conclusion  

A person can educate herself/himself very-well and improve her/his level of attainment. As 

being a student, a person should take the advantage of each chance because there are rare 

moments. Education takes quite long period, and the devotion and dedication of a person are 

the most important factors which guide to reach the destination successfully. You can remember 

your past either with the feelings of happiness or disappointment. It is all depends on your 

selections and decisions. Whenever you face with difficulties, remembering your dreams will 

keep you awake and make you stronger. However, if you feel isolated and repressed in your 

final point, this situation will lead you to ask; what am I doing here, where are my dreams, 

where did my expectations go, or why did I complete all these steps. After that moment, you 

will no longer wonder about what is waiting for you or you will never follow your dreams. In 

your destination, you will repeatedly lose your hopes and your energy because being a stranger 

in your home country will be unbearable. You will quietly say to yourself enough is enough 

and you will choose to sleep silently. 
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Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Mezhep Algılarına Yönelik 

Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme: Kahramanm araş Örneği  

Zikrullah Alim1 

Özet 

İslam tarihinde Müslümanlar ilim öğrenmek için bir beldeden diğer beldeye yolculuk yapmış 

ve o dönemin şartları gereği birden çok sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır. Günümüzde ise 

yeni imkânlar ve teknolojinin hızlı gelişmesinin bu alana da olumlu yansımaları olmuştur. Artık 

insanlar bir bölgeden diğer bölgeye eskisinden daha rahat bir şekilde yolculuk yapma imkânına 

sahiptirler. Günümüzde de ilim öğrenmek için bu yolculuk daha artarak devam etmektedir. Bu 

imkânlardan istifade ederek Türkiye’ye öğrenim amaçlı gelen yabancı uyruklu öğrencilerin 

belli bir kitleyi temsil etmesi sonucu Son yıllarda çalışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda 

bizim de araştırma konumuz Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan yabancı uyruklu 

öğrencilerdir. Çalışmamızda Kahramanmaraş’ta yaşamakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin 

mezhep algıları, mezhebi aidiyeti, mezhebi aidiyetinden dolayı herhangi bir problemle 

karşılaşıp karşılaşmadığı ve çözüm önerileri gibi başlıklar incelenecektir. Çalışmamız nitel bir 

araştırma yöntemi olan Doküman analizi ve görüşme yöntemi ile öğrencilerle birebir görüşme 

yapılarak elde ettiğimiz veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmamıza farklı 

bölümlerde eğitim görmekte olan lisans ve yüksek lisans düzeyindeki 4 kız 11 erkek olmak 

üzere toplamda 15 öğrenci katılmıştır. Araştırmamızın bu alanda daha sonra yapılacak 

çalışmalara bir fikir kaynağı olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu Öğrenci, Mezhep, Algı, Kahramanmaraş, İslam 

Mezhepleri Tarihi. 

 

Giriş 

Mezhep kelimesinin sözlükte “yol, meslek, akide, itikat, görüş, akım,” gibi anlamları vardır 

(Salih, t.y., s. 617). Terim olarak mezhep, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların 

karşılaştıkları siyasi ve itikadı problemlere karşı geliştirdikleri yorum ve anlayış biçiminin 

sistematik hale gelmesini ifade eder (Kutlu, 2019, s. 10). Tanımdan da anlaşılacağı üzere vahyin 

                                                             
1 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi 

Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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kesilmesi ve Hz. Peygamber’in ahiret hayatına irtihal etmesi ile Müslümanların karşılaştığı 

itikadi-siyasi problemlere bir çözüm yolu arayış içerisine girmeleri, insanların çözüm yolu 

ararken kullandığı metot ve yöntemlerin farklı olması, Kur’an ve hadisin Müslümanlar arasında 

farklı yorumlanması vb. konular mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Mezhep kelimesinden kastedilen din değil, sadece dinin anlaşılma biçimidir. Dinin aslî ya da 

ferî konularında kitap ve sünnetten hüküm çıkarma ve yorumlama konusunda insanlar arasında 

otorite kabul edilen bir âlimin ortaya koyduğu görüşlerinin diğer insanlar tarafından takip 

edilmesidir. Dolayısıyla mezhep dinin ta kendisi değildir. Günümüze kadar birden çok siyasi 

(Haricilik, Şia ve Mürcie gibi) ve itikadi mezhep ortaya çıkmıştır. Mezheplerin geliştirilip 

yayılmasında ona tabi olan halk kitlesinin, özellikle mezhep imamının yetiştirdiği öğrencilerin 

rolü önemlidir. Bu bağlamda yetiştirilmiş insanlarının olmaması ya da halk kitlesinin az olması 

gibi unsurlar zamanla mezheplerin yok olup tarih sahnesinden silinmesine neden olmuştur 

(Okur, 2019). 

Bu çerçevede beşerî oluşumdan ortaya çıkan mezhep, kişiler arasında dini anlama ve 

yorumlama farklılığı arz etmektedir (Onat ve Kutlu, 2020, s. 20). Dolayısıyla mezhep bilgisinin 

kişiler arasında farklılık arz etmesi hatta bazı kişilerin tabi olduğu mezhebi hakkındaki temel 

bilgilerinin dahi bilinmemesi gibi durumlar, mezhep çalışmalarında alan araştırmalarının daha 

fazla yapılması gereği ve bu bağlamda saha çalışmasının önemini gözler önüne sermektedir. 

Çalışmamız Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezhep 

aidiyeti, mezhep algısı ve mezhebi aidiyetinden dolayı herhangi bir problemle ile karşılaşıp 

karşılaşmadı gibi konular öğrenciler ile bir nitel araştırmanın yöntemlerinden olan doküman ve 

görüşme tekniği kullanılarak, araştırmacı tarafından önceden hazırlanmış olan sorulara verilen 

cevaplar doğrultusunda yürütülen bir saha çalışmasıdır. Bu çerçevede yabancı uyruklu 

öğrencilerin mezhebi aidiyeti ve mezhep bilgileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin mezhebi 

aidiyetinden dolayı karşılaştığı problemler tespit edilecektir. Bu bağlamda diğer yabancı 

uyruklu öğrencilerin bu tür problemlerle karşılaştığı zaman nasıl bir yol-metot izlemeleri 

konusunda çalışmamızın yardımcı olacağı düşünülmektedir. Mezhep alanında yabancı uyruklu 

öğrencilerin görüşlerinin alındığı herhangi bir çalışmanın olmadığından, bu çalışma bundan 

sonra bu alanda yapılacak diğer çalışmalar için kaynak teşkil edecektir. Bu gerekçeden yola 

çıkarak çalışma sorusu “yabancı uyruklu öğrencilerin mezhep algısı, eğitim hayatında mezhebi 

aidiyetinden dolayı karılaştığı problemler ve çözüm yolları nasıldır?” şeklindedir. 
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Yöntem  

Bir nitel araştırma deseni olan fenomenoloji, hayatımızda sıkça karşılaştığımız ama o konu 

hakkında net bilgimizin olmadığı olaylar ve olguları derinlemesine inceleyen bir yöntem 

türüdür (Eroğlu ve Bektaş, 2016 Ayrıca Bkz. Yıldırım ve Şimşek, 2018). Katılımcıların belli 

bir kavram veya konu hakkında duygularını, düşüncelerini açıkça ifade edebilmesini sağlayan 

bir nitel araştırma desenidir (Tekindal ve Uğuz Arsu, 2020). Bu araştırmamızın amacı da 

Kahramanmaraş’ta eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mezhep algıları ve mezhebi 

aidiyetinden dolayı nasıl bir problemlerle karşılaştıkları konusunu derinlemesine incelemektir. 

Çalışmamıza katılan yabancı uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğu hayatının en az 3 yılını 

Kahramanmaraş’ta geçirmiş, dolayısıyla deneyimli öğrencilerdir. Bu sebeplerden dolayı 

çalışmamızın amacına uygun olan nitel araştırma desenlerinden “fenomenoloji deseni” tercih 

edilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Çalışmamıza Kahramanmaraş’a eğitim amaçlı gelen sadece yabancı uyruklu öğrenciler 

katılmıştır. Katılımcılarla görüşme esnasında Türkçe dil bilgisi açısından daha rahat iletişim 

kurabilmek ve çalışma sonucunda sağlıklı ve doğru bir netice elde etme amacı ile çalışmaya 

katılacak kişilerin özellikle üniversite 3. ve 4. sınıf seviyesinde eğitim görmekte olan öğrenciler 

ile yürütülmeye dikkat edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular 

Tablo 13 Katılımcıların demografik özellikleri 

Cinsiyeti Yaşı Ülkesi Bölümü Dini Ameli-İtikadı 

Mezhebi 

Medeni 

durumu 

Erkek 37 Nijer İlahiyat İslam Maliki/ Evli 

Erkek 30 
Doğu 

Türkistan 
İlahiyat İslam Hanefi/Maturidi Evli 

Erkek 30 
Doğu 

Türkistan 
İlahiyat İslam Hanefi/Maturidi Evli 

Erkek 29 Bangladeş Coğrafya İslam Hanefi/Maturidi Bekâr 

Erkek 27 Mısır 
Türk Dili ve 

Edebiyatı 
İslam Şafiî/Eş’ari Evli 

Erkek 26 Nijer İnşaat Müh. İslam Maliki/bilmiyor Bekâr 
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Tablo 1’den anlaşılacağı üzere çalışmamıza katılan öğrencilerden 5’i evli iken diğer 10 kişi 

bekârdır. Mezhebi aidiyeti ile ilgili bilgilerde ise amelde Hanefi itikatta Maturidi mezhebine 

bağlı öğrenciler ağırlıktadır. Tablodan bir diğer dikkatimizi çeken husus, bazı öğrencilerin fıkhi 

mezhep aidiyetini bilirken ameli mezhebini bilmemesidir. Katılımcılar genel olarak 37-21 yaş 

aralarındaki 10 farklı ülkeden 4 kız 11 erkek olmak üzere toplamda 15 tane, farklı bölümlerde 

eğitim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencileridir. Yukarıdaki tablonun oluşturulma 

esnasında katılımcıların yaş olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmasına özen gösterilmiştir. 

Özellikle bu öğrencilerle çalışılmasının nedeni hem üniversitede hem de halk içinde belli bir 

süre geçirip Kahramanmaraş’la ilgili belli birikim ve deney sahibi olmalarıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Nitel araştırmada bilgi elde etme aracı olarak kullanılan görüşme, araştırmacı ile insanlar 

arasında sözlü iletişime geçerek, katılımcının konu ile ilgili duygu düşünce ve algılarını ölçme 

amacı ile uygulanan bir tekniktir (Cebeci, 2018, s. 110). Bu nedenle çalışmamızda hem görüşme 

tekniği hem de Doküman analizi kullanılmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlandığı esnada araştırmacı tarafından ilk önce konu 

ile ilgili alan-yazın taraması yapılmış (Cebeci, 2018, s. 111), tarama sonucunda elde edilen 

bilgilerden de istifade edilerek görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme soruları hazırlandıktan 

sonra danışman hoca ile sosyal bilimlerde yüksek lisans yapmakta olan bir öğrencinin görüşüne 

sunulmuştur. Uzman incelemesinden elde edilen veriler doğrultusunda görüşme formu 

Erkek 25 Afganistan 
Ziraat/bitki 
koruma 

İslam Hanefi/Maturidi Bekâr 

Kız 25 Özbekistan 

Uluslararası 

Ticaret ve 
Lojistik 

İslam Hanefi/Bilmiyor Bekâr 

Erkek 25 Bangladeş 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

İslam Hanefi/Bilmiyor Bekâr 

Kız 24 
Doğu 

Türkistan 
İlahiyat İslam Hanefi/Maturidi Evli 

Erkek 23 Gine Bissau 
Grafik 

Tasarım 
Hristiyan  Bekâr 

Erkek 22 Irak İktisat İslam Şafi/Bilmiyor Bekâr 

Erkek 22 Suriye 
İlk ve Acil 

Yardım 
İslam Şafi/Eş’ari Bekâr 

Erkek 22 Cibuti 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

İslam Şafi/Bilmiyor Bekâr 

Kız 21 
Doğu 

Türkistan 
Hemşirelik İslam Hanefi/Bilmiyor Bekâr 
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araştırmacı tarafından konunun açık anlaşılabilirliği ve uygunluğu açısından tekrar gözden 

geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Öğrencilerle yapılacak görüşmenin konusu önceden 

iletilmiş, araştırmacı tarafından önceden alındığı randevu saatinde katılımcı ile sakin bir 

ortamda video görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler ile 10-30 dk. 

arasında süren görüşme kayıt altına alınmıştır. Görüşme sonrasında kayıt altına alınan cevaplar 

belge haline getirilmiş ve araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Böylece Kahramanmaraş’ta 

eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin mezhep algıları ve karşılaştığı problemler tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmamızın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için araştırmacı tarafından bazı önlemler 

alınmıştır. Bu önlemler aşağıdaki tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 14 Çalışmada Alınan Geçerlik ve Güvenirlik Tedbirleri 

 

 

 

 

 

Geçerlik 

İç geçerlik 

 

Danışman görüşü alınması 

Öğrencinin belirlenmesi 

Öğrenci ile uzun süre etkileşim halinde olması 

Doğrudan alıntı 

Dış geçerlik Veri toplama aracının açıklanması 

Veri toplama sürecinin anlatılması 

Çalışma grubunun demografik özelliklerinin açıklanması 

Çalışma grubunun seçim nedeni açıklanması 

Kullanılan yöntemlerin açıklanması 

Geçerlik ve güvenirlik önlemlerinin açıklanması 

 

 
Güvenirlik 

İç güvenirlik Görüşmenin kayıt altına alınarak veri kaybının önlenmesi 

Cevapların herhangi bir yorum yapılmadan verilmesi 

Diş güvenirlik Verilerin sonuç kısmının uygun bir şekilde verilmesi 

Çalışmamızın iç geçerliğini sağlamak için görüşme formu katılımcılara sunulmadan önce 

danışman hocanın daha sonra ise sosyal bilimlerde yüksek lisans yapmakta olan bir öğrencinin 

görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda görüşme formunda kullanılan 

ifadelerin açık anlaşılabilirliği ve amaca uygunluğu açısından tekrar gözden geçirilmiştir. 

Araştırmacı tarafından önceden teyit edilmiş olan öğrenciler ile 10-30 dk. süren video 

görüşmesi yapılmıştır. Elde edilen bilgiler bulgular kısmında doğrudan alıntı olarak verilmiştir. 

Çalışmamızın dış geçerliğini sağlamak için ise; veri toplama aracı, veri toplama süreci, 

katılımcıların demografik özellikleri ve kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Çalışmamıza 

katılan yabancı uyruklu öğrencilerin seçilmesinde araştırmamızın hedefine uygun özelliklerin 

(dil bilgisi seviyesi, Kahramanmaraş tecrübesi) taşınması hususuna dikkat edilmiştir. 

Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için video görüşmesini kayıt altına alarak veri kaybı 

önlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler, bulgular kısmında doğrudan alıntı halinde 

verilmiştir. 
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Veri Analizi 

Bu araştırmada katılımcılara 5 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Cevaplardan elde edilen 

veriler araştırmacı tarafından kategorize edilerek yorumlanmıştır. Öğrencilere yöneltilen ilk iki 

sorunun amacı, onların mezhep algıları ve mezhebi aidiyetini öğrenme amaçlı hazırlanmıştır. 

Öğrencilerin verdiği yanıtlar cümlenin anlam bütünlüğünü korumak hem de cümlenin akışının 

bozulmaması için gerekli görüldüğü yerlerde tırnak içinde açıklamalar yapılacaktır. Cümlenin 

orijinalliğinin bozulmaması açısından da doğrudan alıntılara müdahale edilmeyecektir. 

Çalışmada doğrudan alıntılar verirken araştırmacı tarafından her öğrenci için bir kod 

belirlenmiştir. Cevapların kodlanma yöntemi ise; öğrencinin ismi verilmeden, ülkesi+ cinsiyeti; 

örneğin: K13 [Doğu Türkistan + Kız] şeklindedir. Böylelikle katılımcıların kişisel bilgileri gizli 

tutulmuş olacaktır. 

Bulgular 

Bu kısımda çalışmamıza katılan 15 tane yabancı uyruklu öğrencilerle Doküman Analizi ve 

görüşme yoluyla elde ettiğimiz bilgiler Dört ana başlık altında incelenecektir. Çalışmamız sırası 

ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedeni, Mezhep bilgileri, Mezhebi 

aidiyetinden dolayı herhangi bir problem veya ötekileştirmeye maruz kalıp kalmadığı ve bu tür 

problemlere maruz kaldıklarında nasıl çözüm ürettikleri/önerileri şeklinde alt başlıklarla 

incelenecektir. 

Türkiye’yi Tercih Etme Nedeni 

Katılımcılara yönelttiğimiz “Türkiye’yi tercih etme nedeniniz nedir?” sorusuna katılımcılardan 

aldığımız farklı cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 15 Katılımcıların Türkiye’yi Tercih Etme Nedeni 

Tema Katılımcı Sayı 

Eğitim K4, K6, K7, K8, K9, K11 K12, K15 8 

Siyasi neden K1, K2, K5 3 

Türk Yurdu K3, K13 2 

Diğer K10, K13, K14, 3 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin eğitim alma amacı ile Türkiye’yi tercih edenlerin daha çok 

ağır bastığını görebiliyoruz. Katılımcıların konu ile ilgili ifadeleri aşağıdaki gibidir.  

K4 [Nijer-Erkek], “Nijer’deyken lise diplomasını aldıktan sonra X hoca (Türkiye’de bir devlet 

üniversitesinde hocalık yapan Nijerli bir hoca) ile görüştüm. X hoca diplomayı aldığına göre 
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Türkiye’ye gelebilirsin dedi (o yüzden tercih ettim).” diye ifade ederken, Türkiye’de eğitim 

görmekte olan bir arkadaşının Türkiye’nin eğitim sisteminin daha gelişmiş olduğunu 

söyleyerek tavsiye etmesi üzerine Türkiye’yi tercih eden diğer katılımcı şöyle ifade etmektedir: 

K8 [Bangladeş-Erkek] “(Türkiye’ye)Burslu olarak geldim. Bir arkadaşım Türkiye’de eğitim 

görüyordu, bana tavsiye etti, bizim oralardan (memleketimize göre) Türkiye’nin eğitim 

seviyesinin daha yüksek olduğunu söyledi”. 

K6 (Irak-Erkek) “Amcam Türkiye’de eğitim görüyordu, amcam vasıtası ile geldim, keşke daha 

önceden gelseydim, liseyi de orada okusaydım” diye cevap verirken diğer bir katılımcımız; K7 

[Afganistan-Erkek], “Gelişmiş ve eğitim kalitesinin iyi olması” şeklinde sebebini ifade etmiştir. 

Ülkesindeki siyasi istikrarsızlık/kargaşa ya da bir baskı nedeni ile oradan ayrılmak zorunda 

kalan bazı katılımcılar Türkiye’yi tercih etme nedenini şu şekilde ifade etmektedirler: 

K1 [Mısır-Erkek] “Ben kendi ülkemde iken el-Ezher’deydik (el-Ezher üniversitesinde eğitim 

görüyordum), öğrenci temsilcisi idim üniversitede, bazı siyasi sıkıntılardan dolayı ülkemizden 

çıkmak zorunda kaldık, yani isteyerek çıkmadık açıkçası, çıkmak zorunda kaldık, yoksa orada 

hem maddi olarak çok iyi bir hayatımız vardı, manevi olarak da keza, çıkmak zorunda kaldık 

açıkçası. Bununla birlikte Türkiye bizim için İslam’ın son kalesidir, bizim hayatımızda böyle 

olarak düşünüyoruz, İslam’ın son kalesi ve gemi battığı yerden çıkar düşüncesi ile Türkiye’ye 

geldik. Halifelik burada battı ve buradan çıkacak diye düşündük, o yüzden geldik.” 

K2 [Doğu Türkistan-Erkek] “Aslında Türkiye’ye gelme sebebim biraz ilginç, daha önce 

Mısır’da el-Ezher Üniversitesi’nde okuyordum. 2017 yılında son yılında idim (üniversite son 

sınıf). Çin hükümeti orada Mısır hükümeti ile iş birliği yaparak Doğu Türkistanlı öğrencilere 

baskı uyguladı, o yüzden kaçarak Türkiye’ye geldim. Tek tercihim Türkiye idi.” diye ifade 

ederken ülkesindeki savaşlardan dolayı Türkiye’ye mülteci olarak gelen diğer katılımcının 

ifadesi de aşağıda verilmiştir. 

K5 [Suriye-Erkek] “Suriye’de savaş olduğu için mülteci olarak Türkiye’de kalıyorum, bir de 

üniversite okumak” demiştir. 

Diğer taraftan Türkiye’nin bir Türk-İslam ülkesi olması açısından tercih ettiğini söyleyen 

katılımcımız K3 [Doğu Türkistan-Erkek], “Türkiye hem Türk hem de İslam yurdudur. Biz de 

Türk olduğumuz için ana vatanımız gibi görüyoruz o yüzden Türkiye’yi tercih ettim.” demiştir. 
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Mezhep Bilgileri 

Mezhep Bilgileri ile ilgili yönelttiğimiz “Mezhep denince ilk aklınıza gelen nedir?” ve “sizce 

mezhebin tanımı nedir/ne olabilir?” şeklindeki sorularımıza katılımcılardan aldığımız yanıtlar 

çerçevesinde araştırmacı tarafından öğrencilerin cevapları özetlenerek temalar oluşturulmuş ve 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 16 Katılımcıların Mezhep Bilgilerine İlişkin Bulgular 

 

 

 

 

 

 

 

Mezhep 

Bilgileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezhep Algısı 

 

Tema 

 

Katılımcı 

 

Sayı 

Farklı görüşler K1, K14 2 

Topluluk K2 1 

Mezhep isimleri K3, K5 2 

Din K4, K6. K9, K10, K11 5 

Yol K7, K8, K12, K15 4 

 

 

 

Mezhep Tanımı 

Fikir Üretmek K1, K2 2 

Yol K3, K5, K12 3 

Yardımcı K6 1 

Görüş farklılıkları K9 1 

Din K10 1 

Düşünce okulu K14 1 

 

Mezhep algısı ile ilgili yönelttiğimiz sorumuza katılımcıların cevapları aşağıda verilmiştir.  

K1[Mısır-Erkek] “Bir dinin içerisinde itikadı ve akli ayrılmalardır. Farklı görüşlerin ve bu 

görüşlerin etrafında toplanan insanlar gelir.” 

K2 [Doğu Türkistan-Erkek] “Topluluk aklıma gelir, belli bir konuda aynı görüşü benimseyen, 

o görüş çerçevesinde bir araya gelen topluluk.” 

K4 [Nijer-Erkek] “Din geliyor.” 

K5 [Suriye-Erkek] “Ehl-i-sünnet vel-cemaat diyebilirim.” 

K6 [Irak-Erkek] “İslam gelir. İslam’ın farklı yolları, ama hepsi tek şey diyor; Allah birdir, Hz. 

Muhammed peygamberimizdir…   Şöyle böyle diyor…   Hepimiz Müslümanız, Allah’ımız 

birdir.” 

K7 [Afganistan-Erkek] “Bir görüşü izlemek, gidilen yolda benimsediği görüş.” 
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K8 [Bangladeş-Erkek] “Şeriatın maslahatı ile imamların verdiği karar.” 

Diğer katılımcılar ise “Din, İslam, Gidilen yol, Müslümanlık, İnanç, Kural ve Dini tutum” 

olarak cevaplamışlardır. 

Mezhebin tanımı ile ilgili sorumuza ise şöyle cevaplamışlardır. 

K1[Mısır-Erkek] “Bir temel ya da bir dinin içerisinde âlimlerin içtihatlarına ve çalışmalarına 

göre bir fikir üretip ortaya çıkarmaları.” 

K2 [Doğu Türkistan-Erkek] “Arapça z-h-b kökünden gelen bir kelimedir. Herhangi bir konuda 

bir âlimin vardığı görüşü benimseyen kişiler topluluğu.” 

K3 [Doğu Türkistan-Erkek] “(İnsanın) Kendi tercih ettiği kendine göre doğru olarak bildiği 

yol.” 

K5 [Suriye-Erkek] “İnsanın hayatta inandığı ve şeriatın sunduğu bir şey.” 

K6 [Irak-Erkek] “Mezhep dini kolaylaştırıyor. Sana (din ile ilgili konularda) yardımcı oluyor.” 

K8 [Bangladeş-Erkek] “Dini İslam’ın ahkâmları, büyük âlimlerin Kur’an ve hadisten 

araştırarak bir çözüm önermesi.” 

K9 [Bangladeş-Erkek] “Hz. peygamber ne yaptı ise, imamlar (İmamlar arasında Hz. 

peygamberin uygulamalarının farklı algılanması sonucu) birkaç gruba ayrılmışlar, bazıları 

Hanefi bazıları Şafii (mezheplerine tabi) olmuşlar.” 

Yukarıdaki cevaplardan anlaşılacağı üzere öğrencilerin mezhep algıları birbirinden farklıdır. 

Katılımcıların cevapları incelendiğinde mezhep ile din, İslam ile inanç kavramlarının birbirine 

karıştırıldığı ve çoğu katılımcı tarafından mezhep kavramının tam anlamıyla anlaşılmadığı 

görülmüştür. Diğer taraftan mezhebin tanımının katılımcıların yarısından çoğu tarafından 

cevaplanmamış olması konu ile ilgili bilgi eksikliğinin bir göstergesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Katılımcıların Mezhebi Aidiyetini Açık İfade Edebilirliği 

Araştırmamıza katılan öğrencilere yönelttiğimiz “Mezhebi aidiyetinizi açık ifade edebiliyor 

musunuz?” şeklindeki sorumuza öğrenciler “Evet-Hayır” şeklinde cevaplamışlardır. Cevaplar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 17 Katılımcıların Mezhebi Aidiyetini Açık İfade Edebilirliğine İlişkin Bulgular 

Cevaplar Katılımcı Sayı 
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Evet 
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, 
K10, K11, K12, K13, K14, K15 

15 

Hayır 0 0 

Toplam K15 15 

 

Tablo 5’ten anlaşılacağı üzere katılımcıların tamamının mezhebi kimliğini açık bir şekilde ifade 

edebildiği görülecektir. Bu bağlamda Kahramanmaraş halkının büyük çoğunluğunun Hanefi-

Maturidi mezhebine bağlı bir dini yaşam tarzını benimsemiş olmasının da yabancı uyruklu 

öğrenciler açısından rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu anlaşılacaktır. Aşağıda katılımcıların 

konuyla ilgili görüşleri verilmiştir. 

K2 [Doğu Türkistan-Erkek] “Evet. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım bugüne kadar.” 

K3 [Doğu Türkistan-Erkek] “Evet. Açık ifade edebiliyorum, çünkü Kahramanmaraş halkı 

Hanefi-Maturidi mezhebine bağlıdır.” 

K5 [Suriye-Erkek] “Evet, herhangi bir problem olmuyor.” 

K6 [Irak-Erkek] “Tabi tabi, hem de çok güzel oluyordu. Mesela ben ilk geldiğimde camiye 

gittim cuma namazı (kılmak) için, biz genel olarak cuma namazından önce iki rekât sünnet 

kılıyoruz. Bir bakıyorum camidekiler hep dört rekât (sünnet) kılıyorlar, ben de amcama sordum, 

öğle namazını (mı) kılıyorlar? (Cuma) Hutbe(si) de başlamadı(okunmadı). Amcam (camideki 

insanların) mezhebi farklılığından dolayı iki rekât kıldıklarını anlattı. Sonra namaza başladık, 

imam Fatiha’yı (Fatiha suresini) okudu, bizde sesli “âmin” denir, burada hiç kimseden ses 

çıkmayınca (cemaat “Amin’i” gizli söyleyince) camide tek ikimiz kaldık.” 

K7 [Afganistan-Erkek] “Evet. Çünkü yaşadığım şehirde halkın tamamı neredeyse benim 

mensup olduğum mezhebe tabiler.” 

K8 [Bangladeş-Erkek] “Evet, bazen insanlar soruyor, ‘Hangi mezheptesin?’ diye, ben de 

Müslümanım diye cevap veriyorum.” 

Katılımcıların Mezhebi Aidiyetinden Dolayı Bir Problem İle Karşılaşıp Karşılaşmadığı 

Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede eğitim hayatında olsun ya da halk içinde mezhebi 

aidiyetinden dolayı bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını ölçme amacı ile katılımcılara 

yönelttiğimiz “Mezhebi aidiyetinizden dolayı herhangi bir problemle karşılaştınız mı?” 

şeklindeki sorumuzu öğrenciler aşağıdaki gibi cevaplamışlardır. 
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Tablo 18 Katılımcıların Mezhebi Aidiyetinden Dolayı Herhangi Bir Problemle Karılaşma 

Durumu 

Cevaplar Katılımcı Sayı 

Evet K4, K5, K6, K8 4 

Hayır 
K1, K2, K3, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14, 

K15 
11 

Toplam K15 15 

Tablo 6’yı incelendiğinde katılımcıların az bir kısmının ait olduğu mezhebin vakit namazlarının 

sünneti ve genellikle yolculuk sırasında söz konusu olan cem ve kasr ile ilgili konularda 

muhatapları ile kısa süren münazaralar gerçekleştirdikleri ve münazara sonucunda birbirleri ile 

anlaşmaya vardıkları görülecektir. Katılımcıların tamamının cevabı göz önünde 

bulundurulduğunda genel anlamda bir sorunla karşılaşmadıklarını söyleyebiliriz. 

K4 [Nijer-Erkek] “Namaz kılmadan önce sünnet kılıyorsunuz, bizde yaparsan iyi, yapmasan da 

sorun yok. Bir gün camiye gittik arkadaşlarımla, ben oturuyordum. Dediler ki sünnet kıl! Ben 

de dedim ki Allah Allah sünnet kılmak zorunda mıyım? ‘Evet zorundasın yapman (sünneti 

kılman) gerekiyor, yapmaz isen namazın kabul edilmeyecek.’ Dedim ki ben maliki 

mezhebindeyim, sünneti kılarsam güzel olur, kılmasam da sıkıntı yok. Öyle anlattım.” 

K5 [Suriye-Erkek] “Ben ve üniversiteli bir arkadaşım vardı. O da Türk. Burada biraz değişiklik 

vardı, yani mezheplerde… Ona inandırmaya çalıştım inandırdım.” 

K6 [Irak-Erkek] “Bir gün pikniğe gittik, bizim mezhebimizde uzak yere gittiğimiz zaman kasr-

cem yapabiliyoruz. Öğlen (ve) ikindi namazını ikişer rekât kıldık, diğer arkadaşlar da merak 

edip sordular, neden böyle kıldınız diye, biz de anlattık.” 

K8 [Bangladeş-Erkek] “Hem Türkiye’de hem de Bangladeş’te herhangi bir problemle 

karşılaşmadım, çünkü Bangladeş’in halkı neredeyse tamamı Hanefi-Maturidi mezhebine 

bağlıdır.” 

Çözüm Önerileri 

Çalışmamızın bu kısmında amacımız yabancı uyruklu öğrencilerin mezhebi kimliklerinden 

dolayı karşılaştıkları problemlere nasıl çözüm ürettikleri bilgisini elde etmektir. 

Tablo 19 Çözüm Önerilerine İlişkin Bulgular 

Tema Katılımcı Sayı 
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Münazara K1, K10, K15 3 

Yargısız kabul etme K6 1 

Kaynaklardan öğrenme K5 1 

Tartışmaya girmemek K2, K4, K8, K9 4 

Âlimler arasında çözülmesi 

gerekir. 
K7 1 

Katılımcılardan elde ettiğimiz veriler çerçevesinde mezhebi kimliklerinden dolayı herhangi bir 

sorunla karşılaştıklarında nasıl bir çözüm yolu aradıkları ve diğer insanlar için önerileri tablo 

7’deki başlıklar altında toplanmıştır. Bir kısım öğrenciler münazara yolunu seçerek muhatabına 

anlatacaklarını söylerken diğer grubu teşkil edenler ise tam tersi bir metot izleyeceklerini ifade 

etmektedirler. Öğrencilerin konu ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir. 

K1[Mısır-Erkek] “Mutlaka üstesinden gelebileceğimi hissediyorum, çünkü inanmakta olduğum 

mezhebin hak yol olduğunu biliyorum, ona kalbimden inandığım için karşımdaki insanın 

anında nasıl ikna edeceğime karar verebilirim. Problem yaşanırsa karşımdaki insana yumuşak 

sözle anlatarak, Kur’an ve sünnetten delil getirerek o insanın fikrini düzeltmeye çalışırım.” 

K2 [Doğu Türkistan-Erkek] “Belirgin eylemlerini halk içinde açıkça yapmamak, tartışmaya 

girmemek, benim doğru senin yanlış şeklinde girmemek.” 

K4 [Nijer-Erkek] “Bence tartışacak değiliz, hepimiz Müslümanız, Allah’a inanıyoruz, sadece 

mezheplerimiz farklı olduğu için tartışmaya gerek yok.” 

K5 [Suriye-Erkek] “Her mezhebin kitabı var. Mesela Ebu Abdullah Muhammed b. İdris eş-

Şafi’nin kitapları var. Ona bakıyoruz ve ona göre değerlendiriyoruz, kendimize göre cevap 

vermiyoruz, çünkü mezheplerin ayrımı birbirine çok yakın. Eğer böyle aklımdan söylesem 

olmuyor. Kaynaklara bakarım ve kaynaklara göre değerlendiririm.” 

K6 [Irak-Erkek] “Dinin güzel yöntemleri var. Bizim burada (Irak) İslami partiler var, selefiler 

var, dervişler var, hepimiz birlikte yaşıyoruz. Biz hepimiz kardeşiz, Müslümanız, Allah’ımız bir, 

peygamberimiz Muhammed.” 

K7 [Afganistan-Erkek] “İslam dünyasının birleşmesi önünde teşkil eden bu sorunun âlimler 

arasında çözülmesi gerekmektedir. Bunun yanında bilgi sahibi olmayan mezhep mensupları ile 

tartışmaya girilmemelidir.” 
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K8 [Bangladeş-Erkek] “Her imamın amacı, dinin doğrusunu ortaya çıkartmak, o yüzden her 

imamın amacı aynı. Burada kavga edilecek veya problem olacak bir sebep olmaması lazım. O 

yüzden herkes bu açıdan bakması lazım, o zaman bir problem olmaz.” 

K9 [Bangladeş-Erkek] “Tartışmayalım. İlk önce Hz. Peygamber ne yaptı ise hadislerden 

öğrenelim. Daha sonra bu tür tartışmalara girebiliriz. Bazı insanlar bilmeden konuşuyor bu 

alanda.” 

K11[Gine Bissau-Erkek-Hristiyan] “Başkaların din (anlayışına) saygı göstermek. Ortak 

yönlerin birlikte paylaşmak ve ayrı olan noktaları araştırmak.” 

K13[Doğu Türkistan-Kız] “Din ırk fark etmeksizin yargılamadan iletişim kurmak, yargısız 

kabul etmek” 

K15[Doğu Türkistan-kız] “Görüşünü saygı çerçevesinde ifade etmek, fazla ileriye gidilirse 

tartışmayı kesmek.” 

Sonuç  

Nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi ve görüşme yöntemlerini kullanarak 

Kahramanmaraş’ta eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezhep algıları, 

mezhebi aidiyeti ve mezhebi aidiyetinden dolayı karşılaştıkları problemleri ele almaya 

çalıştığımız bu araştırmamıza farklı bölümlerde eğitim görmekte olan 4 kız ve 11 erkek olmak 

üzere toplamda 15 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Hanefi-Maturidi 

mezhebine mensup olmakla birlikte aralarında Şafi-Eş’ari, Maliki ve Hanbeli mezhebine 

mensup öğrenciler de bulunmaktadır. Bu çerçevede çalışmamıza katılan öğrencilerin çoğu tabi 

oldukları ameli mezhebini biliyor iken itikadi mezhebini bilmemektedir. Öğrencilerin mezhep 

bilgileri yüzeyseldir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin Kahramanmaraş’ta eğitim hayat larında 

mezhebi aidiyetlerinden dolayı bir problemle karşılaşmadıkları söylenebilir. 

 

Öneriler 

Araştırmamıza katılan öğrencilerden elde ettiğimiz bilgiler dikkate alındığında öğrencilerin 

temel bilgileri öğrenme açısından eğitim sürecinde ders müfredatına İslam mezhepler tarihi 

dersi okutulmalıdır. Eğer okutuluyor ise ders saati, öğrenci-hoca etkileşiminin daha fazla olması 

ve öğrencilerin konu ile ilgili rahat soru sorabilmesi bakımından uzatılmalıdır. 

Bu araştırma Kahramanmaraş’ta eğitim gören 15 yabancı uyruklu öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki yapılacak çalışmada farklı illerdeki farklı üniversitede 

eğitim gören farklı demografik özelliklere sahip yabancı uyruklu öğrenciler ile de yapılarak 
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daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Ayrıca bu tür çalışmalara yabancı uyruklu öğrencilerin 

yanı sıra yerli öğrencilerin de dâhil edilerek karşılaştırmalı bir çalışma yapılması ve 

derinlemesine incelenerek verilerin sunulmasının literatür açısından faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 
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