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Kırgız stan'da Türk ye Bursları Öğrenc Seç m : D ğer
Ülkeler n Tecrübeler nden Yararlanma
A zat Narmambetova

Türk ye son yıllarda yaptığı ekonom k ve s yas atılımlarla bölges nde ve dünyada b r
güç olma yolunda lerlemekted r. Eğ t m s stem nde de gel şmelerle çeş tl ülkelerden
b rçok öğrenc ç n caz be merkez hal ne gelm şt r. Bu çerçevede Türk ye yabancı
öğrenc ler n Türk ye'dek eğ t m kurumlarından burslu eğ t m alması le lg l çok
kapsamlı programlar başlatmıştır. Özell kle Orta Asya ve Kırgız stan Türk ye ç n
büyük önem arz etmekted r. Ancak Türk ye en y öğrenc ler seçeb lmek ç n d ğer
burs veren ülke ve kurumlar le yarışmaktadır. Bunlar ABD, İng ltere, Almanya,
Rusya, Ç n, Japonya, Güney Kore g b ülkeler le Fulbr ght, DAAD, g b programlar
ve Sorosve JICA g b kurumlardır.
Her yıl b nlerce öğrenc l sans ve yüksek l sans alanında Türk ye'de eğ t m görmek
üzere seç lmekted r. Ancak bu seç m sürec nde bazı aksaklıkların olduğu göze
çarpmaktadır. Bunlardan bazıları, sürec n geç başlaması, başvuru sürec n n
karmaşıklığı, öğrenc seç m sürec nde profesyonel seç c ler n olmaması, sonuçların
geç lan ed lmes sonucu öğrenc ler n başka program ve ülkeler terc h etmeler , seç m
sürec n n şeﬀaf olmaması, yedek l ste olmamasından dolayı kontenjanın
doldurulamamasıdır.
Anahtar Kel meler: Burs Programları, Türk ye Bursları, Uluslararası Öğrenc ler
Keywords: Scholarsh p Programs, Turk sh Scholarsh ps, Internat onal Students
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Uluslararası Öğrenc ler n Eğ t m Sürec nde S v l
Toplum Kuruluşların Önem
Al Mustafa ev*
Türk ye'n n 19. Yüzyılın sonlarına düşen tar h gel şmeler sırasında uluslararası öğrenc
kabulü yönerges ülken n dış pol t ka ekonom ve özell kle uluslararası d plomas s Türk ye
Cumhur yet n n dış t caret n ve sosyo-kültürel etkenler n gel şmeler n ve bu gel şmelere
Türk ye'de eğ t m gören yurtdışından gelen öğrenc ler n rolü ve önem nkar ed lemez.
Geçm şte olan TCS* le sağlanan burs mkanları Türk Akraba Topluluklarına yönel k ken
günümüzde YTB** d n d l ırk ve m llet ayırıcılığı tanımayan dünyanın dört tarafında
bulunan yetenekl öğrenc adayları Türk ye Cumhur yet refah düzey le pol t kasıyla
toplumun meden yet yle ve elbette uyguladığı burs fırsatıyla ülkes ne çekmekted r.
Anadolu Ün vers tes 'nde okuyan ve daha sonra Türk ye çapında eğ t m gören uluslararası
öğrenc lerden anketleme yoluyla b lg toplama sonucuna dayanarak Türk ye bursları'nı
kazanan talebe Türk ye Cumhur yet ne geld ğ lk gününden t baren haval manda
karşılanma,barınma ve b lhassa bürokras şlemler yle YTB görevl ler n h zmet eks kl ğ
neden yle bu tür çok c dd sorunları yaşadıkları tesp t ed lmekted r.Uluslararası
öğrenc ler n bulunan her şeh rde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığın
tems l eden büro olmadığını ve taleben n yukarıda sayıldığı herhang sorunuyla
karşılandığında ve d l eks kl ğ neden yle merkeze ulaşılması zor olduğu
serg lenmekted r.Sonuç t bar yle yurtdışından eğ t m görme amacıyla gelen devlet
burslusu öğrec ler n bu tür sıkıntıların çözümünde öğrenc lerle lg lenen ve özell kle
mağdur duruma düşen talebeler n hayatında S v l Toplum Kuruluşların ve Öğrenc
Teşk latların büyük role ve öneme vurgulanmaktadır.
Küresel gel şmeler n beraber nde dünyada öğrenc sayısı 2012 yılında yaklaşık 4,5
m lyona ulaştığını tesp t ed l rken Türk ye uluslararası öğrenc ler n % 0,9'una ev sah pl ğ
yapmaktadır.Çalışmanın etk n sonucuna varmak şartıyla ve Türk ye'ye yüksek öğren m
amacıyla gelen öğrenc ler n durumlarına l şk n l teratür taraması yapıldığında konuyla
lg l çeş tl rapor ve araştırma projelerle karşılanmaktayız.Örnek olarak Kalkınma
Araştırmalar Merkez tarafından yayınladığı “Yükseköğret m S stem n n
Uluslararasılaşması Çerçeves nde Türk Ün vers teler n n Uluslararası öğrenc ler ç n
Çek m Merkez Hal ne Get r lmes ”(Kalkınma Bakanlığı 2015) başlıklı araştırma
projes .Masa başı taraması dışında Mevzuat ve Bürokrat k şlemler n gözden geç r lmes
talebeler n V ze ve İkamet,Çalışma İz nler Burs ve Genel Sağlık S gortası g b sorun
alanlarında Türk ye'de ve Gel şmekte Olan ülkeler göze alarak b l msel ve değerlend rme
n tel kler ağır basan ve uygulanan anketleme araştırmanın Türk ye Cumhur yet 'nde
uluslararası öğrenc n n eğ t m süres boyunca ve eğ t m n tamamladıktan sonra karşılaştığı
sorunlar ve öner len çözüm yöntemler özell kle S v l Toplum Kuruluşların yukarıda
bahsed len sorunların çözülmes nde büyük önem çalışmaya konulmaktadır.
*Türk Cumhur yetler le Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı
**Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
VII Kırımtatar Gençl k Kurultayı 'Kırım Talebeler Cem yet Yardımlaşma ve Dayanışma',3-4 Kasım 2012,
Ankara,Türk ye
OECD*Ekonom k Kalkınma ve İşb rl ğ Örgütü,'Küresel Gel ş m nde Uluslararası Öğrenc ler n Eğ l m '
YÖK
Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmalar Merkez ( kalkınma.gov.tr )
( Al Mustafa ev, L sans,İşletme Bölümü, Anadolu Ün vers tes
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Gel şm ş Ülkeler n Uluslararası Akadem k Değ ş m ve
Dönüşüm Faal yetler le Türk ye'dek
Çalışmaların Karşılaştırılması
Cel ne Aydın-Yavuz Gündoğdu
Strasbourg Ün vers tes -V yana Ün vers tes
Globalleşen dünya v zyonunda b lg , proje ve deney m paylaşımları, gel şm ş ülkeler n
kalkınma planları arasında öneml yer tutmaktadır. Bu bağlamda özell kle meslek
becer ler n gel şt r lmes n , n tel kl nsan gücü ç n çek m merkez olmayı, aynı
zamanda uluslararası şb rl ğ altyapılarının oluşturulmasını amaç ed nen, İng ltere,
Almanya, Ç n ve Fransa g b ülkelerdek bu kurum ve kuruluşlar, dünyanın çeş tl
yerler nde faal yetler n sürdürmekted rler.
Söz konusu kurum ve kuruşlar, ülkeler nde yet şm ş b l m nsanlarını farklı ülkelere
göndererek o ülkeler n b lg ve deney mler nden yararlanmışlardır. Temel amaçları,
b l msel paylaşım ve akadem k değ ş md r.
Bu bağlamda her ülken n aynı amaca h zmet eden çeş tl akadem k değ ş m serv sler
mevcuttur:
- Almanya:DeutscherAkadem scherAustauschd enstGermanAcadem c Exchange
(DAAD)
- Fransa:Délégat onDesFonct onna resInternat onaux (DFI)
- Amer ka B rleş k Devletler :Fulbr ght
- Ç n:Konfüçyüs
Bu kurum ve kuruluşlar, ülkeler n tanıtma, akadem k araştırma, d l eğ t m , burs ve
destek mekan zmalarına aracılık etme g b çeş tl alanlarda faal yet göstermekted rler.
Söz konusu faal yetler, akadem syen ve öğrenc ler aracılığıyla gerçekleşmekted r.
Ülkem zde se bu çalışmalarda somut adımların atılmadığı görülmekted r. Z kred len
amaçlarla b reb r uyuşmayan ama benzerl ğ olan kurum ve kuruluşların varlığı aş kâr
olsa da ülkem z n gel şm ş ülkelere göre akadem k değ ş m ve dönüşüm çalışmalarında
bulunduğu noktanın anal z ed lmes gerekmekted r. Ülkem zde yapılan öğrenc akadem syen değ ş m , burslar, destekleme, karşılıklı b l msel değ ş m programları
g b uygulamalarda şlevsell k sorunu yaşadığına da r güçlü ver ler elde ed lm şt r.
Çalışmamızda, bahs ed len faal yetler n tanıtımı ve Türk ye'n n bu alanda zled ğ
pol t ka ve stratej ler üzer nde duracak, gel şm ş ülkeler n uluslararası akadem k
değ ş m faal yetler le Türk ye'dek faal yetler karşılaştıracağız.
Elde edeceğ m z sonuçlar doğrultusunda durum anal z yapacak, konuyu olumlu ve
olumsuz yönler yle ele alacağız.
Çalışmamızın sonuç bölümünde se sorunlar ve çözüm öner ler ne yer vereceğ z.
Anahtar Kel meler:Uluslararası akadem k değ ş m serv s , Akadem k araştırma,
Uluslararası araştırma.
Keywords:İnternat onal academ c exchange serv ce, Akadem c researchers,
İnternat onal researchers.
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Uluslararası Öğrenc ler n Ps koloj k İy Olma
Düzeyler n n Değerlend r lmes : CBU Örneğ
Em ne Akman*
Betül D lara ŞEKER**
Her yıl Farklı ülkelerden Türk ye'ye daha y b r eğ t m almak ve ş deney m kazanmak ç n
gelen uluslararası öğrenc ler n sayısı hızla artmaktadır. Türk ye'de ya da dünyanın b r
ülkes ne eğ t m görmek ç n g tmek ve yaşamak akadem k zorlukların yanında b r takım
kültürel faklılıklar ve let ş m kurmada güçlükler de beraber nde get rmekted r. Bu
zorluklarla mücadele etmek oldukça stresl aynı zamanda olumsuz ps koloj k çıktıları olan
b r süreç olarak değerlend r leb l r. Ülke vatandaşı ve uluslararası öğrenc ler ç n eğ t m
neden yle yer değ şt rme akadem k baskılar yanında ekonom k sorunlar, sağlık
h zmetler ne ulaşımda zorluklar, yalnızlık, k ş ler arası çatışma g b yen mücadele
alanlarını da ortaya çıkarab l r. Ancak uluslararası öğrenc ler ç n bu mücadele kend ev
sah b ortamlarından uzakta yen b r kültürel çevrede ver ld ğ ç n yaşanan sürec n daha
stresl olduğu düşünülmekted r. Bu araştırmanın amacı, Celal Bayar Ün vers tes nde eğ t m
gören uluslararası öğrenc ler n ps koloj k y olma ve yaşam doyumu düzeyler ele alınarak
ortaya konulmasıdır. Araştırmaya Celal Bayar Ün vers tes çeş tl fakülteler nde b r nc
sınıf öğrenc s olan 230 uluslararası öğrenc , (95 kadın 135 erkek) katılmıştır. Araştırmanın
stat st ksel anal zler nde tanımsal stat st k anal z yöntemler ve bağımsız gruplar ç n t
test kullanılmıştır. Çalışma sonucunda uluslararası öğrenc ler n ps koloj k y olma ve
yaşam doyumu düzeyler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc , Ps koloj k y olma, Yaşam doyumu,

*Araş.Gör, Celal Bayar Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Ps koloj
**Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Ps koloj Bölümü

B ld r Özetler

| 25

Uluslararası Öğrenc ler n n Uyum Süreçler n n
Değerlend r lmes
Betül D lara ŞEKER*
Em ne Akman*
Günümüzde Türk ye'ye eğ t m görmek ç n gelen uluslararası öğrenc ler n sayısının
arttığı görülmekted r. Bu nedenle bu grubun uyum sürec le lg l d ğer göç eden
gruplar kadar çalışılması gereken öneml b r konu olduğu düşünülmekted r. Farklı b r
kültürde eğ t m görmek akadem k zorluklarla b rl kte kültürel farklılıkları ve d l
sorununu da beraber nde get rmekted r. Uyum, b reyler n yen kültürel çevre le
uzlaşab lme becer s d r. Uyum; b yoloj k, ps koloj k, sosyal ve ekonom k çok boyutlu
b r kavram olmasının yanında b rey n genel olarak çevres le artan veya azalan
uygunluğunu fade eder. Uyum, ps koloj k ve sosyokültürel uyum şekl nde k farklı
grupta değerlend r leb l r. Ps koloj k uyum, b rey n yen yerleşt ğ yerde karşılaştığı
stres ve bu stresle başa çıkma becer s d r. Ps koloj k uyum k ş ler n kend n ps koloj k
y olma ve yaşam doyumu değ şkenler le değerlend r lmekted r. Sosyokültürel uyum
se k ş n n yen g tt ğ kültüre dah l olma sürec nde d l anlamak, arkadaş ed nmek,
sosyal faal yetlerde yer almak ve okul- ş le lg l konuları düzenleyeb lmek g b
gündel k şlevler yer ne get r l rken yaşanan güçlük düzey ne göre fade ed l r.
Çalışmada Man sa'da eğ t m görmekte olan uluslararası öğrenc ler n n ps koloj k ve
sosyokültürel uyumlarının ncelenmes amaçlanmıştır. Çalışmaya, Celal Bayar
Ün vers tes n n altı farklı fakültes nde eğ t m gören 227 uluslararası öğrenc
katılmıştır. Çalışma ver ler tanımlayıcı stat st kler, Pearson korelasyon anal z ve
bağımsız gruplar ç n t test kullanılarak anal z ed lm şt r. Çalışma sonuçları
uluslararası öğrenc ler n n ps koloj k ve sosyokültürel uyumlarının b rb r yle l şk l
olmadığını, sosyokültürel uyumun se ayrımcılık le l şk l b r değ şken olduğu ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc , Uyum, Ps koloj k Uyum, Sosyokültürel
Uyum

* Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Ps koloj Bölümü,
*Araş.Gör, Celal Bayar Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Ps koloj Bölümü
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Top c:Relat on between fore gn student and local soc ety
(a cr t cal approach)
Edmond Neza

Phd cand date (Ankara Un vers ty-Journal sm)
Abstract : Accord ng to a research the shock that you obta n or undergoes to you from
reverse culture s harder than leav ng your country and ntegrat ng nto a new one.
In a relat on between an ncom ng student and a nat ve s of course cond t oned from both
the cultures. Wh ch s more mportant and nﬂuence more n th s relat on s of course the
culture of the nat ve people. In the case of Turkey many factors such as mult ethn c ty,
mult cultural sm, h stor cal background, pol t cal factors and espec ally deolog cal
thoughts are those factors wh ch deﬁne a construct ve or deconstruct ve relat on.
So, n my paper I w ll try to focus on those factors and the mportance of those factors. As a
conclus on I w ll ment on my personal exper ence and of my colleges and how th s relat on
n my po nt of v ew and the r nﬂuence n my soc al and academ c l fe dur ng my stay ng n
Turkey.
Keywords: host ng culture; soc al relat ons; ncom ng culture.

B ld r Özetler

| 25

Ün vers teler n Türkçe Eğ t m Programlarında
Öğren m Gören Uluslararası Öğrenc ler n
Karşılaştıkları Akadem k Sorunlar
Emrah Boylu*

B l nd ğ g b Türk ye, 2000'l yılların ortalarına kadar ün vers te eğ t m görmek üzere
yurt dışına öğrenc gönderen b r ülke konumundaydı. Günümüzde se Türk ye, son
dönemlerde yaptığı atılımlarla uluslararası öğrenc sayısı g derek artan b r ülke
konumundadır. Öyle k 164 farklı ülkeden yaklaşık 80 b n uluslararası öğrenc
Türk ye'de yükseköğren m görmekted r ve bu sayı her geçen yıl katlanarak
artmaktadır. Bu çerçevede ülkem z n 2023 yılı uluslararası öğrenc hedeﬁ se 250.000
olarak öngörülmekted r. Uluslararası öğrenc sayısındak bu hızlı artış çeş tl sorunları
da beraber nde get rmekted r. Uluslararası öğrenc ler n öneml b r kısmının akadem k
süreçlerde zorlandıkları ve bu sorunun b rb rler le etk leş m hal nde olan farklı
etmenlere bağlı olarak gel şt ğ ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede uluslararası öğrenc n n
öğren m d l ne yeter nce hâk m olmaması, dersler anlamalarına engel teşk l ett ğ g b ,
öğrenc ler n derslere akt f katılımlarını, öğrenc arkadaşları ve öğretmenler le
etk leş mler n , derslerde gerekt ğ nde soru sorab lme özgüvenler n olumsuz yönde
etk leyeb lmekte ve genel olarak öğrenc ler n başarısız olmasına neden olab lmekted r.
Bu bağlamda araştırmanın amacı İstanbul Aydın Ün vers tes Türkçe eğ t m
programlarında l sans ve l sansüstü öğren m gören öğrenc ler n karşılaştıkları
akadem k sorunları bel rlemekt r. Tarama model ne dayalı bu araştırmada, ver
toplama tekn ğ olarak “yarı yapılandırılmış görüşme” kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu İstanbul Aydın Ün vers tes nde Türkçe eğ t m programlarında l sans
ve l sansüstü öğren m gören 30 öğrenc ve bu programlarda ders veren 10 öğret m üyes
oluşturmaktadır. Ver ler araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan k ş sel b lg
formu ve görüşme sorularıyla toplanmış ve çer k çözümlemes tekn ğ le
çözümlenm şt r. Araştırma sonucunda öğrenc ler n en çok “akadem k Türkçe”,
“araştırma yöntem ve tekn kler ”, “proje ve ödev hazırlama” konularında akadem k
sorunlar yaşadıkları tesp t ed lm şt r. Bu sorunların temel nde se öğrenc ler n
akadem k Türkçe b lg ler n n yeters z olması yatmaktadır. Bu nedenle uluslararası
öğrenc ler n Türkçe öğrend ğ TÖMER'lerde akadem k Türkçeye yönel k müfredat
programlarının hazırlanması gerekmekted r.
Anahtar Kel meler: Uluslararası öğrenc , Akadem k sorunlar, Akadem k Türkçe

*Eğ t m Koord natörü, emrahboylu@ayd n.edu.tr, İstanbul Aydın Ün vers tes , Aydın TÖMER.
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Türk ye'de Eğ t m Gören Kırgız stanlı Yüksek L sans ve
Doktora Öğrenc ler n n Kırgız stan-Türk ye İl şk ler n
Ele Alan Tez Çalışmalarının N tel ksel Çözümlenmes
Al Guldana Murzakulova*
Dr. Abdrasul İsakov
Özet
2012 yılında Dr. Abdrasul İsakov le beraber 1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar
olan zaman d l m nde Türk ye'dek ün vers telerde eğ t m gören Kırgız stanlı yüksek l sans
ve doktora öğrenc ler n n hazırladığı tez çalışmalarını (künyeler ve özetler n ) toplayarak
b bl yografya hazırladık. Bu çalışmamız 2013 yılında Kırgız stan Dostluk ve Kültür
Derneğ ve T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın
desteğ le k tap olarak yayımlandı. “Türk ye'de Eğ t m Gören Kırgız stanlı Öğrenc ler n
Yüksek L sans ve Doktora Tez Çalışmaları (1992-2012)” başlıklı bu k tabımızda
Kırgız stanlı öğrenc ler n tez çalışmalarının n cel ksel anal z yapılmıştı. Türk ye'de
l sansüstü eğ t m n başarıyla tamamlayan Kırgız stanlı mezunların tez çalışmalarının
başlıklarını değerlend rmeye tab tuttuğumuzda şunlar tesp t ed lm şt r:
Çalışmamızda b raraya get rd ğ m z 349 tez n arasından 171 tez n başlığında “Kırgız” veya
“Kırgız stan” sm geçt . Başlığında “Kırgız stan ve Türk ye” veya “Kırgız-Türk”
kel meler n çeren 25 tez bulunmaktadır. Ayrıca Kırgız stanlı mezunların hazırladıkları
tezler n n konu ve özetler n nceled ğ m zde, Türk dünyası le ortak m ll ve manev
değerlerler m z olan İbn S na, Alaedd n Es Semerkand , Ebu Han fe, Muhammed b n
Mübarekşah, Kad r Al Bek, Taber , Karaﬁ, Kadıhan El- Üzcend , Oş , Aşık Ömer,
Muhammed İzzet Derveze, Musa Carullah, çağdaş Kırgız aydınlarından Ceng z Aytmatov,
Sal can C g tov, Tölögön Kasımbekov, Tölömüş Okeev ve Mar Bayc ev' yakından tanıtan
tez çalışmalarının olduğu görülmüştü.
Bu b ld r m zde 1992 yılından 2012 yılının sonlarına kadar olan zaman d l m nde
Türk ye'dek ün vers telerde eğ t m gören Kırgız stanlı yüksek l sans ve doktora
öğrenc ler n n Kırgız stan-Türk ye l şk ler le lg l hazırladıkları tez çalışmalarının
n cel ksel anal z yapılacaktır.
Anahtar Kel meler: Kırgız stanlı Öğrenc ler,Kırgız stan-Türk ye İl şk ler , Tez
Çalışmaları.

*Istanbul Ün vers tes Gazetec l k Anab l m Dalı Doktora Öğrenc s
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Turkey and Its Promot on Pol c es towards
Internat onal Students.*
Hamad Fadh l Nguluma

Abstract
The fore gn pol cy of the country s the ﬁrst lead ng causes of promot ng nternat onal
students to study n a part cular country. Turkey l ke other country has stepped up on ts
eﬀort for a comprehens ve nternat onal educat on pol cy. Then, the nternat onal
exchanges are seen as an essent al part n contr but ng Turkey on nternat onal zat on
process and the Turk sh government pol cy that promotes nternat onal zat on of
learn ng led to support learn ng of Turk sh language and promot ng ts culture n
abroad. The Study tends to nvest gate, reveal and rat onal ze the Turkey's promot on
pol c es toward nternat onal Students. Moreover, also study revealsthe
conceptual zat ons of nternat onal students w th n the Turk sh fore gn pol cy that
promote nternat onal students to have a un que opportun ty to study n Turkey. The
a m of the study s to nform you of recent developments n nternat onal zat on of
Turk sh educat onal pol cy and to put Turk sh n an nternat onal context. The l terature
rev ew was used to conduct th s study, and
search for nformat on was made
respect vely from rel able sources wh ch nclude SAGE, Mercator-IPC, COMCAD
Arbe tpap ere-work ng paper, SCİENCE DIRECT, UNESCO and some other art cles
were chosen for th s study. The results nd cated that, the Turk sh government pol c es
on nternat onal educat onal fac l tated the exchanges of scholars and enhanced
educat onal nfrastructures through produc ng nternat onal competence and research.
However, trad t onally the government, state and foundat on or pr vate h gher
educat on nst tut ons' pol c es had made revolut on on nternat onal zat on of Turk sh
educat onal pol cy. Then, the nat onal ph losophy, soc ety and part es' outlook had
made a pos t ve perspect ve toward nternat onal students. Accord ngly, several
recommendat ons have been made based on Turk sh government and ts fore gn
pol c es toward nternat onal students.
Keywords: Turk sh educat on pol cy, Internat onal students, nternat onal zat on,
m grat on pol cy.

25 | Uluslararası Öğrenc Sempozyumu

Türk ye'de Ermen öğrenc olmak
Dr. Hasan OKTAY
Kafkassam başkanı
20 Yıldır Türk ye'ye okumak ç n dünyanın değ ş k yöre ve ülkeler nden öğrenc
gelmekted r. uyum entegrasyon, beklent ve haya kırıklıkları en çok üzer nde durulan
konular. Ermen stan'dan Türk ye'ye son zamanlarda öğrenc gelmeye başladı. Bu üzer nde
durulması gereken öneml b r konudur. Yurtdışı ve Akraba toplulukları başkanlığı b r lk
gerçekleşt rerek Ermen stan'dan da öğrenc get rmeye başladı. YTB üzer nden ve ya kend
mkanlarıyla gelen yaklaşık 50 öğrenc Türk ye'de eğ t m görmekted r. Bunlar üzer nde
yaptığımız çalışmalarda karşılaşılan soru ve sorunlar üzer nden hareketle beklent hayal
kırıklıkları uyum ve hedeﬂer değerlend r lmes yapılıp gelecekte nasıl b r yol zlenmes
gerekeceğ hakkında öner ler tebl ğ m z n ana konusu olacaktır
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Kafkasyalı Öğrenc ler n Türk ye'ye Entegrasyonu
ç n Türk ye'dek Kafkas Topluluklarının Önem :
Gürcüler ve Kuzey Kafkasyalılar Örneğ
Ke suke Wak zaka*
Özet
Günümüzde Türk ye'n n esk Sovyet Coğrafya, Afr ka, Ortadoğu ve Balkan ülkeler yle
l şk ler güçlend rmeye devam ett ğ nden ve Türk ye'n n gel şmes nden dolayı
Türk ye'ye yurtdışından gelen öğrenc ler n sayısı g tt kçe artmaktadır. Öğrenc sayısı
arttıkça öğrenc ler n Türk ye toplumuyla l şk ler ve ona entegrasyonu öneml b r
konu olarak tartışmaya başlamıştır. D ğer yandan, bu tartışmalar uluslararası öğrenc Türk ye toplumu ya da devlet arasındak k l l şk lere ağırlık vermekte ve bu l şk
ç ndek “öğrenc ler n Türk ye'dek akraba toplulukları” sıkça göz ardı ed lmekted r.
Özell kle Kafkasya ve Balkanlar'dan gelen b rçok öğrenc ler n akrabaları ve soydaşları
Türk ye vatandaşı olarak uzun zamandır hayatını sürdürmekte ve öğrenc ler n
entegrasyonu ç n bu toplulukların önem daha da artması beklenmekted r.
Bu çalışmada, Kuzey Kafkasya ve Gürc stan'dan Türk ye'ye gelen öğrenc ler n
Türk ye toplumuna entegrasyonuna Türk ye'dek akraba topluluklarının katkısı
tartışılacak ve “öğrenc -Türk ye toplumu (ya da devlet )-Türk ye'dek akraba
toplulukları” üçgen l şk ler üzer ndek tartışmalara katkıda bulunmayı
hedeﬂemekted r.
B r nc bölümde Türk ye'ye Kuzey Kafkasya ve Gürc stan'dan gelen tar hsel arka planı
ve kültürel yapısı hakkında kısa b lg ver lecek ve bu bağlamda onların Türk ye
toplumuna entegrasyonu konusunda nasıl ve neden sorunlara karşılaştıkları
tartışılacaktır. İk nc bölümde Türk ye'de yaşayan Kafkasyalı topluluklar, özell kle
Gürcü ve Kuzey Kafkasyalı topluluklarının kültürel yapısı ve tar hsel arka planı
hakkında b lg vererek onların karşılaştıkları sorunlar üzer ndek anal zler yer
alacaktır. Üçüncü bölümde bu k taraf arasındak etk leş m ve buna yönel k
Türk ye'dek Kafkasyalı dernekler n n çalışmaları tartışılacaktır. Sonuç bölümünde se
bu 3 bölüm özetlenerek Kafkasya'dan gelen öğrenc ler n entegrasyonunda
Türk ye'dek Kafkasyalı topluluklarının kültürel yapıdan dolayı öneml rol oynadıkları
vurgulanacak ve k tarafın etk leş m n daha yoğunlaşması gerekt ğ ler sürülecekt r.
Bu çalışmada Kafkasya'dan gelen öğrenc ler n ve Türk ye'dek Kafkas topluluklarının
yapısına odaklanarak bu k s n b rb rler yle karşılaştırma yöntem n kullanacağım.
Ayrıca çalışma sürec nde öğrenc dernekler ve Kafkas dernekler ndek saha
çalışmalarından da yararlanacaktır.
Kaynaklara bakarsak, Ayhan Kaya'nın “Türk ye'de Çerkesler” k tabı Türk ye'dek
Çerkesler n güncel durumu ve kültürel yapıları hakkında detaylı tartışmalar yer
*Ortadoğu Tekn k Ün vers tes Bölge Çalışmaları Ana B l m Dalı Doktora Adayı, Kafkas stratej k araştırmalar merkez
KAFKASSAM kıdeml araştırmacısı.
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almaktadır ve Çerkesler n k ml k yapısının nasıl değ şt ğ n anlatmaktadır. Bab-ı Âlem
Derneğ 'n n öğrenc ler n durumu hakkında hazırlanan raporu, öğrenc ler n yaşadığı
sorunları ve öğrenc ler n sayısı hakkında b lg sunmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma
Gürc stan Dostluk Derneğ , Abhaz dernekler n n sayfalarından da yararlanacaktır.
Kafkasyalı Öğrenc , Türk ye'dek Kafkas Toplulukları, Entegrasyon, Etk leş m, K ml k
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Yükseköğret m S stem n n Uluslararasılaşmasının
Sürdürüleb l rl ğ Açısından Tanıtım Ve Markalaşma
Çalışmaları: Studyınturkey.Gov.Tr Örneğ
Köksal Büyük
Dünyadak yabancı öğrenc hareketl l ğ kalkınma, gel şme, d plomas ve d yalog
parametreler yle yakından l şk l d r. Uluslararası öğrenc sayılarının artması ülkeler n
b r k m ve değerler n n dış dünyada da tanınması ve anlaşılması noktasında büyük
katkılar sağlamaktadır. Türk ye, 178 ün vers tes yle yükseköğret m alanında
bölges nde ve dünyada caz be merkez olma potans yel ne sah p b r ülked r.
Türk ye'n n uluslararası eğ t m alanında tanınırlığını ve etk nl ğ n arttırmak amacıyla
21 Haz ran 2013 tar h nde YÖK Başkanlığı koord nasyonunda “Study n Turkey”
projes ne başlanmıştır. Projen n amacı: Türk ye'dek eğ t m mkânlarının yurtdışında
yaşayan gençlere etk n b r şek lde tanıtılması ç n lg l kurum ve kuruluşlarımızın
şb rl ğ ve koord nasyon çer s nde çalışmasını sağlamaktır. Bu b ld r de “Study n
Turkey” projes n n başlangıcından bu yana uluslararasılaşma konusundak yaptığı
katkılara ve bundan sonrak dönemde yapılab lecek katkıların neler olab leceğ ne
değ n lecekt r.
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D ğer Türk Cumhur yetler Ve Türk ye İl şk ler n n
Gel şmes nde Uluslararası Öğrenc ler n Rolü
Lazzat Bazarbayeva*
Farrukh Rah mov*
Bugün dünyanın çer s ne g rm ş olduğu çeş tl s mlerle ve tamamen zıt teor k
parad gmalarla anılan dünya halklarının tanışması, kaynaşması, şb rl kler n n çoğalması
sürec n n ger dönülemez b r b ç mde yol aldığı ve gel şt ğ malumdur. Bu süreçte Avrupa
ve Asya arasında l şk ler Dünyanın geleceğ n ve nk şaf b ç m n bel rl yor d yeb l r z ve
bu l şk ler n Türkler olmadan düşünülmes asla mümkün değ ld r. Avrasya'nın b rleşt r c
unsuru olan Türk Cumhur yetler n “D ğer Türk Cumhur yetler ve Türk ye” d ye
ayırmamızın neden yse d ğer Türk Cumhur yetler n n geçen yüzyılda esk SSCB üyeler
olması haseb yle Türk ye'den farklı b r nk şaf sürec geç rm ş olmalarıdır. Geçen yüzyılın
sonlarına doğru bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazak stan, Kırgız stan,
Özbek stan ve Türkmen stan dünya devlet olma yolunda em n adımlarla yürüyen kardeş
Türk ye le l şk ler yen b r boyuta taşımışlar. H ç şüphes z Türk ye'n n uluslararası
pol t kalarında her zaman özel yere ve öneme sah p d ğer Türk Cumhur yetler le l şk ler n
daha fazla gel şerek ler de ekonom den s yasete, sosyal l şk lerden ortak kültürel
l şk lere, eğ t mden akadem k şb rl ğ ne olmakla her türlü alana yayılması ve çok daha
özel hal alması yolunda öğrenc ler n rolü ve önem nkâr ed lemez. Bu rolü daha y
anlamak, genelde dünyanın her tarafından, özelde Türk dünyasından Türk ye'ye
yükseköğren m ç n gelen öğrenc ler n durumuna l şk n l teratür taraması yaptığımızda bu
konuda çeş tl rapor, k tap, yüksek l sans ve doktora tezler yazıldığını görüyoruz. Örneğ n
SETA Vakfı tarafından yayımlanan “Küresel Eğ l mler Işığında Türk ye'de Uluslararası
Öğrenc ler” başlıklı araştırma raporu (Özoğlu, Gür & Coşkun, 2012), bu rolü şöyle
anlatmaktadır: “Türk ye ün vers te sektörü, gerek b l msel performansı gerek altyapısı
t bar yle, bölge ülkeler arasında l der konumda ve b rçok gel şm ş ülkeyle de rekabet
edeb lecek durumdadır. Son yıllarda bölgesel b r güç hal ne gelen Türk ye'n n, önümüzdek
yıllarda da burolünü sürdüreb lmes , y yet şm ş b r nsan kaynağına sah p olmasına ve
d ğer ülkelerle der n sosyoekonom k ve kültürel l şk ler kurmasına bağlıdır. Türk ye'n n
uluslararası öğrenc sayısını artırması, bu çerçevede oldukça öneml d r.”
B l msel ve değerlend rme n tel kler ağır basan b r tarama araştırmasının sonuçlarından
yararlandığımızın bu çalışma ç n ayrıca kapsamlı b r l teratür taraması da yapmış
bulunmaktayız. Çalışmada Türk ye'de eğ t m gören Türk Cumhur yetler vatandaşları
olarak ülkeler m zde geçm şten günümüze Türk ye algısı ve Türk ye le l şk ler n yarını le
lg l genel manzarayı göz önüne koymaya çalıştık. Çalışmanın sonucu olarak bu konuda
çeş tl raporlara, kend gözlemler m ze ve anket sonuçlarına dayanarak uluslararası
öğrenc ler n Türk ye'ye gelmeler sırasında, eğ t m süres boyunca ve mezun olduktan
sonra karşılaştıkları bazı sorunlar ve öner len çözüm yollarına l şk n ver ler ortaya
koymaya çalıştık.
*Lazzat Bazarbayeva, Yüksek L sans, Türk D l ve Edeb yatı Bölümü, N ğde Ün vers tes ,
'Kazak Aydınları ve Bağımsızlık Sonrasındak Kazak D l ', I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, 18-20
Mart, 2014, N ğde, Türk ye
'Kazak M ll Mücadelec ler ', I.Uluslararası Öğrenc Sosyal B l mler Kongres , 16-17 Mayıs, 2015
'Kazak stan'da Türkoloj Alanında Yapılan Araştırmalar', II.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar Sempozyumu, 20-22
Mayıs, 2015, Almaty, Kazak stan
*Farrukh Rahimov, Yüksek L sans, Ekonom bölümü, Azerbaycan Devlet Tarım Ün vers tes ,
“Türk Özerk Cumhur yetler Üzer ne B r Çalışma: Yakut stan Örneğ ”, I.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmalar
Sempozyumu, 18-20 Mart, 2014, N ğde, Türk ye
“Kültürel M ras Tur zm Alan Yönet m nde CBS'n n Kullanım İmkânları: Kale S t örneğ ”, 19. Esr Kullanıcıları
Konferansı, Ankara, Türk ye
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Kırgız stan'da Türk ye Bursları Öğrenc Seç m : D ğer
Ülkeler n Tecrübeler nden Yararlanma
Mahmut Sam İşlek*
Uğur Kesk n**
Muhammet Nurullah Çakmak***
Özet
2015 Uluslararası Öğrenc Akadem s (UÖA) faal yetler , Yurtdışı Türk ve Akraba
Toplulukları (YTB) Başkanlığı tarafından 18 şeh rde yürütülmüştür. Uluslararası
Öğrenc Akadem ler , “Türk ye Bursları” öğrenc ler le Türk ye'de yükseköğren m
görmekte olan tüm uluslararası öğrenc ler n sosyal, kültürel ve entelektüel
gel ş mler ne katkı sağlamayı hedeﬂeyen akadem lerd r. Bu çalışmada, Uluslararası
Öğrenc Akadem ler ne fayda sağlayab lecek pol t ka öner ler n n gel şt r lmes ve
uygulamaya yönel k faal yetler n ortaya konulması amaçlanmış, söz konusu amaç
kapsamında 2015 yılında Esk şeh r'de düzenlenen Uluslararası Öğrenc Akadem s 'ne
şt rak eden paydaşların (öğrenc , öğretmen, organ zasyon personel ) deney mler
ortaya konmuştur. Deney mler n etk n ve s steml b r şek lde tesp t ed leb lmes ç n
akadem k program süres nce farklı zamanlarda on k öğrenc le der nlemes ne
mülakatlar yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat rehberler kullanılarak yapılan
görüşmelerde öğrenc lerden deney mler n ; organ zasyonun kal tes , programların
çer ğ , n tel ğ ve sosyal-kültürel kazanımlar açısından paylaşmaları stenm şt r.
Araştırmanın k nc aşamasında se 9 öğrenc n n katıldığı b r odak grup görüşmes
yapılmıştır. B reysel görüşmeler ve odak grup görüşmeler net ces nde ed n len ham
b lg ler, n tel ver anal z yöntemler le anal z ed lm şt r. Yapılan anal zler eksen nde,
Uluslararası Öğrenc Akadem s uygulamalarına anlamlı katkılar sağlayab lecek çeş tl
pol t ka öner ve uygulama b ç mler ortaya konulmuştur. Araştırma, hâl hazırda
yürütülmekte olduğu ç n, araştırmanın lerleyen aşamalarında, benzer n tel ktek lave
çalışmalara devam ed lecekt r. Araştırma sonucunda bel rl somut sonuçlara ulaşmak
amaçlanmaktadır. Uluslararası Öğrenc Akadem ler her yıl yürütülmekte olan ve
ülkey tems l etme potans yel oldukça yüksek olan devamlı b r faal yett r. Bu nedenle,
gelecek yıllara aktarılması gereken b r “kurumsal hafıza (akıl defter )” olma n tel ğ
taşımaktadır. Program yapısının daha doğru ve etk n b r şek lde bel rlenerek bütün
paydaşların karşılıklı kazanımlarının anlamlı ölçüde artırılması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc Akadem s , Paydaşların Kazanımlarının
Artırılması
Keywords: International Student Academy, Increasing Stakeholder Outcomes.

*Arş. Gör.,Anadolu Ün vers tes Açıköğret m Fakültes ,
**Doç. Dr., Anadolu Ün vers tes İşletme Fakültes ,
***Arş. Gör., Anadolu Ün vers tes Spor B l mler Fakültes ,
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Internat onal Students and Islam c Mult cultural sm:
A Case Study n the UK
Ruh Can Alkın

Th s study proposes to shed l ght on Islam c mult cultural atmosphere shared by
nternat onal Musl m students n one of the well-known un vers t es n the UK. Rather than
be ng a totally ndependent study, current work s an attempt to h ghl ght the ma n ﬁnd ngs
and assert ons of my master's thes s that I subm tted to Soc ology and Soc al Pol cy MSc
programme n Un vers ty of Southampton n 2013. In th s respect, some of the cr t cal
po nts regard ng the ﬁeldwork could be g ven.
F rst of all, rel g ous percept ons and pract ces among nternat onal students were fed by
some elements such as Islam c Soc ety, wh ch s a student un on run by nternat onal
Musl m students, and ts act v t es. On the other hand, un vers ty's prayer room was a place
where Musl m students com ng from d ﬀerent countr es commun cate w th. Such phys cal
elements, accord ng to the ﬁnd ngs of qual tat ve research that were ma nta ned w th
nternat onal students, prov de a un que and authent c rel g ous l fe for Musl ms. As they
nd cate n the nterv ews, meet ng the Islam c trad t ons of d ﬀerent Musl m-based
countr es, exchang ng po nt of v ews, shar ng the same atmosphere w th the Musl ms from
other madhabs (sects), jo n ng the act v t es organ zed by Islam c Soc ety such as, ftar
d nners n Ramadan month, compet t ons based on Qur'an c knowledge, Islam c Awareness
Week that Islam n ntroduced to non-Musl m people n Southampton, etc. are the processes
n wh ch nternat onal students embrace Islam n a more s ncere and authent c way n a
mult cultural area.
Study also shows that major Western understand ngs on rel g on such as “rel g on between
Creator and nd v dual”, “rel g on as a rat onal cho ce”, “rel g on as a post-emot onal
element”, etc. are not val d for the research sample. By attr but ng (or at least try ng to
attr bute) the r act ons to Islam, nternat onal Musl m students approve the understand ngs
of “l ved rel g on” or “everyday rel g on”.
In my presentat on, some of the cr t cal passages from qual tat ve nterv ews w ll be g ven
for a better llustrat on regard ng the Islam c mult cultural atmosphere.
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Uluslararası Öğrenc ler n Türk ye Ve Türkçe Algısı
Selman Arslanbaş*

B l nd ğ üzere, Türk ye son yıllarda özell kle bölgesel ve uluslararası alandak
saygınlığını artırmış ve b rçok gel şm ş ülke le rekabet edeb lecek sev yeye ulaşmıştır.
Bu gel şmelere paralel olarak, Türk ye ün vers teler de hem b l msel ve teknoloj k alt
yapısı hem de akadem k yeterl l kler le bölge ülkeler arasında l der konuma
yükselm şt r. Bu durum se Türk ye'y uluslararası öğrenc ler n caz be merkez hal ne
gelm şt r. Fakat uluslararası öğrenc hareketl l ğ kapsamında ön plana çıkan ülkelere (
ABD, Ç n, H nd stan, Almanya, Hollanda) bakıldığında ortaya koyulması gereken
stratej ve pol t kanın d l ve kültür eksen nde gerçekleşt r lmes daha uygun olur. Bu
nedenle, Türk ye'n n daha çok orta doğu, balkanlar, Türk Cumhur yetler ve komşu
ülkelerden gelecek öğrenc ler ç n b r yükseköğret m adres olması, üzer nde
durulması gereken b r husustur. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı, uluslararası
öğrenc ler n Türk ye ve Türkçe algısını ülke bazında ortaya koymak ve uluslararası
öğrenc dolaşımında ön plana çıkan b r ülke olarak öğrenc ler n yükseköğret mde
Türk ye'y terc h etmeler ç n yapılab lecekler ortaya koymaktır.Araştırmanın
evren n İstanbul Aydın Ün vers tes nde l sans ve l sansüstü öğren m gören 97 farklı
ülkeden 1950 öğrenc oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem se 97 farklı ülkeden
388 öğrenc den oluşmaktadır. Araştırmada ver ler odak grup görüşmeler
çerçeves nde yarı yapılandırılmış gözlem formu ve k ş sel b lg formu le toplanmıştır.
Elde ed len ver ler anal z ed lerek gerekl öner ler ver lm şt r.
Anahtar Kel meler: Uluslararası öğrenc , Türk ye, Türkçe, Algı

*İstanbul Aydın Ün vers tes , Uluslararası İl şk ler D rektör Yardımcısı,
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Türk ye'de Yüksekögret mde Uluslararası Öğrenc ler n
C ns yet Dağılımı Üzer nden Eleşt rel B r Bakış
Sho rakhon Nurd nova*

Yükseköğret m eğ t m n d ğer alanları g b uzun yıllar boyunca toplumsal gündem n ön
sıralarındak b r konudur. Eğ t m, özell kle yükseköğret me olan taleple, uluslararası
öğrenc n n ekonom k ve sosyal statüsünü ve beklent ler n yükseltmek açısından
önemsenmekted r. Az gel şm ş ülkelerdek nsanlar ç n, kend ülkeler nde eğ t me sınırlı
er ş m yurtdışında okuyan uluslararası öğrenc ler n sayısında öneml b r artışa yol açmıştır.
Söz konusu uluslararası öğrenc akışı günümüzde artan b r b ç mde önem fade etmekted r.
Uluslararası öğrenc ler n artışı yurtdışındak ün vers telere kayıt artışıyla doğru orantılıdır.
UNESCO tarafından yayınlayan ver lere göre, 2000 yılında 2 m lyon öğrenc n n eğ t m
görmek amacıyla yurt dışına g tt ğ bel rt lm ş, 2012´de bu göstergen n en az 4 m lyona
ulaştığı etesp t ed lm şt r. Bu se küresel kayıtların % 1,8 veya %2's n n uluslararası
öğrenc olduğunu tems l etmekted r.
Bu çalışmada, Türk ye'de yükseköğret mde uluslararası öğrenc ler n elde ed len bazı
özell kler n n bel rlenmes ve yükseköğret m kurumlarında c ns yete ve coğraﬁk yerleş me
göre dağılımını anal z etmek amaçlanmıştır.
Araştırmada konu üzer nden yapılan yabancı ve ulusal kaynaklar taranmıştır, ekonometr
yöntem ç n Türk ye Yükseköğret m Kurumu (YÖK) ver ler nden yararlanmıştır, yaşanan
gel şmeler ulusal ve uluslararası bakış açısıyla kapsamlı olarak değerlend r lm şt r. Son
yıllarda Türk ye'de eğ t m gören yabancı uyruklu öğrenc sayısında artış görülmekted r.
Çalışmada K. Guruz (2011), K. Kıroğlu, A. Kesten, C.Elma (2010), M. Özer (2012) ve L
Verb k, V Lasanowsk (2007) tarafından Türk ye'de yükseköğret m n durumu, sorunları ve
uluslararası öğrenc ler n eğ t m surec üzer nden yapılan araştırmalar derlenm şt r.
Çalışma sonunda Türk ye'de yükseköğret mde kayıtlı olan uluslararası öğrenc ler n
%30,5' n n kadın olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kel meler: uluslararası öğrenc , Türk ye, yükseköğret m, toplumsal c ns yet

*Doktora öğrenc s Anadolu Ün vers tes , Türk ye
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Uluslararası Öğrenc Hareketl l ğ n Desteklemede
e-Devlet H zmetler n n Önem : Avrupa B rl ğ destekl
STORK 2.0 Projes e-Akadem P lotu Not B ld r m
(Transkr pt) Uygulaması Türk ye Örneğ
Tunç Meden *
Mehmet Aktaş
Sal h Akdaş

Sam Yen ce
Emrah Balcılar*
Yakub Özsaraç*

Dünyadak gel şmelere uygun olarak, ülkem zde de uluslararası öğrenc lere sunulan
eğ t m, yaşam ve ş olanaklarının sosyo-ekonom k alanlardak etk ler gün geçt kçe
önem kazanmaktadır. Buna karşılık uluslararası öğrenc ler n bu olanak ve alanlarda
karşılaştığı b rçok güncel sorun bulunmaktadır. D ğer tarafta da, başka ülkelerde eğ t m
ve ş olanaklarını değerlend rmek steyen kend ülkem z n öğrenc ler n n d ğer
ülkelerde uluslararası öğrenc olarak benzer konularda çeş tl sorunları bulunmaktadır.
Bütün bu sorunların çözümünde, b r yandan E-devlet h zmetler d ğer yandan Avrupa
B rl ğ destekler b rçok fırsat sunmaktadır. Bu çalışmada da, uluslararası
öğrenc ler m z n Avrupa çapında hareketl l ğ n desteklemek üzere, Avrupa B rl ğ ve
ülkem z kaynakları kullanılarak, STORK 2.0 projes kapsamında b r e-devlet h zmet
olarak gel şt r len e-akadem uygulamaları hakkında b lg ver lecekt r.
STORK 2.0 Projes , Avrupa B rl ğ ülkeler arası k ml k doğrulama ve b lg paylaşımı
esasına dayanan b r uygulamalar bütünüdür. Projeye dah l her b r ülken n, bel rl p lot
çalışmaları altında gel şt rmes gereken bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu
uygulamaların amacı, k ml k doğrulama ve b lg paylaşımı şlemler n n ülkeler
arasında güvenl b r şek lde ve sorunsuz olarak yapılab ld ğ n göstermekt r.
Ülkem zden Tüb tak ve Türksat projede yer almaktadır.
Türksat, e-Akadem p lotunda, Yıldırım Beyazıt Ün vers tes 'yle yaptığı protokol
çerçeves nde STORK 2.0 projes ne ver sağlayıcı olarak dah l olmuştur, ayrıca TADS
adındak uygulamayı akt f hale get rm şt r (aynı şek lde Tüb tak da TOBB le benzer
b r g r ş mde bulunmuştur). Bu uygulamanın amacı, farklı ülkelerde bulunan
ş rketler n, kend ler ne ş başvurusu yapan öğrenc ler n mevcut not durumuna,
öğrenc n n okuduğu ün vers te ya da vatandaşı olduğu ülkeden bağımsız olarak er ş m
sağlamaktır. Aynı şek lde, ün vers teler de, b r üst sev yede eğ t mler ne devam etmek
steyen öğrenc ler n başvurularındak not durumlarına bu uygulamayı kullanarak
er şeb lme olanağına sah pt r. Böylece, hem ülkem zde eğ t m ve kar yer olanaklarını
değerlend rmek steyen uluslararası öğrenc ler n hem de Avrupa B rl ğ çer s nde
benzer olanakları değerlend rmek steyen Türk öğrenc ler n, başvuru koşullarını
kolaylaştırıcı b r e-devlet uygulaması başarıyla hayata geç r lm şt r.

* Türksat, AYBÜ
*Türksat
*AYBÜ
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Bu çalışma le, uygulamanın gel şt r lme sürec ve lk sonuçları le lg l lk elden
b lg ler paylaşılacaktır. Bu kapsamda, genel çerçeven n ç z lmes ne yardımcı olmak
üzere, ülkem zde ün vers te öğrenc ler ne sunulan e-devlet h zmetler n n kısa tar hçes
hakkında b lg ler de ayrıca çalışma çer s nde ver lecekt r.
Gel şt r len e-devlet uygulamasının, akadem k hareketl l ğ destekleme açısından
potans yel n n özell kle altı ç z lmel d r. Halen kısıtlı kurum ve ülke le canlı ortamda
gerçekleşt r len bu uygulamanın, ler de d ğer ün vers te ve lg l kurumları kapsayacak
şek lde yaygınlaştırmasının sağlanması; bu potans tel n real ze ed lmes ne öneml
katkıda bulunacaktır.
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Uluslararası Öğrenc ler İç n Etk n Oryantasyon
Programlarının Önem Ve Uyum Süreçler ne Katkısı
Ümmügülsüm Karaman Özyıldız*

İy planlanmış b r oryantasyon programı uluslararası öğrenc ler n bütün öğren m
süres n etk leyecek denl öneml d r. Bürokrat k süreçler ülkeye ve bu tür şlemlere
yabancı olan öğrenc lere oldukça karışık görünmekted r. Bütün ün vers teler n ortak
uygulamalarının yanı sıra kurumdan kuruma değ şen uygulamalar, hem öğrenc ler hem
de kurumlar ç n sürec yönet lmes zor hale get reb lmekted r. Ayrıca, öğrenc ler sah p
oldukları önyargılardan kurtulmadıkça ve kültürel anlamda y hazırlanmadıkça kültür
şoku yaşayab lmekted rler. Bu sebeplerden dolayı y planlanmış, etk n oryantasyon
programları uluslararası öğrenc ler ç n önem taşımaktadır.
Uluslararası öğrenc ler ç n hazırlanan oryantasyon programları hem gerekl
bürokrat k süreçler hem de öğren m süreçler ndek sorumluluklarını net olarak
çerecek şek lde planlanmalıdır. Bu programlar aynı zamanda öğrenc ler n dah l
oldukları yen kültüre kend ler n açmaları ve gerg nl kler n atarak bu yen kültürü
keşfetmen n zevk n yaşamalarına yardım etmel d r. Öğrenc ler kend beklent ler n
b ld rd kler nde ve kend ler nden beklenenler anladıklarında daha güvenl
h ssetmekte ve öğrenmeye daha açık olmaktadırlar. Bu yüzden oryantasyon
programları onların yurtdışındak öğren m süreçler ndek b reysel yolcuklarını
desteklemel d r.
Oryantasyon, öğrenc ler n güncel ht yaçlarına göre d nam k şek lde değ şen b r
program olarak planlanmalıdır. Bu yüzden ölçme ve değerlend rme süreçler
oryantasyon programlarının dah l b r parçası olmalıdır.
Bu çalışmada geld kler ün vers telerde oryantasyon programlarına katılan
öğrenc ler n yanı sıra bu programların düzenlenmed ğ ün vers telerdek öğrenc lerle
de görüşülerek oryantasyon programlarının öğrenc ler n süreçler ne katkısının
bel rlenmes hedeﬂenmekted r.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc , Oryantasyon, Adaptasyon, planlama
Key words: Internatıonal Students, Or entat on, Adaptation, Plann g

*Uzman, Anadolu Ün vers tes , Uluslararası İl şk ler İstanbul Oﬁs
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Uluslararası Öğrenci Eğitiminde
Çin-Türk Deneyimi Üzerine
Abdürreş d Cel l KARLUK
Ç n ve Türk ye 20. Yüzyılın 80'l yıllarından t baren hem yurtdışına çok sayıda öğrenc
gönderen, aynı zamanda yurtdışından da yabancı uyruklu öğrenc ler kabul eden ülkeler
olarak göze çarpar. SSCB'n n parçalanarak dağılması sonucu Türk ye'ye gelen uluslararası
öğrenc sayısında b rden artış olmuş ve çok sayıda Türk ve akraba topluluk öğrenc ler
devlet burslusu olarak öğren m görmeye başlamıştır. Ç n se 1992 yılında yürürlüğe
koyduğu sosyal st p yasa ekonom s le daha fazla dünyaya açılırken, yabancı uyruklu
öğrenc ler n g derek terc h ett ğ hedef ülke hal n almaya başlamıştır. Aynı zaman Ç n
devlet tarafından tes s ed len “Ç n Hükümet Bursu” bu süreçte öneml şlevler görmüştür.
Son stat st k ver ler Türk ye'dek ün vers telerde, 147 ülkeden 26 b n aşkın yabancı
uyruklu öğrenc n n öğren m görmekte olduğunu bel rt rken; Ç n resm makamları 2013
yılında 200 ülkeden toplam 356,499 öğrenc n n Ç n'dek 746 yükseköğret m kurumlarında
eğ t m görmekte olduğunu bel rtm şt r.
İşbu tebl ğ m zde, k farklı rej m ve s steme tab ülken n küreselleşen dünyada b r taraftan
uluslararası öğrenc p yasasından pay alma stratej s n gerçekleşt rme çabaları, d ğer
taraftan yumuşa gücünü kullanma stekler ve ver ml l kler üzer nde durulacak; k farklı
ülke deney mler karşılaştırılarak, Türk ye'n n uluslararası öğrenc deney m n n daha da
olgunlaşması ç n bazı öner lerde bulunulacaktır.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc , YTB, Türk ye Bursları, Ç n Hükümet Bursu,
Türk ye, Ç n.

*Türk Cumhur yetler le Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı
**Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
VII Kırımtatar Gençl k Kurultayı 'Kırım Talebeler Cem yet Yardımlaşma ve Dayanışma',3-4 Kasım 2012,
Ankara,Türk ye
OECD*Ekonom k Kalkınma ve İşb rl ğ Örgütü,'Küresel Gel ş m nde Uluslararası Öğrenc ler n Eğ l m '
YÖK
Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Araştırmalar Merkez ( kalkınma.gov.tr )
( Al Mustafa ev, L sans,İşletme Bölümü, Anadolu Ün vers tes
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Türk ye'de Uluslararası Öğrenc Olmak: Ün vers te
Öğrenc ler n n Sorun, Beklent ve Öner ler
Mehmet KOÇYİĞİT*
Cah t ERDEM*
Son yıllarda b r yen den nşa sürec ne g ren yükseköğret mde uluslararasılaşma,
ülkeler arası şb rl ğ n n ve kültürel değ ş m sürec n n b r gerekl l ğ olarak ortaya
çıkmıştır ve yükseköğret mde uluslararasılaşma yaşanan dönüşüm sürec le beraber
artmaktadır. Çeş tl formları bulunan yükseköğret mde uluslararasılaşmanın en
görünür türü hareketl l kt r. B r yükseköğret m kurumundak öğrenc , akadem syen ya
da darec ler n çeş tl süreler le farklı b r ülkedek yükseköğret m kurumlarında
bulunması anlamına gelen hareketl l k yükseköğret mde uluslarasılaşma sürec n
hızlandırmıştır. Yüksek Öğret m Kurumu'nun raporuna göre hareketl l k hızlı b r
şek lde artmaktadır ve hareketl l ğe katılan öğrenc sayısı son 40 yılda dört kattan fazla
artmıştır. Türk ye'de de bulunan yabancı öğrenc sayılarında da son yıllarda hızlı b r
artış yaşanmıştır. Ancak bu sürec n etk ler n n daha çok pol t k ve ekonom k b r
perspekt ﬂe araştırıldığı görülmüş ve yükseköğret mde uluslararsılaşmanın eğ tsel
etk ler n n daha çok ncelenmes ve bu çalışmalarında m kro düzeye nmes gerekl l ğ
ortaya çıkmıştır. Türk ye'de yapılan çalışmaların se daha çok Türk Cumhur yetlerden
gelen öğrenc lerle sınırlı kaldığı ve büyük şeh rlerde yapıldığı görülmüştür. Ülkede
eğ t m gören Türk cumhur yetlerden gelen öğrenc sayısı d kkate alındığında bu
anlaşılab l r b r durumdur. Yükseköğret m n uluslararasılaşması sürec n n daha etk l
b r şek lde lerleyeb lmes ç n sadece Türk öğrenc ler n değ l bütün yabancı
öğrenc ler n yaşadığı sorunlar ve onların beklent ler ve çözüm öner ler
ncelenmel d r. Ayrıca büyük şeh rler dışındak şeh rlerdek ün vers telerdek
öğrenc ler n de bu çalışmalara dâh l ed lmes gerekmekted r çünkü büyük şeh rlerde
uzun yıllardır yabancı öğrenc ler olduğu ç n k m sorunlar aşılmış durumda olmasına
rağmen d ğer şeh rler ç n bu durum geçerl değ ld r.
Araştırmanın amacı Türk ye Cumhur yet ün vers teler nde öğren m görmekte olan
yabancı uyruklu öğrenc ler n sorun ve beklent ler n ve varsa öner ler n tesp t
edeb lmekt r. Bu çalışmada Afyonkarah sar l nde eğ t m gören uluslararası
öğrenc ler n beklent ler , sorunları ve çözüm öner ler ele alınmıştır. Araştırma n tel,
bet msel b r saha taraması araştırmasıdır. Araştırmada örneklem seç m nde n tel
araştırmalarda kullanılan b r yöntem olan kartopu örnekleme yöntem kullanılmıştır.
2014-2015 akadem k yılında Afyon Kocatepe Ün vers tes nde öğren m görmekte olan
ve araştırmaya katılmaya gönüllü 24 uluslararası öğrenc araştırmanın örneklem n
oluşturmaktadır. Araştırmada ver toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
hazırlanan yarı yapılandırılmış b r görüşme formu kullanılmıştır. Örnekleme 8 soru
yönelt lm şt r. Sorular anlaşılmayı kolaylaştırmak adına hem Türkçe hem de İng l zce
olarak hazırlanmıştır. Ver ler n anal z nde bet msel anal z yöntem kullanılmıştır.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc , Eğ t mde Uluslararasılaşma, Ün vers te
Eğ t m
*Okutman, Afyon Kocatepe Ün vers tes , Yabancı D ller Y.O.
*Okutman, Afyon Kocatepe Ün vers tes , Yabancı D ller Y.O.
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Türkiye'deki Uluslararası Öğrencilerin Memnuniyet ve
Beklentileri üzerine Anket ve Değerlendirmeler
Şeref Ateş*
Bu çalışma, yüksek öğrenim için Türkiye'de bulunan ve hâlihazırda bir lisans veya
lisansüstü programa kayıtlı olan uluslar arası öğrencilerin uyum, memnuniyet ve
kariyer planlaması açısından görüş ve düşüncelerinin öğrenilmesi ve bu görüşlerin
birer veri haline getirilerek değerlendirmesini hedeﬂemektedir. Söz konu bilgiler,
belirli sayıda uluslar arası öğrenciye uygulanacak bir anketle temin edildikten sonra
farklı açılardan değerlendirilecek ve tespit edilen mevcut sorunlar ve çözüm önerileri
makalenin ikinci kısmını oluşturacaktır. Aynı zamanda bu çalışmayla, bir veri bankası
oluşturulmasına zemin hazırlanması ve yakın gelecekte benzer anketler yapacak olan
araştırmacılar tarafından karşılaştırmalı analizler yapılabilmesi için veri sağlanması da
mümkün olacaktır.
Söz konusu anketin uygulanmasıyla uluslar arası öğrencilerin öğrenime başladıktan
sonra üniversiteyi bitirme oranı ve başarı durumu, mezun olanların Türkiye'de kalma
oranı, Türkiye'nin, bu öğrenciler nezdinde uzun dönem kalınabilecek ve yaşamlarını
sürdürebilecekleri bir ülke olup olmadığı, ülkelerine geri dönen öğrencilerin Türkiye
ile irtibatlarının devam edip etmediği sorularına yanıt aranacak.
Elde edilen verilerle, özellikle öğrencilerin memnuniyet göstergeleri, uyumda
yaşadıkları sorunlar, buna bağlı olarak başarılarını etkileyen faktörler tespit edilmeye
çalışılacak, ayrıca kariyerlerine kendi ülkelerinde devam etme kararı alan mezunların
ülkelerine geri dönme nedenleri üzerinde durulacaktır.
Her yıl artan sayıda göç alan Türkiye'de, eğitim görmüş yabancıların ülkemizdeki iş
hayatına katılmaları nitelikli insan gücünün artması anlamında önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, bu çalışmada elde edilecek veriler işveren temsilcilerinin yabancı
mezunların iş dünyasında istihdamı açısından yapılacak değerlendirmelerine de ışık
tutabilecektir.
Dolayısıyla bu araştırma, uluslararası öğrencileri Türkiye'ye çekmek kadar, bu
öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programlardan mezun olmaları ve başarı seviyesinin
arttırılması, sonrasında da önemli bir kısmının Türkiye'de iş ya da bilim dünyasına
dâhil edilmesinin önemli bir hedef olduğu görüşü üzerine şekillendirilecektir.
Keywords: International students, adjustment problems, academic success, student
satisfaction
Anahtar Kel meler: Uluslar arası öğrenc ler, uyum sorunları, akadem k başarı,
öğrenc memnun yet
*Prof. Dr., Yunus Emre Enst tüsü
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Uluslararası Öğrenc ler n Yaşadığı Kültür Şoku,
Adaptasyon Sürec ve STK'ların Katkısı- Türk ye Örneğ
Zaur BEYOĞLU

Prat ğ n gösterd ğ g b globalleşme ve kültür d nam kler sürec tek t p dünya kültürü
ve meden yet ne doğru g d yor. Günümüzdek hâk m kültür aslında ç çe geçm ş
b rçok yerel kültürler n kümes d r. İnsan k tleler hayat amaçlarını ve yaşam
b ç mler n kend ler n n seçt ğ llüzyonuyla yaşamaktalar. Ve dışarıdan
gözlemlend ğ nde farklılara rağmen b reyler n “özgür” karar vermedek kültür ç
benzerl kler hatta tek t pç l k çok net şek lde kend n göstermekted r. Son yarım asırda,
özel kle savaş sonrası devam edegelen göçler ve uluslararası öğrenc , akadem syen ve
uzman değ ş mler ps koloj k ve sosyoloj k alandak son dönemler n en güncel konu
başlığı hal ne gelen fenomen ortaya çıkarmıştır; Kültür Şoku- yen ye karşı ve yen n n
karşısındak şok. Kültür Şoku h potez b l nen n aks ne sadece yen kültürle
karşılaşma anının şok ed c ve rahatsızlık ver c olması değ l, aynı zamanda k ş n n
kend kültürü hakkında olumsuz değerlend rmelere yol açama ﬁkr n çermekted r.
Kültür farklılığının sebep olduğu ted rg nl k ve yabancılaşma ve bunun sonucu oluşan
memnun yets z duygu durumunun sorumluluğunu yen , ç nde bulunduğu kültüre
yükleyerek, k ş bundan kurtulmak ster. Bunun b reysel düzeyde en sık kend n
gösterme b ç m yoğun şek lde vatana dönme stekler d r. Daha üst, kültürlerarası
düzeyde se hâk m kültür ve meden yetler n d ğerler n değers zleşt rerek
ötek leşt rmekte ve kend ler n dışarıya kapamaktadırlar. Kültür şokunun toplumsal
boyutu farklı olduğu g b , onu tet kleyen nedenler de farklı oluyor; günlük yaşamda
karşılaşılan durumlar, yerl kültürden kaynaklanan nedenler ve ''m saﬁr n'' yabancı
davranış ve let ş m b ç mler g b . Yen kültüre adapte olmakta yerl hakla sam m
l şk ler n kurulması, ayrıca ev sah b ülken n (bu durumda Türk ye) yurtdışından gelen
öğrenc lere devlet el yle veya teşv k ett ğ STK'lar vasıtasıyla y n yetl s yaset
gütmes hayat önem arz etmekted r. Bu STK'ların zled ğ çok kültürlülük pol t kası
sadece nsanların eş t hak ve hukuka sah p olduğunu vurgulamakla kalmayıp, aynı
zamanda farklı kültürlere sah p m lletler arasında dostluğu, kardeşl ğ ve teşv k
etmekte, kültürlerarası sınırsız sevg ve karşılıklı saygı bağların örmekted rler.
Anahtar Kel meler: Kültür Şoku, Adaptasyon Sürec , Uluslararası Öğrenc ler
Keywords: CulturalShock, TheProcess Of Adaptat on, Internat onal Student
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Adm ss on Process to Graduate Programs n the U.S. and
Turkey: Comparat ve Analys s and Pol cy Suggest ons
By Behzod Mamad ev*

In th s paper, I w ll comparat vely analyze the adm ss on process of nternat onal students at
graduate-level programs n the U.S. and Turkey. Based on quant tat ve and descr pt ve
content analys s, I w ll draw attent on to key s m lar t es and d ﬀerences n the adm ss on
pract ces n both countr es, and expla n f the d ﬀerences found at Turk sh schools'
adm ss on process conform to, or fa l to meet, the best nternat onal pract ces and standards.
A certa n number of Turk sh graduate-level programs, wh ch are taught n Engl sh, w ll be
selected as a sample to dent fy and deﬁne Turk sh un vers ty adm ss on process for
nternat onal students.
In determ n ng the success rate of Turk sh adm ss on process, I w ll rely on the U.S.
educat onal system and ts adm ss on process as a model, s nce t s cons dered the most
developed, nternat onally recogn zed and adopted system n the world.
A certa n number of var ables from the Amer can model w ll be dent ﬁed as a measurement
of successful adm ss on process, aga nst wh ch Turk sh pract ces w ll be tested and
measured.
In conclus on, I w ll make some pol cy suggest ons to mprove and enhance adm ss on
process at Turk sh schools and make t eas er for nternat onal students to nav gate and
apply onl ne for graduate programs.
Key words: Turkey, USA, Adm ss on, nternat onal students, graduate programs

*Co-Founder and Execut ve D rector, Grantlar Educat onal Consult ng Serv ces
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Co-Founder and Execut ve D rector,
Grantlar Educat onal Consult ng Serv ces
Yasem n Karamanlı
Nursen Aslan
Farklı eğ t m burslarıyla veya kend mkanlarıyla ülkem z ün vers teler nde eğ t m
gören uluslararası öğrenc ler n akadem k eğ t mler n n yanı sıra öğren m bursları,
sağlık ve barınma h zmetler ne er ş mler , kamet şlemler ve ün vers tedek
arkadaşlarının ve İzm r halkının kend ler ne bakışları ve yaklaşımları g b b rb r yle
l şk l konularda yaşadıkları temel sorunlar, ht yaçlar ve beklent ler n ortaya
çıkarılması amacıyla yapılmış b r saha araştırmasıdır. Uluslararası öğrenc ler n
karşılaştıkları sorunların g der lmes ne yönel k çalışmalara ver sağlayacak bu yönde
b r araştırmanın daha önce yapılmamış olması b z bu çalışmayı yapmaya sevk
etm şt r.Öğrenc ler n sorunlarının tesp t ed lmemes ve çözüme kavuşturulmaması
durumunda, ülkeler ne dönen öğrenc ler n olumsuz yöndek yorumları özelde
İzm r'de, genelde Türk ye'de bulunan ün vers teler n terc h ed l rl ğ n n düşmes ne
sebep olacaktır.S v l toplum kuruluşlarının uluslararası öğrenc lere stenen düzeyde
rehberl k yapab lecek b lg ve deney mden öneml ölçüde yoksun oldukları kabul
ed lmekted r. Dolayısıyla öğrenc ler n ülkem ze lk gel şler nden başlayarak
mezun yetler ne kadar uzanan süreçte karşılaştıkları b rb r nden farklı ancak Türk ye
algısını ortaklaşa etk leyen sorunların tesp t ed lmes ve öğrenc ler n beklent ler n n
somut olarak bel rlenmes ne ht yaç duyulmaktadır. Proje, bu ht yacın karşılanmasına
mütevazı b r katkı sağlayacak, sahanın fotoğrafını çekerek uluslararası öğrenc
pol t kasının akadem k, sosyal ve kültürel hayatımıza etk ler n nceleyecekt r.Bu
öğrenc ler n sürekl muhatap oldukları, h zmet aldıkları ve öğrenc ler n sorunlarının
çözüm merc poz syonunda olan; ün vers te öğrenc şler b r mler , Türkçe d l eğ t m
merkezler , YURTKUR'a bağlı veya özel yurtlar, Sağlık ve Emn yet b r mler , s v l
toplum kuruluşları ve öğrenc ler n b r şek lde temasta bulundukları tüm kurumlar ve bu
kurumların çalışanları da projen n kapsamı ç nde olan gruplardır. Proje kapsamındak
bu gruplar, uluslararası öğrenc ler n eğ t m, sağlık, barınma ve sosyo-kültürel
ht yaçlarının karşılanmasında vazgeç lmez b r etk ve öneme sah pt r. Projede
öngörülen faal yetler, bu k ş ve kuruluşların uluslararası öğrenc lere yönel k
gerçekleşt recekler çalışmaların kal tes n artırmaya ve öğrenc ler n h zmet
memnun yet n gel şt rmeye yönel kt r.
Anahtar kel meler: Uluslararası öğrenc , yurt sorunları, sgk sorunları, memnun yet,
ün vers te
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'Türk ye'de Uluslararası Öğrenc ler n Eğ t m Sürec nde
Karşılaştıkları Problemler ve Problemler n Çözümünde
Uluslararası Öğrenc STK'larının Katkısı'
Ebubek r Armağan*
Türk ye'n n özell kle son 12 yıldır sürdürüleb l r b r ekonom k ve s yas st krar le
yönet l yor oluşu bununla b rl kte g derek akt ﬂeşen dış pol t kası Türk ye'y Osmanlı
Devlet n n tar h sahnes nden çek lmes n n ardından b r kez daha dünyada söz söyleyen b r
ülke hal ne get rd . Bu gel ş m n şüphes z en bar z örnekler nden b r s de Türk ye'n n
Uluslararası Eğ t m alanında terc h ed lmes nde yükselen graﬁğ d r. Türk ye'de öğren m
gören Uluslararası Öğrenc sayısında 2005 yılından bu yana st krarlı b r artış söz
konusudur. Uluslararası öğrenc sayısındak bu artış elbette k ekonom k, s yasal, kültürel
ve b l msel gel ş m açısından fevkalade önem arz etmekte. Lak n bu artış le b rl kte
Türk ye'ye gelen öğrenc ler n yaşadıkları Problemler n de arttığı yadsınamaz b r gerçekt r.
Bu Problemler n Çözümünde devlet pol t kaları ve organları yeters z kalmakta, sorunlar
ertelenmekte ve her geçen gün yen problemler le yüzleş lmekted r. Mevcut problemler n
çözümünde Uluslararası Öğrenc STK'larının katkısı se artık gözle görülmeye başlanmış
ve yadsınamaz b r hal almıştır. Bu tablo, Türk ye'n n Uluslararası Öğrenc pol t kasına da
yön vereb lecek kadar der n tecrübeler çermekted r.
Araştırmanın amacı, Türk ye'de eğ t m gören Uluslararası öğrenc ler n yaşadıkları
problemler n ve mevcut problemler n çözümünde Uluslararası Öğrenc STK'larının
katkısının ortaya konulmasıdır. Bu ves le le araştırmamızda uluslararası öğrenc
pol t kasının gel şt r lmes nde S v l Toplum Kuruluşlarının tecrübes nden st fade ed lmes
gerekt ğ fade ed lm şt r.
Araştırmamızın b r nc bölümünde eğ t m ç n Türk ye'y terc h eden uluslararası
öğrenc ler n yaşadıkları problemler ayrıntılı olarak ncelenm şt r. Bu çerçevede,
öğren m n Türk ye'de devam ett rmekte olan farklı ülke ve bölümlerden uluslararası
öğrenc ler le mülakat yapılmıştır. Araştırmamızın k nc bölümünde se uluslararası
öğrenc alanında müstak l olarak faal yet gösteren, öğrenc ler arasında c ns yet, ırk, renk,
mezhep, s yas görüş, b l şsel zekâ ayrımına g tmeks z n kuşatıcı faal yet gösteren ve
çalışmaları le on b nlerce uluslararası öğrenc ye ulaşmış olan STK'ların faal yetler
ncelenm şt r.
Araştırmamız esnasında, Dış İl şk ler Ekonom k Kurulu (DEİK)' n Uluslararası Yüksek
Öğret m ve Türk ye'n n Konumu Eğ t m-Ekonom s İş Konsey Raporu (2013),
Uluslararası Öğrenc Kuruluşları Platformu Uluslararası Öğrenc ler Raporu (2015),
S yaset, Ekonom ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)'nın yayımladığı, Murat Özoğlu,
Bek r S. Gür ve İpek Coşkun mzalı "Küresel Eğ l mler Işığında Uluslararası Öğrenc ler
2012" s ml Araştırma, Türk ye'de faal yet gösteren Uluslararası Öğrenc STK'larının web
s teler ve sosyal medya hesapları ayrıca eğ t m yılı raporları, kaynak olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kel meler : Uluslararası Öğrenc , Uluslararası Öğrenc STK'ları, Uluslararası
Öğrenc ler n Problemler
Keywords: Internat onal Student, Internat onal Students NGO, Problems of Internat onal
Students.
*İpekyolu Uluslararası Öğrenc Derneğ Başkanı
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Econom c mpl cat on of nternat onal student mob l ty
for host countr es – Ev dences from Western Countr es
Heru Fahlev *

Abstract
In recent years, the numbers of international students in universities have increased rapidly
and have become an important findustry and ﬁnancial resource for the host countries.
However, each host country has d vergent pol c es and strateg es regard ng the r
nternat onal student .e. tu t on fees, scholarsh p scheme, v sa regulat on and alumn
program. These d ﬀerences can potent aly determ ne ﬁnanc al beneﬁt that they rece ve
from the fore gn students. For example, the tu t on fess for nternat onal students n German
Un vers t es are relat vely smaller compared to other countr es n Europe. But, a study
found that an aggregate value of econom c mpact of nternat onal students to German
econom c s relat vely h gher than n the Netherlands and other European countr es.
Moreover, the econom c ga ns are not solelly obta ned from tu t ons fees and other
spend ng dur ng the study per od. Rather, the b gger ﬁnanc al mpact can be obta ned after
the graduat on of the nternat onal students. Therefore, this study aimed to examine the
economic implication of international students for the host countries. More importantly,
this study discusses strategies of host countries to optimize the economic impact from their
international countries. To do so, three countries have been selected as the object of
research, namely the USA, the UK and Germany. Data is collected from secondary data i.e.
academic articles, government reports, and non-governmental organizations reports. The
results of this study found that the host countries have implemented diﬀerent strategies in
dealing with their international students that potentially create diﬀerent scope of economic
impact in their national economic. Finally, policy suggestions are proposed to enhance the
economic beneﬁt of international students for host countries.
Keywords: Internat onal Students, Strateg es, Econom c mpl cat on, Host countr es.
Top c: Internat onal compar son/ pol cy suggest ons

*Heru Fahlev s the secretary of Internat onal Account ng Program, Sy ah Kuala Un vers ty, Banda Aceh Indones a. H s
ema l address s
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Meden yetler n Etk leş mde
Uluslararası Öğrenc ler n Rolü
Al ARIKMERT

Dünya tar h ncelend ğ nde meden yetler n ve kültürler n etk leş m en temelde k
şek lded r. B r nc s t caret yoluyla, b r d ğer de savaşlar ves les yle olmuştur.
Günümüzde bu etk leş me uluslararası öğrenc hareketl l ğ ve uluslararası çalışmalar
yürüten s v l toplum örgütler n n gel şt rd kler projeler de eklenmekted r. Özell kle
teknoloj ve ulaşım başta olmak üzere b rçok alanda etk leş m le b rl kte hızlı b r
değ ş m ve gel ş m yaşanmaktadır. Bu etk leş m sonucu uluslararası eğ t m-öğret m
taleb de artmaktadır. Küreselleşen dünyada ülkeler arası eğ t m sahasındak öğrenc
oranında c dd artışlar görülmekted r.
Tar h boyunca meden yet m z n yet şt rd ğ âl mler, kanaat önderler l m ç n h cret
etm ş, seyahat etm ş k ş lerd r. Uzun menz ll l m yolculukları net ces nde b r eğ t m
kurumunda öğrend kler b lg n n yanında farklı coğrafyalarda gördükler yen hayat
tarzları, kazandıkları zeng n tecrübe b r k m , ed nd kler farklı b r k mler onları eng n
ufuk sah b , donanımlı k ş ler kılmıştır. Son yüzyıllarda mparatorlukların dağılıp
yer ne ulus devletler n n kurulmasıyla eğ t m ç n coğrafya değ ş kl ğ b r takım
zorluklara maruz bırakılmıştı. Ancak son yıllarda özell kle gel şm ş ve gel şmekte olan
ülkeler n eğ t m ve burs programları alanında b r takım fırsatlar sunmalarıyla
uluslararası öğrenc hareketl l ğ hızla artmaya başlamıştır. Her b r uluslararası
öğrenc , eğ t m ç n g tt ğ ülkeden ed nd ğ b lg b r k m ve kazandığı tecrübe
sayes nde kend ülkes yle eğ t m gördüğü ülke arasında etk leş m n yaşandığı köprü
m syonu görmekted r. Bu anlamda eğ t m n ve uluslararası öğrenc hareketl l ğ n n
meden yetler n etk leş m nde öneml b r role sah p olduğu görülmekted r.
B rleşm ş M lletler ver ler ne göre günümüz dünyasında beş m lyonun üzer nde nsan
eğ t m ç n başka b r ülkede uluslararası öğrenc olarak bulunuyor. Her geçen gün bu
sayının artmaya devam ett ğ görülüyor. Son yıllarda ülkem z n uluslararası arenada
tanınırlığının artması ve sosyal, s yasal ve ekonom k alanlardak gel şmeler
net ces nde Türk ye'dek uluslararası öğrenc ler n sayılarının da her yıl katlanarak
arttığı gözlemlenmekted r. Ülkem zde hızlanan uluslararası öğrenc hareketl l ğ ,
meden yetler n etk leş m çerçeves nde y anal z ed ld ğ nde büyük b r fırsat olarak
önümüzde durmaktadır.
Anahtar Kel me: Meden yetler Etk leş m , Uluslararası Öğrenc ler, Eğ t m n rolü
Keywords: Interact on Of C v l zat ons,Internat onal Students, The Role Of Educat on
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Uluslararası Öğrenc ler n
D l Eğ t m nde Kültürün Rolü
Enver Ged k*

Bu sunumda Türk ye'ye d l eğ t m ç n gelen uluslararası öğrenc ler ç nde yet şm ş
oldukları kültürel ortam ve meden yet da reler açısından d l eğ t m aldıkları süre
çer s nde karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumlar bakımından ncelenecekt r.
Türk ye'de d l eğ t m alan öğrenc ler bölgelere ve ortak-farklı kültür unsurlarına göre ele
alınıp d l eğ t m nde bunların ne şek lde kullanılacağı örnekler yle b rl kte bel rt lecekt r.

*İstanbul Ün vers tes D l Merkez Türkçe Öğretmen

25 | Uluslararası Öğrenc Sempozyumu

Öğrenc Stk'larının Asl Görev
Güler Ömerustaoğlu
Dünyada teknoloj k b lg n n ve ulaşımın gel şmes ne bağlı olarak, b l m ve b lg n n
paylaşımının yaygınlaşması, uluslar arası öğrenc dolaşımını artırmıştır. Bu
dolaşımdan payını alan Türk ye'de, konuyla alakalı çalışmalar yapan kurumlar
arasında STK'lar da öneml b r rol alır.
Türk ye'ye gelen m saﬁr öğrenc sayısının artışına bağlı olarak, STK'ların sayısında da
b r artış olmuştur. Ancak, Türk ye'dek STK'ların bu konuyla alakalı tecrübeler n n
yeterl olmayışı, olan tecrüben n de değ şen küresel d nam klere göre sürekl
güncellenememes b r sorundur. Ayrıca öğrenc akışının sadece büyükşeh rlere değ l
Türk ye'n n her yer ne gerçekleşmes , bölge STK'larının bulunduğu yere göre ş
üretmes n zorunlu kılmıştır. Öğrenc ler n kız ve erkek olması da STK'ları farklı
davranış b ç mler gel şt rmeye tm şt r. Dolayısıyla m saﬁr öğrenc lere ver len
danışmanlık h zmet n n sınırlarının çok gen ş olması ( burs, barınma, d l, ulaşım ve
kamet sorunu g b ) STK'ların ş yükünü arttırmakta ve danışmanlık h zmet n n
sınırlarını gen şletmekted r. Bu da STK'ları prat k çözümler üretme noktasında
zorlamaktadır. Buna ek olarak, farklı coğrafyalardan gelen ve lokal coğraﬁ sahalara a t
b r dünya görüşüne sah p olan öğrenc ler n, geçm şe dayanan sorunları beraber nde
get rmeler , ortak ş yapmalarına ve b r değerler bütünü oluşturmalarına engel
olmaktadır. Bu durum, öğrenc lere, bütün nsanlığı kuşatacak üst değerler s stem
vermey amaçlayan STK'lar ç n ayrıca b r sorundur.
Bahsett ğ m z bu sıkıntıları aşmak ç n yapılab lecekler** 5 ana başlık altında
toplanab l r.
1. M saﬁr öğrenc lerle lg lenen STK'ların, bazen devletten de altyapı desteğ
alarak kalıcı, sürekl ve güncelleneb len projeler üretmeler gerekmekted r.
2.STK'ların, öğrenc ler n geld ğ ülkeler n coğrafyasını, tar h n , kültürünü ve
günümüz s yas konjüktürel dalgalanmalarını b lmeler , bu kurumların asl hedeﬂer
olan, üst değerler s stem n öğrenc lere aktarmasını kolaylaştırır. Bunun ç n STK'ların
çalışanlarına ve gönüllü dernek üyeler ne, sosyoloj k, ps koloj k, sosyal ps koloj k,
jeopol t k ve etnograﬁk b lg ler çeren h zmet ç eğ t mler vermeler zorunludur.
3. Dernekler n konuyla alakalı olarak b r araya gelmeler , tecrübeler n
paylaşmaları, ver len h zmetler n kolaylaşmasını sağlayab l r. Dolayısıyla STK'lar
arası çalıştaylar, danışmanlık h zmetler n n esnekl ğ n n, lkeler n n ve sınırlarının
bel rlenmes n sağlayab l r.
4. STK'ların, kısa tar hçeler n ve tecrübeler n yazılı çalışmalar hal nde
sunmaları, dernekler n ş yapma gücünü artırab l r. Bu ortak tecrübeler n paylaşımı
ver len emeğ n de üstünde daha başarılı b r sonuç elde ed lmes ne neden olab l r.
5.Dernekler n, verd kler sürel danışmanlık h zmet boyunca, öğrenc ler n,
ötek leşt rmeyen b r dünya görüşüne sah p olab lmeler ç n, onların başlangıç
noktalarını b lmeler ve gelecekler aşamayı bel rlemeler çalışmaların kal tes n
arttırab l r.
B ld r Özetler
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Tüm bu tekn k g b görünen sorun ve öner ler n ötes nde STK'ların asl görev , b rl kte
yaşama kültürünü tes s edeb lmes d r. Dünyanın geleceğ n n şek llenmes ne ve
m lletler n adalet sağlayan b r ahlak üzere yükselmes ne neden olacak b r dünya
görüşünün varlık bulası, ancak bu değere sah p k ş ler n yet şt r lmes yle mümkün
olab l r.
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Uluslararası Eğ t m n D n Değ şt rmeye Etk s
Türk ye'de İslam'ı Seçen Uluslararası Öğrenc ler Örneğ
Mahmut Oğuz*
Abdu Se d Al *
Bu çalışma, Türk ye'ye ün vers te okumak maksadıyla gel p burada Müslüman olan
öğrenc ler n İslam'ı seçme nedenler n , onların bu seç m ne etk eden hususları tesp t
etmeye matuftur. B r nsan neden d n n değ şt r r, onu bu seç me götüren etkenler
nelerd r? Üstel k bu k ş , ün vers te eğ t m ç n kend ülkes dışında b r ülkeye g tm ş
b r s se burada onun nanç dünyasını etk leyen unsurların neler olab leceğ tesp t
ed lmeye çalışılmıştır.
Uluslararası öğrenc ler n eğ t m görecekler ülkeler terc h etme nedenler ne
baktığımızda o ülken n eğ t m mkanları, sosyal ve ekonom k unsurlar, kültürel ve
coğraﬁ yakınlık, eğ t m d l g b faktörler etk l olmakla b rl kte nanç paydaşlığı da
d ğer b r etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hal hazırda Türk ye'de okuyan 80 b ne yakın uluslararası öğrenc n n büyük
çoğunluğunu Müslüman coğrafyalardan gelen öğrenc ler oluşturmaktadır. Buna
mukab l özell kle YTB uhdes ndek Türk ye Burslarının da yaygınlaşması sebeb yle
Türk ye'y terc h eden gayr-ı müsl m öğrenc sayısında da her geçen yıl artış
görülmekted r.
Araştırmalara göre b r nsanı nanç değ ş kl ğ ne etk eden sebepler ekonom k, sosyal,
kültürel vs. unsurlar olab leceğ g b d n yapıların tebl ğ amaçlı yaptığı kurumsal
çalışmalar da etk l olab lmekted r.
Farklı ülkelerden gelen farklı kültürlere ve nançlara sah p uluslararası öğrenc ler
sosyoloj k olarak bulunduğu çevreye kend reng n katab leceğ g b daha büyük b r
ht malle bulunduğu çevreden etk leneb lmekted r. Son 6 yılda uluslararası
öğrenc lerle lg lenen b r s v l toplum tems lc s olarak b z m tesp t ett ğ m z 17
uluslararası öğrenc İslam'ı seçm şt r.
Sunumda İslam'ı seçen öğrenc ler le b reb r görüşme ve yuvarlak masa toplantısı
net ces nde öğrenc ler n ﬁk rler ne başvurularak buradan çıkan sonuçlar
değerlend r lecekt r.
Bu çalışma le Türk ye'de ortalama 5-6 yıl g b uzun b r süre kalan genelde tüm
öğrenc lere özelde de gayr-ı müsl m öğrenc lere karşı şahıs ve kurum anlamında
duyarlılığımızın artması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc ler, Internat onal students, İslam, YTB,
Türk ye Bursları
*UDEF Eğ t m Koord natörü
*Doktora öğrenc s , Muhasebe-F nansman Bölümü, Marmara Ün vers tes
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M saﬁr Öğrenc Faal yetler n n B reyden Topluma
ve Geleceğ n Dünyasına Etk ler ..
Ayşe Müzeyyen Taşçı*

15 yıl gönüllü ve son 7 yıldır profesyonel anlamda organ zatörü olduğum Uluslararası
Öğrenc faal yetler , m saﬁr öğrenc ler n meslek eğ t mler n kolaylaştırmak ve bütün
b r sürec yönetmekted r.
Gözlemler me dayanarak m saﬁr öğrenc faal yetler n k ana merkezden ele
alab l r m.
I.Rehberl k H zmetler
II. Kültürlerarası Dayanışma ve Kaynaşma
III. Kar yer tamamlanmış m saﬁr öğrenc n n ülkes ne olumlu etk s
I. Dünyanın hemen her coğrafyasından ülkem ze yüksek öğren m maksadı le gelen
m saﬁr öğrenc lere tekn k ve meslek kar yerler nde eğ t m, rehberl k ve danışmanlık
h zmet ver lmes esas alınmaktadır.
M saﬁr öğrenc farklı b r ülkede zaman kaybetmeden doğru ve güven l r adreslerden
destek alarak eğ t m sürec n yürütmekte ve bu anlamda karşılaşab leceğ
olumsuzlukları büyük oranda asgar ye nd rmekted r. Rehberl k faal yetler m saﬁr
öğrenc n n kar yer terc hler n ülkes n n şartlarına ve ht yaçlarına göre sabetl
alanlara yönlend rmekte, yeters z kalındığı alanlarda eğ t m desteğ sağlamaktadır.
II. Kültürlerarası dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması
Geçt ğ m z yıl ülkem ze gelen m saﬁr öğrenc sayısının 81 b n olduğu göz önünde
bulundurulduğunda ülkem z n uluslararası öğrenc akışında öneml b r terc h noktası
olduğu ortaya çıkmaktadır.
M saﬁr öğrenc ler söz konusu faal yetlerle meslek kar yerler n n yanı sıra sosyal ve
kültürel alanda kend ler n gel şt reb lmekte ve organ zasyon kab l yet kazanmaktadır.
Bu ves le le b r araya gelen dünya gençl ğ le farklı kültürler n tanışması ve
kaynaşması sağlanmaktadır. B reysel dostluklar toplumsal kaynaşmaya, toplumların
kaynaşması se m lletler n barış ve kardeşl ğ ne dönüşecekt r. Farklı kültürler n
b rb r ler nden ed nd kler b lg ve tecrübeler ülkeler arasında dostluk köprüler
kuracaktır.
Uluslararası Öğrenc faal yetler bu anlamda dünyanın geleceğ ne da r öneml b r
yatırım olarak kabul ed lmel d r.

*İşletme l sans, Seﬁre- Alem UÖD Genel sekreterl ğ , UDEF Teşk latlanma Sorumlusu, Araştırmacı-yazar
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III. Kar yer tamamlanmış öğrenc ler n ülkeler ne olumlu etk s .
Meslek eğ t m n tamamlamış, evrensel değerler ed nm ş (Sosyalleşme, tems l
kab l yet , b rl kte yaşama kültürü, fayda eksenl düşüneb lme, organ zasyon
kab l yet n gel şt rme vb) M saﬁr öğrenc ler n mezun yet sonrası b r k mler n olumlu
anlamda ülkeler ne taşımaları o ülke ç n öneml b r kazanım olacaktır.
Dolayısı le M saﬁr öğrenc ler n ülkem zdek geç şler n faydaya dönüştüreb lmek,
konuyu gen ş çevrelere aktarmakla mümkün olacaktır. Z ra her bölge ve ülke bu
b r k mden olumlu anlamda faydalanacak sosyal, s yasal ve ekonom k sahada
geleceğ n nşa ederken, aynı zamanda evrensel değerler n ışığında yaşanab l r b r
dünya meydana get recekt r.
Bütün bu tesp tler ışında Uluslararası Öğrenc Sempozyum katılımcıları ve Şurasına
tekl ﬂer m z şunlar olacaktır.
a-Ülkem zde sabetl çalışmalar ışığında yet şen, eğ t m alan gençler n b r k mler n
taşıyab lecekler zem nler n oluşturulması ç n ortak şb rl ğ yapılması. Kurum,
kuruluş, s yaset ve akadem k çevrelerden somut destekler alınması
b-Öğrenc n n kend varlığının uluslararası kurumlarda tems l noktasında zorlayıcı
olması
c-Öğrenc n n bu cesaret ve yeteneğ n ülkelerde karşılayacak uluslararası kurumların
oluşturulması.
d-M saﬁr öğrenc n n ülkelerde st hdamı ç n sosyal, s yasal ve ekonom k
örgütlenmen n sağlanması.(Ülkes nde b r k m n aktarab leceğ alanlarda kend s ne
yer ed nmes engellenen öğrenc ye, uluslararası desteğ n sağlanması)

B ld r Özetler
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Sosyal Dışlanmanın Kıskacında Yen Dezavantajlı
Grup “M saﬁr Öğrenc ler”
Osman Akgül*
Küreselleşmen n dejenere ed p tarumar ett ğ çalışma ve sosyal hayatın, 21.yy
meydana get rd ğ en büyük sorunlarından b r s nsanları b reyselleşt rmes ve
duyarsızlaştırmasıdır. Öyle k artık globalleşen Dünya'da gel şm ş ve gel şmekte olan
bütün ülkeler ve halkları bu dejenerasyona maruz kalmakta ve farkında olmadan
yalnızlaşmaktadır. Sosyal dışlanma toplumsal, ruhsal ve ﬁz ksel b r engell l k hal d r.
Sosyal dışlanmış gruplar ve b reyler eş ts zl ğe uğramış, her türlü r ske karşı
savunmasız, korunmasız ve duyarlı nsanlardır. Bu sebeple sosyal dışlanma b r nev
sosyal hastalık olarak telakk ed leb l r.
Son dönemde tüm dünyada artan uluslararasılaşma, uluslararası öğrenc hareketl l ğ ne
de vme kazandırmıştır. Türk ye'de bölges nde ve İslam ülkeler nde son dönem de
gerçekleşt rm ş olduğu v zyon gen şlemes le uluslararası öğrenc lerde k bu artıştan
nas b n artarak almaktadır. Z ra son dönemde bölge ülkeler nde meydana gelen çeş tl
ç karışıklıklar ve Türk ye'n n serg lem ş olduğu duruş ta öğrenc sayısında k vmen n
artmasına sebep olmuştur. 2014- 2015 öğret m yılında yaklaşık olarak 80 b n
uluslararası öğrenc öğren m hayatını Türk ye'de sürdürmüş, ülkeler nden uzak ta
“yabancı” olarak okumaya çalışmışlardır. Ayrıca bu sayının 2023 yılında 250 b nler
bulması beklenmekted r. Türk ye uluslararası öğrenc kabulüne 1980'lerden t baren
başlamış, başlangıçta Türk ye cumhur yetlerden öğrenc kabul etm şt r. Zamanla
öğrenc sayısı ve çeş tl l ğ artmış ve günümüzde yaklaşık olarak 120 farklı ülkeden
öğrenc Türk ye de eğ t m almaktadır. Türk ye 80'lerde öğrenc kabulüne başlamasına
ve devlet bursu vermes ne rağmen öğrenc lere dokunab lecek, onların sorunları le
lg leneb lecek kurumu olan Ytb'y 2010 yılının ortalarında kurab lm şt r. Kurumun
ortaya çıkıp öğrenc lerle lg leneb lmes se yen yen sten len sev yeye
yaklaşmaktadır. Bu süre zarfında ve hal hazırda uluslararası öğrenc ler kend ler n
topluma ve hayata “yabancı” h ssetmeler ne neden olan uygulamalara maruz
kalmışlardır.
Çalışmamızda uluslararası öğrenc ler n sosyal dışlanmalarına neden olan, gerek
uluslararası öğrenc lerle yapılan gerekse uluslararası öğrenc (m saﬁr) öğrenc
çalışması yapan derneklerle yapılan mülakatlarla tesp t ed len sebepler ve çözüm
öner ler ele alınacaktır. Şayet gelecekte m saﬁr öğrenc sayısı artacak se bu sorunların
ve dezavantajlı konuma düşme tehl kes yle karşı karşıya olan bu yen grubun
sorunlarının çözümlenmes ve b ran önce uluslararası öğrenc lere yönel k b r
stratej n n gel şt r lmes lazımdır.
Anahtar Kel meler: Sosyal Dışlanma, Müsaﬁr Öğrenc ler, Sosyal İçerme, Soc al
Exclus on, Soc al İnclus on
*İstanbul Ün vers tes İkt sat Fakültes Çalışma Ekonom s Anab l m Dalı Araştırma Görevl s ,
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Uluslararası İşgücünün Yen Şekl : Türk ye'dek
Uluslararası Öğrenc ler
Ergash Jumaev*
Özell kle değ ş m n hız aldığı 1980lerden başlayarak Batı ülkeler n n yükseköğren mde
uluslararasılaşması yan uluslararası akadem syen ve öğrenc haraketl l ğ nde b r model
olduğu b l nmekted r. O dönemlerde sayısı 1 m lyona yaklaşan uluslararası öğrenc
günümüzde 5 m lyona ulaşmış ve bu rakamın %50's ne ev sah pl ğ yapan ABD başta
olmak üzere İng ltere, Fransa, Almanya ve Avustralya g b ülkeler sayıyı daha da arttırmak
ç n sürekl pol t kalar gel şt rmekted r. Çünkü toplumsal kalkınmanın lokomot ﬁ olarak
görülen genç bey nlere aynı zamanda ülken n yaşlanan nüfusunun yer ne hazır yet şm ş
uyum sorunu yaşamayan genç ve yüksek n tel kl nsan kaynağına ht yaç duymaktadır. İşte
bu nsanları ülkeler kend ler ne çekmek ç n entelektüel sermaye p yasasında açıkça
kıyasıya rekabet çer s nde olmaktadır.
Bu anlamda UNESCO, OECD, YÖK, DEİK ve SETA g b kurumlar ve kuruluşların
raporları doğrultusunda uluslararası mezun öğrenc ler ve st hdam le l şk ler
değerlend r lecekt r. Türk ye de lk defa 10. Kalkınma Programı son eylem planlarının
arasında “yabancı bey n göçü/yüksek n tel kl nsan kaynağı”nın ülkeye gelmes n ve
st hdam ed lmes n kolaylaştırmak ç n “Turkuaz Kart” adı altında b r göç pol t kası
zleyeceğ nden söz ett . Bu ncelemede Türk ye'de 1990larda Büyük Öğrenc Projes adıyla
başlatılan yükseköğren mdek uluslararası öğrenc akımını değerlend rerek, bugünlerde 80
b ne yaklaşan uluslararası öğrenc ler n sorunları ve mezun yet sonrası Türk ye'de st hdam
ed leb l rl ğ bağlamında rdelenecekt r. Yukarıda sm geçen ülkelerdek uluslararası
öğrenc pol t kaları ve st hdam ed lmeler yle lg l mukayeseler yapılarak farklı pol t k
öner de bulunulacaktır.
Bu çalışma sonucunda Türk ye'dek uluslararası öğrenc pol t kalarına b rkaç öner de
bulunulacaktır. Bunlardan bazıları: “hem oku hem çalış” yarı zamanlı çalışma pol t kasıyla
öğrenc ç n okurken çalışma ve çalışırken okuma yöntem üzer nden aldığı eğ t m prat ğe
dökme ve kend hesabıyla okuyan öğrenc ç n b r kaynak sağlama mkanı oluşturulmalıdır.
Bu pol t ka üzer nden de uluslararası öğrenc ler ç n staj mkanları gen şlet lmel d r.
İk nc s de ülkeye, yurtdışında yet şm ş yabancı bey n göçü almak yer ne yıllardır
Türk ye'de uluslararası öğrenc olarak eğ t m almış farklı ülkeler n “yüksek n tel kl , vasıﬂı
bey nler 'n y ne burada tutarak çalışmaları sağlanab l r.
Anahtar Kel meler: uluslararası öğrenc , nternat onal students, yabancı bey n göçü,
bra n dra n, turkuaz kart, ntellectual cap tal.

*UDEF Uluslararası Öğrenc Danışmanı
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Türk ye' Y Terc h Eden Uluslararası Öğrenc ler n
Sosyo-Ekonom k Düzeyler
Ekrem Altan*
N hat Dem r*
Bu çalışma da Türk ye' y terc h eden uluslararası öğrenc ler n sosyo-ekonom k
düzeyler anket yoluyla araştırılmıştır. Bunun ç n Türk ye' de 7 bölgeden seç len 1000
k ş l k örneklem üzer nde yapılan anket çalışması le Türk ye' de yükseköğren m gören
uluslararası öğrenc ler n hang ekonom k düzeyde oldukları ncelenm şt r. Ekonom k
düzey yeters z olan uluslararası öğrenc lere get r lecek çözümler, ekonom k düzey
yeterl olan öğrenc ler n ülkem zden beklent ler bu çalışmada sunulacaktır. Ayrıca
ekonom k düzeylere göre, uluslararası öğren c ler n Türk ye' y seçme nedenler
araştırılmış ve beklent ler bu çalışmada ortaya konulmuştur.
Anahtar Kel meler: nternat onal students, ekonom k düzey, pol t ka bel rlenmes

*Uluslararası Öğrenc Dernekler Federasyonu (UDEF) Proje Sorumlusu
*N hat Dem r Yunus Emre Uluslararası Öğrenc Derneğ
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Uluslararası Öğrenc ler n Türkçe Öğren m nde
Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunların Çözümüne
Yönel k Öner ler Üzer ne N cel B r Araştırma
Ahmet Berberler*
Ekrem Altan*
D l, b r m llet n varoluşundan günümüze değ n ed nd ğ tecrübeler n hafızası ve bu
hafızanın aktarım aracıdır. Kültür ve tar h bu hafıza ve b r k mler le ortaya çıkar.
Böylel kle kalabalık yığınlar önce toplum; toplum da zamanla m llet olma özell ğ kazanır.
En genel manası le bakıldığında d l aslında hayatın matemat ğ d r. Bu matemat k ve
denklemler sayes nde tar hten kültüre, b l mden ekonom ye, sanattan felsefeye hayat
şek llen r. D l matemat ğ güçlü olan m lletler yukarıda saydığımız her alanda l der olma
özell ğ n kazanab l rler ve etk alanları her anlamda gen şlemekted r. Etk alanları
gen şleyen m lletler de zamanla kend meden yetler n meydana get r rler ve tar h
sahnes nde öneml roller üstlen rler.
B z konumuzda:
Yabancı öğrenc ler n Türkçe öğren m nde karşılaştıkları sorunların tesp t ve çözüm
öner ler
Yabancı öğrenc ler n d l yetenekler n n gel şt r lmes
D l öğren m nde kullanılan dokümanlar ve yeterl l kler
Öğren m gördükler alanda Türkçe yetenekler n n yeterl l ğ
Başlıklarını ncelenm ş ve ortaya çıkan sorunları tesp t ed lerek çözüm öner ler nde
bulunulacaktır.
Anahtar Kel meler: Türkçe öğren m, uluslararası öğrenc , d l, commun ty

*Ahmet Berberler Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmen /Müdür Yardımcısı
*Ekrem Altan Uluslararası Öğrenc Dernekler Federasyonu (UDEF) Proje Sorumlusu
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Yabancı Uyruklu L sans Öğrenc ler n Sosyo-Ekonom k
Problemler : Sakarya Ün vers tes Örneğ
Doç. Dr. Fat h Yardımcıoğlu*
Araş. Gör. Furkan Beşel*
Araştırmanın Problem
Küreselleşme le b rl kte günümüzde b r çok alanda olduğu g b eğ t m alanında da
hızlı değ ş mler gerçekleşmekted r. Bu değ ş m n b r sonucu olarak ortaya çıkan ortak
Pazar anlayışının b r sonucu olan eğ t m pazarının öneml b r ayağını se yabancı
uyruklu öğrenc dolaşımı oluşturmaktadır. Örneğ n Türk b r öğrenc ABD'de, ABD'l
b r öğrenc se Türk ye'de eğ t m alab lmekted r. G derek artan yabancı uyruklu
öğrenc dolaşımının boyutları günümüzde ekonom k b r sektör hal ne b le
dönüşmüştür (Kıroğlu vd., 2010). Bu sektörden de tüm ülkeler pay alma çabası
çer nded r.
Türk ye se özell kle tar h ve kültürel anlamda l şk l olduğu ülke öğrenc ler n n
eğ t m görmek sted ğ ülkeler n başında gelmekted r. Dolayısıyla son yıllarda
Türk ye'de ve Sakarya Ün vers tes nde eğ t m gören yabancı uyruklu öğrenc ler n
sayısı g derek artmaktadır. Ancak bu öğrenc ler n tıpkı d ğer ülkelerde eğ t m gören
uluslararası öğrenc ler g b b rçok sosyo-ekonom k sorunu vardır. Bu sorunların
başında se beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket
özlem , kültürel farklılık gelmekted r.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Sakarya Ün vers tes nde öğren m gören yabancı uyruklu öğrenc ler n
beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket özlem , kültürel
farklılık g b sosyo-ekonom k anlamda yaşadıkları problemler n tesp t ed lmes
amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Yöntem
Yabancı Uyruklu L sans Öğrenc ler n Sosyo-Eekonom k Problemler n n tesp t ne
yönel k yapılan bu çalışmada sosyal b l mlerde sıklıkla kullanılan anket yöntem nden
yararlanılmıştır. Hazırlanılan ankette, araştırılmak stenen konunun amacını en y
yansıtacak sorulara yer ver lm şt r. Anket formunda 5'l l kert ölçeğe göre hazırlanmış
(Tamamen Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Kararsızım, Kısmen Katılmıyorum,
Kes nl kle Katılmıyorum) sorular yer almaktadır. Söz konusu sorularla Yabancı
*Sakarya Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Mal ye Bölümü, fat hyard mc oglu@gma l.com
*Sakarya Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Mal ye Bölümü, fbesel@sakarya.edu.tr
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Uyruklu L sans Öğrenc ler n Sosyo-Eekonom k Problemler n ölçülmeye çalışılmıştır.
Ayrıca ankette katılımcıların demograﬁk özell kler n ölçmeye yönel k sorular da yer
almaktadır.
Muhtemel hataları düzelteb lme ve anketten beklenen amacın gerçekleşt r lmes
amacıyla p lot b r uygulama yapılmış daha sonra anket Sakarya Ün vers tes nde L sans
eğ t m ne devam eden öğrenc lere anketörler vasıtasıyla yüz yüze görüşme yöntem le
uygulanmıştır. Anketlerde elde ed len ver ler, SPSS programı kullanılarak anal z
ed lm şt r.
Araştırmanın Ana Kütles ve Örnek K tles
Sakarya ün vers tes ne büyük çoğunluğu l sans öğrenc s olmak üzere 2015 yılı
ver ler ne göre 1987 adet yabancı uyruklu öğrenc eğ t m görmekted r. Bu öğrenc ler n
1579 tanes se l sans eğ t m alan öğrenc d r. Çalışmanın ana kütles Sakarya
Ün vers tes nde eğ t m gören yabancı uyruklu l sans öğrenc lerd r. Kaynakların kısıtlı
olması neden yle ana kütlen n tamamına ulaşmak mümkün olmadığı ç n ana kütley
tems l edecek öğrenc ler arasından olasılık hesabına dayanmayan örnekleme
tekn kler nden "kolayda örnekleme" yöntem le örnek k tle oluşturulmuştur. Ana
kütlen n tamamına ulaşmanın kısıtlı zaman ve yüksek mal yet neden yle mümkün
olmadığı durumlarda denekler n araştırmacı tarafından seç ld ğ b r yöntem olan
kolayda örnekleme sosyal b l mlerde sıkça kullanılmaktadır.
Beklenen Sonuç
Çalışma sonucunda Sakarya Ün vers tes nde l sans eğ t m gören yabancı uyruklu
öğrenc ler n beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket
özlem , kültürel farklılıklar g b sosyo-ekonom k sorunlarının tesp t ed lerek bu
sorunlarına yönel k çözüm öner ler sunulacaktır.
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Yabancı Uyruklu L sans Üstü Öğrenc ler n Sosyo-Ekonom k
Problemler : Sakarya Ün vers tes Örneğ
Prof. Dr. Fat h savaşan*
Doç. Dr. Fat h yardımcıoğlu*
Araştırmanın Problem
Küreselleşme le b rl kte günümüzde b r çok alanda olduğu g b eğ t m alanında da
hızlı değ ş mler gerçekleşmekted r. Bu değ ş m n b r sonucu olarak ortaya çıkan ortak
Pazar anlayışının b r sonucu olan eğ t m pazarının öneml b r ayağını se yabancı
uyruklu öğrenc dolaşımı oluşturmaktadır. Örneğ n Türk b r öğrenc ABD'de, ABD'l
b r öğrenc se Türk ye'de eğ t m alab lmekted r. G derek artan yabancı uyruklu
öğrenc dolaşımının boyutları günümüzde ekonom k b r sektör hal ne b le
dönüşmüştür (Kıroğlu vd., 2010). Bu sektörden de tüm ülkeler pay alma çabası
çer nded r.
Türk ye se özell kle tar h ve kültürel anlamda l şk l olduğu ülke öğrenc ler n n
eğ t m görmek sted ğ ülkeler n başında gelmekted r. Dolayısıyla son yıllarda
Türk ye'de ve Sakarya Ün vers tes nde eğ t m gören yabancı uyruklu öğrenc ler n
sayısı g derek artmaktadır. Ancak bu öğrenc ler n tıpkı d ğer ülkelerde eğ t m gören
uluslararası öğrenc ler g b b rçok sosyo-ekonom k sorunu vardır. Bu sorunların
başında se beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket
özlem , kültürel farklılık gelmekted r.
Araştırmanın Amacı ve Yöntem
Bu çalışmada, Sakarya Ün vers tes nde öğren m gören yabancı uyruklu öğrenc ler n
beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket özlem , kültürel
farklılık g b sosyo-ekonom k anlamda yaşadıkları problemler n tesp t ed lmes
amaçlanmaktadır.
Yabancı Uyruklu L sans Üstü Öğrenc ler n Sosyo-Eekonom k Problemler n n tesp t ne
yönel k yapılan bu çalışmada sosyal b l mlerde sıklıkla kullanılan anket yöntem nden
yararlanılmıştır. Hazırlanılan ankette, araştırılmak stenen konunun amacını en y
yansıtacak sorulara yer ver lm şt r. Anket formunda 5'l l kert ölçeğe göre hazırlanmış
(Tamamen Katılıyorum, Kısmen Katılıyorum, Kararsızım, Kısmen Katılmıyorum,
Kes nl kle Katılmıyorum) sorular yer almaktadır. Söz konusu sorularla Yabancı
Uyruklu L sans Üstü Öğrenc ler n Sosyo-Eekonom k Problemler n ölçülmeye
çalışılmıştır. Ayrıca ankette katılımcıların demograﬁk özell kler n ölçmeye yönel k
sorular da yer almaktadır.
* Sakarya Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü Müdürü
*Sakarya Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü Müdür yardımcısı
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Muhtemel hataları düzelteb lme ve anketten beklenen amacın gerçekleşt r lmes
amacıyla p lot b r uygulama yapılmış daha sonra anket Sakarya Ün vers tes nde L sans
üstü eğ t m ne devam eden öğrenc lere anketörler vasıtasıyla yüz yüze görüşme
yöntem le uygulanmıştır. Anketlerde elde ed len ver ler, SPSS programı kullanılarak
anal z ed lm şt r.
Araştırmanın Ana Kütles ve Örnek K tles
Sakarya ün vers tes ne büyük çoğunluğu l sans öğrenc s olmak üzere 2015 yılı
ver ler ne göre 2052 adet yabancı uyruklu öğrenc eğ t m görmekted r. Bu öğrenc ler n
420 tanes se l sansüstü eğ t m alan öğrenc d r. Çalışmanın ana kütles Sakarya
Ün vers tes nde eğ t m gören yabancı uyruklu l sans üstü öğrenc lerd r. Kaynakların
kısıtlı olması neden yle ana kütlen n tamamına ulaşmak mümkün olmadığı ç n ana
kütley tems l edecek öğrenc ler arasından olasılık hesabına dayanmayan örnekleme
tekn kler nden "kolayda örnekleme" yöntem le örnek k tle oluşturulmuştur. Ana
kütlen n tamamına ulaşmanın kısıtlı zaman ve yüksek mal yet neden yle mümkün
olmadığı durumlarda denekler n araştırmacı tarafından seç ld ğ b r yöntem olan
kolayda örnekleme sosyal b l mlerde sıkça kullanılmaktadır.
Beklenen Sonuç
Çalışma sonucunda Sakarya Ün vers tes nde l sans üstü eğ t m gören yabancı uyruklu
öğrenc ler n beşer l şk ler, ekonom k, barınma, yeme- çme sorunları, memleket
özlem , kültürel farklılıklar g b sosyo-ekonom k sorunlarının tesp t ed lerek bu
sorunlarına yönel k çözüm öner ler sunulacaktır.
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The Attract veness and Beneﬁts of Scholarsh p Programs
for Internat onal Students n Turkey
Abdulkad r Wahab Aman*

Abstract
The number of students enrolled n h gher educat on outs de the r boundar es has
sharply ncreased over the last decades as a result of the expans on of tert ary educat on
systems worldw de and global zat on. The number s ncreas ng n advanced and also
emerg ng econom es such as Ch na, Ind a, South Afr ca and Turkey. OECD reports that
the number of students enrolled n tert ary educat on outs de the r country of
c t zensh p ncreased more than threefold, from 1.3 m ll on n 1990 to nearly 4.3
m ll on n 2011, represent ng an average annual growth rate of almost 6%.
In 2011, the largest numbers of fore gn students came from Ch na, Ind a and Korea.
As an students represented 53% of fore gn students enrolled n tert ary educat on
worldw de followed by Europeans (23%). Students from Afr ca account for 12% of all
nternat onal students, wh le those from the rest of the world account for only 12%.
On the other hand, accord ng to UNESCO report, the major dest nat on of nternat onal
students s the Un ted States of Amer ca followed by Un ted K ngdom, France,
Austral a and Germany. Ch na s the n nth host ng nat on followed by Italy, South
Afr ca and Malays a. Un ted Arab Em rates stands 17th n host ng nternat onal
students wh le Egypt and Saud Arab a are 19th and 20th respect vely. Even though
Turkey s not n the top 20 host ng countr es, the number of nternat onal students s
p erc ngly ncreas ng.
In th s study, the beneﬁts and relat ve attract veness level of Turk sh scholarsh p
programs for nternat onal students w ll be assessed. Secondary data w ll be collected
to compare and contrast nternat onal students n Turkey and those n other countr es;
advanced nat ons, emerg ng econom es and some develop ng countr es.
Keywords:Internat onal Students, Scholarsh p Programs, Turkey

*, PhD Cand date Y ld z Techn cal Un vers ty Department of Econom cs
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Academıc Challanges Of Internatıonal
Students In Turkey :
Issues And Polıcy Suggestıons
Mustafa Cüneyt Özşah n*
There is a growing population of International students in Turkey. Despite some
improvements regarding the conditions of international students for the recent years, there
are still multiple problems that international students had to handle. There is no doubt that
one of the main problems is the unsatisfactory academic success of international students. A
good number of international students fail in their classes because of their poor academic
writing and listening skills. This paper oﬀers some policy suggestions for increasing the
academic success of international students. The ﬁrst line of suggestions underlines the roles
that the governmental institutions including universities and municipalities can play. The
second line of suggestions, on the other hand, emphasizes the utility of non-governmental
organizations for academic success of international students. Surveying successful cases
in the world, this paper oﬀers a number of policy suggestions in order to overcome
academic underachievement of international students in Turkey.

*Ass stant Prof., Necmett n Erbakan Ün vers tes , Department of Internat onal Relat ons,
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Scholarship Strategy to Improve
Human Development Capacity –Lesson learned from
Aceh governemtn Scholarship
Darl s Az z
Abstract
As a post conﬂ ct area and the greatest d saster of the 21th century, Aceh has var ous
challenges to improve its human resource capacity. Started from restructur ng the
prov nce cap tal, wh ch was d rectly aﬀected by the d saster throughout th s century.
Aceh also must have been able to r se up tself after hav ng a long per od (30 years) of
conﬂ ct. In add t on, th s reg on s also known Indones a Republ c wh ch verges w th
H nd a Ocean and Malacca Stra t.The structur ng of educat on s a focus of rebu ld ng
process of Aceh (called rehab l tat on and reconstruct on)post conﬂ ct and the tsunam
that happened n the t p of th s Sumatra Island. One of the initative is to establish
theKom s Beas swa Aceh /Aceh Scholarsh p Comm ss on (KBA) n 2008.
The KBAhas been operating since 2011. Here were some obstacles faced, so that the
KBAwas changed to be LPSDMA (LembagaSumberDayaManusia Aceh/ Aceh
Human Resource Institution) which is more professional and has a stronger law
constitution. Based on the data released by the head of that institution, te number of
ACEH scholarship holders have reached 2.891 people This is A great number for Aceh
as a province that has 4,5 millions people. Based on the phenomenon above,this study is
intended to discuss the process, challenges and potential impact of such local
government scholarship to its people. The issues that related to scholarship ﬁnancing,
legal procedures and management will be presented. More importantly, the limitations
of the scholarship program are explored. Thus, this study can be used as an early
evaluation for future improvement. In addition, the Aceh Scholarship Scheme and its
problems and challenges can be a lesson learned from other countries.
Keywords: Strategy, Scholarsh p Pol cy, Aceh Prov nce, Human Development
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Toplumun Uluslararası Öğrenc lere
Yönel k Sorumlulukları
Salman Narlı*

Ülkem zde, sayıları her geçen yıl artan uluslararası öğrenc yoğunluğu yaşanmaktadır.
Doksanlı yıllarda b rkaç büyük l dışında görülmeyen uluslararası öğrenc ler, son b rkaç
yıldır bütün şeh rlere yayılmış durumdadır. Dolayısıyla Türk ye'n n farklı yerel kültür
değerler , bu yabancı uyruklu genç nsanlarla karşılaşmaktadır. Her karşılaşmada olduğu
g b burada da b rtakım çatışmalar, ger l mler ve etk lenmeler görülmekted r. Tebl ğde,
Türk ye'dek uluslararası öğrenc lere karşı toplumun alması gereken konum ve göstermes
gereken duyarlılıklar, sorumluluklar üzer nde durulacaktır.

Türk ye'de yerel düzeyde çok farklı kültürel çeş tl l kler olmasına rağmen ülkede egemen
olan bell geleneksel hayat formları karşımıza çıkar. Farklılıkların bel rg n özell kler
şekl nde d kkat çekt ğ nsanlara karşı genell kle ted rg n yaklaşımlar serg len r. Bu durum,
yabancı uyrukluların az olduğu ya da uğramadığı şeh rlerde açık şek lde görülür. Ten reng ,
kıyafet terc h , yüz şekl g b ﬁz k özell kler yle yabancı olduğu fark ed len nsanlar bazen
hak etmed kler muamelelerle karşılaşab lmekted r. Uluslararası öğrenc ler de böyle
mağdur yetlere uğramaktadır. Yalnızca ﬁz k ayırt ed c l k değ l, davranışlarda da kend n
bell eden yabancılık, yöre nsanlarıyla karşılaşmada sıkıntılara sebep olur. Toplum yabancı
uyruklu bu k ş lere karşı m saﬁrperver davranmalı ve hoşgörülü olmalıdır.
Bazı durumlarda ülkedek yerleş k kültürün mensuplarına olumsuz gelen tutum, söz ve
ﬁ ller uluslararası öğrenc lerle halkın arasında gerg nl kler ortaya çıkarır k kabahatl olan
uluslararası öğrenc olab l r. Burada “tahammül” kel mes anahtar ve yol göster c
olmalıdır. Metropolde daha az göze çarpan bazı tutum ve davranışlar, görece küçük
şeh rlerde c dd meseleler hal ne gelmekted r. Tahammül, beraber nde nas hat ve gerek rse
uyarıyı get rmel d r. Yabancı öğrenc n n farklı değer yargıları olduğunu düşünerek ona
uyarıda ve nas hatte bulunma hakkımız olmadığını düşünmek, çok c dd b r hatadır. Z ra
fertler n vakt nde lg lenmed ğ böyle durumlar zamanla k tleler n öfkes ne neden olab l r.
Uluslararası öğrenc ler n toplumla l şk ler n , öğrenc ler n ahlak değerler ve bununla
doğrudan lg l davranışları tay n eder. Bu l şk n n olumlu b ç mde devam etmes nde
topluma düşen görevler hayat öneme sah pt r.
Anahtar Kel meler: tahammül, uyum, kültürel farklılık, yabancı olgusu.
Key words: tolerat on, cohes on, cultural d ﬀerence, fore gn fact.

*Fat h Sultan Mehmet Vakıf Ün vers tes Türk D l ve Edeb yatı Ana B l m Dalı Doktora Öğrenc s .
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Uluslararası Öğrenc ler n Entegrasyonunda
Yerl Öğrenc ler n Fonks yonları
Yrd. Doç. Dr. Âdem Yıldırım*

Uluslararası öğrenc ler n Türk ye'de bulundukları süre çer s nde onların k ş sel
yaşamlarını, toplumla l şk ler n , eğ t m hayatlarını yakından lg lend ren unsurlardan
b r de yerl öğrenc lerle olan l şk ler ve bunun müspet-menﬁ yansımalarıdır.
Türk ye'ye eğ t m ç n gelen öğrenc ler eğ t m hayatlarına başladıktan t baren yerl
öğrenc lerle ç çe bulunmaktadırlar. Yerl öğrenc ler n uluslararası öğrenc lere
yaklaşımları, lg ler , destekler , rehberl ğ , ortak organ zasyonları veya lg s zl ğ ,
ötek leşt rmes , eleşt rmes , dışlaması onların eğ t m hayatında ve sonrak
yaşamlarında c dd etk bırakab lmekted r.
Uluslararası öğrenc ler n entegrasyonunda yerl öğrenc ler n olumlu destekler n elde
etmek ç n öncel kle yerl öğrenc ler n uluslararası öğrenc ler hakkında yeterl b lg ye
sah p olmaları gerekmekted r. Bunun sağlanması ç n Türk ye'dek s v l toplum
kuruluşlarına, ün vers te öğret m elemanlarına, uluslararası öğrenc lerle lg lenen
resm kurumlara b rtakım sorumluluklar düşmekted r. Yapılacak b rtakım ortak
programlar, b rl ktel kler, organ zasyonlar sayes nde yerl ve m saﬁr öğrenc ler
arasındak entegrasyon sağlıklı b r zem ne oturtulab l r ve sürdürüleb l r.
Bunun yapılması durumunda uluslararası öğrenc ler n Türk ye'de eğ t m hayatları
daha kolay ve başarılı olacak, kend ülkeler ne döndükler zaman Türk ye hakkındak
algıları ve çalışmaları çok daha olumlu ve kalıcı olacaktır. D ğer taraftan yerl
öğrenc ler n uluslararası öğrenc algısı yapılan ortaklaşa çalışmalar sayes nde olması
gerekt ğ zem ne oturacak, kültürlerarası ortaklaşa etk leş m ve şb rl ğ daha sağlıklı
ve hızlı olacaktır. Böylel kle hem uluslararası öğrenc ler hem de yerl öğrenc ler
b rb rler nden karşılıklı st fade etm ş olacaklardır.

*Kırıkkale Ün vers tes İslâmî İl mler Fakültes Temel İslam B l mler Bölüm Başkanı Enderûn Uluslararası Öğrenc
Derneğ Başkanı
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What Makes the Scholarship Valuable or Invaluable
for the Donors and Students
Abdulfetah Shobole*

Abstract
A Financial aid for the students to further their education based upon various criteria, which
usually reﬂect the values and purposes of the donor or founder of the award, is called
Scholarship. Scholarships are not granted for ﬁnancial need only, the qualiﬁed students,
mostly get it by their ability to do a particular research which will beneﬁt the donors, or by
agreeing to do a particular job, or has some special ethnic, political, religious characteristic.
Some of the world Countries have used scholarship as a means of getting skilled and
intelligent students and researchers. This helped them to foster their technology and make
them in front of other world. Even though scholarship in some cases has paved the way for
brain drain where intelligent, well-educated individuals emigrate for better pay or
conditions, causing their places of origin to lose skilled people, scholarship has been used as
a means of science and technology transfer from one country to the other. Moreover,
sometimes it as also political advantage or disadvantage where some of the leaders has links
with the country where they get educated in. In Turkey, scholarship granting for
international students is a recent activity with its good sides and weak sides. Making the
scholarship, valuable and meet its goal of beneﬁtting Turkey as well as International
scholars and students have to be worked on more. In this paper discussion on the most
important beneﬁts for both donors and students that must be extracted out of the scholarship
will be made. The issues that may make scholarship invaluable and not meet its goal will be
indicated.
Keywords: Beneﬁts of Scholarship, Brain Drain, Financial Aid, Researches, Science and
Technology Transfer, Valuable or Invaluable Scholarship.

*Electr cal Eng neer ng Department,Y ld z Techn cal Un vers ty, Istanbul, Turkey
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Yükseköğret mde Uluslararasılaşma Ve Uluslararası
Öğrenc ler n Kente Adaptasyon Sürec :Konya
ve Necmett n Erbakan Ün vers tes Örneğ
Emrah Başaran*
Artık herşey çok çabuk değ ş p dönüşmekte…muhtemelen nsanlık tar h boyunca
h çb r dönemde olmadığı kadar hızlı b r mob l teye sahne olan b r zaman d l m nde
yaşamaktayız. Sosyoloj k b r fade le küresel çağ den len bu dönemde, özell kle
teknoloj n n ve let ş m ağlarının gen şlemes , b reyler ve toplumlar arası l şk ler n
artması, dünyayı tek b r merkez olan yer olmaktan çıkarmıştır. Kuşkusuz k bu süreçte
de toplumların en temel kurumlarından olan eğ t m de etk ye açık b r hale gelm ş ve
uluslararasılaşmıştır. Eğ t m alanında yaşanan bu uluslararasılaşmanın en somut
örnekler se yükseköğret mde görülmekted r. Yapılan b rçok ulusal(YÖK) ve uluslar
arası(OECD) çalışmalarda, yükseköğret mdek uluslararasılaşmaya d kkat
çek lmekte, bu durumun n cel ksel olarak sürekl arttığına vurgu yapılarak
önümüzdek yıllarda daha çokca konuşulacak konulardan b r s olduğuna d kkat
çek lmekted r. Salt b r öğrenc hareketl l ğ olarak değerlend r lemeyecek olan bu
durumun, ekonom k, coğraﬁ ve kültürel boyutları bulunmaktadır. Artık ün vers teler n
b r mıknatıs görev üstlend ğ günümüzde, dünyanın her yer nden gelen öğrenc ler bu
kurum çer s nde kend ler ne özgü zeng nl kler yle ayrı b r kl m yaratmaktadırlar. Bu
çerçevede Türk ye'de son dönemde çok sayıda uluslar arası öğrenc ye ev sah pl ğ
yapmakta ve bu duruma özgü pol t kalar üretmekted r. Ele alınacak olan bu çalışmada
se, Türk ye'de yükseköğret mde yaşanan uluslararasılaşmaya değ n lecek, çeş tl
ver ler ışığında Türk ye le d ğer ülkeler kıyaslanacak, Konya'ya gelen uluslar arası
öğrenc ler n kentte yaşadıkları uyum sorunları ele alınarak bu bağlamda ortaya
konulacak çözüm öner ler nden bahsed lecekt r. Buna ek olarak da Necmett n Erbakan
Ün vers te's nde eğ t m almakta olan uluslar arası öğrenc ler le sorunlar ve kente uyum
başlıkları çerçeves nde yapılacak olan n tel görüşmelerden bahsed lecekt r.
Anahtar Kel meler: Ün vers te, Uluslararası Öğrenc ler, Kent, Konya.
Keywords: Un vers ty, Internat onal Students, C ty, Konya.

*Necmett n Erbakan Ün vers tes S.B.B.F. Sosyoloj Bölümü, Araştırma Görevl s ,
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Trans-Boarder Education: The Nigeria Educational
Challenges and International Students' Choice of
Study in Sudanese Universities.
Shamsuddin Bolatito*

Abstracts
This paper takes full cognisance look into the various challenges inﬂuencing international
students (Non-Sudanese Students) and their choice of studies in Sudan with particular
emphasis at the need for quality education that will propel Africa and the entire African
continent into the pride of Africa we want.
Using both primary and secondary information available, the study revealed that there are
a larger number of Nigerians questing abroad for educational empowerment and are willing
to walk from boarders to boarder to secure destinations of their educational desire which are
Sudan, Egypt, Uganda, Niger, Libya of the past, and Mauritania primarily in African
continent while Saudi Arabia, Dubai, Malaysia, Ukraine, Russia, Turkey, Cyprus in Asia
and Europe respectively. The Western hemisphere like the United States, United Kingdom
and Canada cannot be quantiﬁed. Their concerned factors are numerous challenges in
Nigerian educational system which include underfunding, corruption and bribery before
getting admissions, unprecedented industrial unrest (with ASUU being a protagonist),
cultism and cult-related violence, poor educational standard, bad institutional image,
university staﬀ misconduct and ineptitude caused by low salaries, and other oﬃcial
assaults.
Other challenges can be the search for green pastures, epileptic power supply, the boko
haram syndrome, bad economy of the country, lack of motivation for University education
as a paramount life lances for qualiﬁcation into any areas of life be it social, economic,
political and cultural appointment.
These impact factors thus put much more pressure on parents to opt for studies abroad
especially in an Islamic oriented environments.
The study recommends, among others, educational restructuring, curriculum revitalisation,
technology and security improvement and infrastructural developments in Nigerian
Universities. Most importantly, there should be a convincing political will to curb the
menace of lackadaisical attitude on the part of the government who is to adequately and
fully fund tertiary institutions to international standard and support lecturers in conducting
credible research especially its appreciation and beneﬁt for Nigerian nation and the entire
African continent.
Keywords: Educational Standard, International Students, Non-Sudanese, Nigeria, Sudan,
Study Destination.
*Sudan University of Science and Technology, College of Business, Dept. of Public Administration, Khartoum, Sudan
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Orta Öğren mden Yükseköğren me
Yen B r Uluslararası Öğrenc Deney m :
Uluslararası İmam Hat p L seler
Yrd. Doç. Dr. Mehmet B rekul*
Konu /Amaç ve Önem: Türk ye'n n özell kle son yıllarda ekonom k, sosyal ve s yasal
anlamda kat ett ğ mesafe ve kend çer s nde ve bölges nde yükselen graﬁğ , tar h arka
planda önderl k etm ş olduğu halklara b rçok konuda olduğu g b eğ t m alanında örnekl k
teşk l etmekted r.Bu anlamda ülkem zde geçm şten günümüze büyük b r b r k m n ürünü
olarak İmam Hat p Okulları da bugün sınırlarını aşan ve gen ş b r coğrafyada model olarak
kullanılması sık sık gündeme get r len okullar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda
Türk ye'n n yüksek eğ t mde uluslararasılaşma (Internat onal zat on) çabaları devam
etmekle b rl kte bu çabaların orta öğret mdek en d kkat çek c örnekler nden b r s de
Uluslararası İmam Hat p L seler d r. 2006 yılında Kayser 'de akab nde İstanbul ve
Konya'da eğ t m vermeye başlayan Uluslararası İmam Hat p L seler ve bu l selerde
öğren m gören uluslararası öğrenc ler Türk ye ç n de yen b r deney m olarak d kkat
çek c d r. Z ra bu öğrenc ler Türk ye'de yükseköğren m n doğrudan muhatabı olmaları
açısından da önem taşımaktadırlar. Bu l selerde küçük yaşlarda ülkeler nden gelerek,
l sans ve yüksek l sans eğ t mler n de burada tamamlayan / tamamlamak steyen bu
öğrenc ler n pek çok problemler olmakla b rl kte Türk ye'ye bakışları da merak konusudur.
Bu b ld r de söz konusu okullarda eğ t m görmek ç n gelen öğrenc ler n genel proﬁller ,
problemler , Türk ye algıları üzer nde durulacaktır.
Yöntem: Araştırmada ver sağlamak ç n Konya, Kayser ve İstanbul'da öğren m gören
öğrenc lerden bel rlenen örneklem üzer ne uygulanmış olan anket formunun
değerlend r lmes n çeren n cel yöntem le bu okullarda öğrenc lerle gerçekleşt r len odak
grup görüşmeler ve mülakatlar aracılığı le elde ed len n tel yöntem b rl kte kullanılmıştır.
Beklent ler ve Katkılar: Bu çalışmanın uluslararası öğrenc lere ve bu öğrenc ler n sosyokültürel uyumları, Türk ye algıları ve problemler ne orta öğret mden yükseköğren me
uzanan gen ş b r yelpazede bakma fırsatı sunması beklenmekted r.
Anahtar Kel meler: Uluslararası öğrenc ler, Uluslararası İmam Hat p L ses , Türk ye
Algısı, Eğ t mde Uluslararasılaşma

*Necmett n Erbakan Ün vers tes Sosyal ve Beşer B l mler Fakültes , Sosyoloj Bölümü
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Türk ye'n n Uluslararası Öğrenc Pol t kası Ned r?
Ne Olmalıdır?
Mehmet Al Bolat*
1960'lardan t baren Ortadoğu'dan Türk ye'ye gerçekleşen öğrenc akışı ve Osmanlı
dönem aş ret mektepler le asker ve pol s okullarına gelen ecneb talebelere de
değ nmekle b rl kte sunumun asıl konusunu, 1982 sonrası dönem oluşturacaktır.
1982'de Hükümet burslusu, 1991'de se Devlet burslusu tanımını ortaya çıkaran Büyük
Öğrenc Projes (BÖP) le 20 yılda 50 b ne yakın burslu öğrenc Türk ye'ye
get r lm şt r. Aynı dönemde 50 b n aşkın kend hesabına gelen burssuz öğrenc
mevcuttur. 2010'da kurulan Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB), BÖP ve hükümet burslusunu b rleşt rerek Türk ye Bursları adıyla
bu alanda çalışmaya başlamıştır.
Kend hesabına gelen öğrenc lerle lg lenen b r devlet kurumu yoktur. Kanunen YÖK
ve ün vers teler yetk l kılınsa da öğrenc ler n problemler n çözecek b r merc
bulunmamaktadır. Öğrenc ler, Dış şler Bakanlığı ve dış m syonlar, YÖK,
ün vers teler, YTB, İç şler Bakanlığı Göç İdares Başkanlığı, KYK, val l kler, l
emn yet müdürlükler , l m ll eğ t m müdürlükler , Yunus Emre Enst tüler ve s v l
toplum kuruluşları le muhatap olmaktadırlar.
“Yabancı Öğrenc ” tanımı, devlet aygıtında gereken önem görememe ve m llet
hafızasında se kötü yer etme sonucunu doğurmuştur. 2011'de “Uluslararası Öğrenc ”
tanımına geçme ve UDEF başta olmak üzere s v l toplum kuruluşlarının “M saﬁr
Öğrenc ” vurgusu yapmasıyla problem b r nebze aşılmıştır.
Barınma, burs, okul-sağlık s gortası ve kamet harçları g b madd sorunlar le
adaptasyon, rehberl k ve danışmanlık eks kl ğ , ahlak problemler g b manev sorunlar
le boğuşan uluslararası öğrenc lere cevap vereb lecek yeter düzeyde kamu ve s v l
oluşum yoktur. S v l toplum kuruluşları öğrenc k tles n n %25-30 bandına h tap
edeb lmekted rler. Burslu 15 b n öğrenc ye karşın 2014-15 eğ t m öğret m yılında 65
b n aşkın kend hesabına okuyan öğrenc Türk ye ün vers teler nde bulunmaktadır.
Öğrenc y sadece ekonom k g rd olarak gören ün vers te sayısı her geçen gün
artmaktadır.
Özetle Türk ye'n n genel geçer b r uluslararası öğrenc pol t kası yoktur. Her kurum ve
kuruluşun kend pol t kası vardır.
Sunumda 8-10 yıldır ülkem zde öğrenc l k yapan, aynı zamanda UDEF bünyes nde
personel olarak görev yapan uluslararası öğrenc lerle yapılan st şarelerde çıkan
*UDEF Uluslararası Öğrenc Dernekler Federasyonu Başkanı.
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konulara yer ver lecekt r. Kurumların pol t kaları, yanlış ve doğruları, olması gereken
durum d le get r lecekt r. SADER, Bab-ı Alem ve UDEF süreçler n n tamamında
bulunan, 11 yıldır uluslararası öğrenc lerle beraber olan, 12 ülkede Türk ye
Mezunlarını z yaret eden b r olarak k ş sel gözlemler m z sunumda yer alacaktır.
Muhatap olunan k ş ve kurumların meseleye yaklaşımı ve etk ler ele alınacaktır.
Öğrenc ler n karşılaştıkları problemler ve altında yatan mantık rdelenecekt r.
Sonuçta Türk ye'n n bu alandak pol t kasının ne olduğu ya da olmadığı ortaya
çıkacaktır. Olması gerekene da r b r tekl f sunulmaya gayret ed lecekt r.
Anahtar Kel meler: Uluslararası Öğrenc ler, Türk ye, Pol t ka.
Keywords: İnternat onal Students, Turkey, Pol cy.
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Unıon Of Muslım Students' Assocıatıons Of
South Afr ca (Msa Un on)
Mustafa Kemal Sağlam*

Modern dönem n beraber nde get rd ğ değ ş m ve yen l kler n çer s nde öğrenc
hareketl l kler sonuçları t bar le öneml b r yer tutar k bu, öğrenc hareketl l ğ n n
amacına da uygun b r yer tutuştur. Elbette k öğrenc hareketl l kler n modern dönemle
sınırlamak ya da bu hareketl l kler modern dönem le başlatmak tar he haksızlık
olacaktır ve ancak kolekt f b r uluslararası etk leş m tasn ﬁ yapıldığı takd rde bu
başlangıç anlam kazanacaktır. Uluslararası öğrenc hareketl l kler büyük çoğunlukla
modernleşmek steyen veya az modernleşm ş toplumlardan modern toplumlara doğru
seyretm ş ve bu durum Türk ye g b ülkelerde 19. Yüzyıl'dan t baren devlet pol t kası
hal n almıştır. Bahs geçen etk leş m her ne kadar kültürel ve tekn k alanda cereyan
etm ş / ed yor olsa da, aslında s yas b r etk leş m ve model olarak tezahür etm şt r ve
etmekted r. Aslında günümüzde Avrupa merkezl Erasmus g b öğrenc değ ş m
programlarının temel amacı, oluşturulması hedeﬂenen ortak kültürden hareketle ortak
paydada buluşacak b r pol t k kültür nşası olsa da, Avrupa le yakın pol t k bağı
olmayan ülkelerde bu etk leş m yer ne göre self-oryantal st ve yer ne göre de selfkolonyal st olarak zühur etmekted r. Çünkü öğrenc hareketl l kler temel anlamda
modern olmayandan modern olana doğru gerçekleşm ş ve Bernard Lew s' n İslam
Dünyası özel nde tesp t ett ğ ancak genelleşt r leb lecek yargısında da bel rtt ğ g b
modern dönemde Batı le karşılaşan Müslümanlar, öncek dönemler n aks ne Batı
Meden yet 'ne karşı büyük b r hayranlık beslem ş ve onun g b olmaya ya da onun g b
düşünmeye başlamışlardır. Başka b r dey şle, aslında hala adı konulmamış b r
meden yet kr z yaşayan İslam Dünyası ya da genel anlamda Doğu'nun fertler ve
aydınları, kend ülkeler n sosyal ve tekn k anlamda Batılılar g b algılayıp
değerlend rm şler ve kend Doğu'larını (or ent) yaratmışlardır. Bu durum aslında Doğu
Aydınının ya da eğ t ml Doğu'lunun kend ne yabancılaşması le alakalıdır. Cem l
Mer ç Türk Aydınını 'Batı'nın yen çer ler ' ve 'Türkçe konuşan Fransız' olarak tanımlar
ve bu tanımın esas vurgusu bu yabancılaşma ve kend or ent' n oluşturmak le
bağlantılıdır.
Bu çalışma esas t bar yle, uluslararası öğrenc hareketl l ğ deney m olan Doğulu
Aydınların eserler , görüşler ve bunlar üzer ne yazılan eserlerden hareketle
yapılacaktır. Kend doğusunu oluşturan ve self-oryantal zm le self-kolonyal zm
kavramları le bağdaştırılab lecek temel s mler üzer nden b r değerlend rmeye
g d lecekt r.

*Yıldırım Beyazıt Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m , Araştırma Görevl s
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Unıon Of Muslım Students' Assocıatıons
Of South Afr ca (Msa Un on)
Nadeem Mahomed*

1. About MSA Un on
The MSA was establ shed n 1973 and has s nce then grown to be one of the largest student
representat ve bod es n South Afr ca. Our a m s to ass st n the development of students
nto eﬀect ve leaders and act ve c t zens of the country. The establ shment of campus
structures and pursu t of campa gns advocat ng for soc al, pol t cal and econom c just ce,
leadersh p programs and human tar an n t at ves all work towards creat ng an nﬂuent al
nat onal body that truly represents students.
2. Internat onal student act v t es n South Afr ca
Many South Afr can students opt to study abroad for a number of reasons. The major
concern s that students leave South Afr ca n search of academ c opportun t es due to the
constra nts of the current tert ary educat on nfrastructure and resources.
In terms of nternat onal act v t es, South Afr can students are heav ly nvolved. Student
leaders often attend nternat onal conferences and our student organ sat ons are act ve
part c pants n nternat onal sol dar ty campa gns.
3. Issues mpact ng Internat onal student act v t es n South Afr ca
One factor hamper ng South Afr can students' nvolvement n nternat onal act v t es s that
of econom c resources. Many South Afr can students fac ng poverty are not w ll ng to
sacr ﬁce further resources on be ng act ve on the global stage. The r nvolvement only
becomes poss ble w th the support of our nst tut ons and/or donors.
For the most part, nternat onal students have enjoyed a secure res dent al and academ c
env ronment, largely due to un vers t es mak ng spec al arrangements for such students.
Any outbreak of futher xenophob c attacks w ll, however, place ser ous pressure on
students to recons der the r nvolvement n South Afr ca.
4. About South Afr can academ c nst tut ons and academ c work
The hallmark of tert ary educat on n South Afr ca s ts commendable ach evements n
world rank ngs. Globally, rat ngs rank three un vers t es w th n the top 400 un vers t es –
most not ceably the Un vers ty of Cape Town (UCT) featur ng at 148.

*Pres dent Nat onal Execut ve Comm ttee Un on of Musl m Students' Assoc at ons of South Afr ca,
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Education As A Key Driving Factor In International
Cooperation: What Is The Role Of African Students In
Turkey In The Process Of The Development Of
Turkish And Sub-saharan Africa Relationship?
Abdu DJAMANCA
The "Strategic Action Plan, 1998"has been the key driving of Sub-Saharan AfricaTurkey relationship. Currently 16th largest economy of the world, 7th in Europe and as
the heir of the Ottoman Empire, Turkey is very important actor in international
cooperation. Africa, with an estimated population to 230 million in 1950, has over a
billion people today, 2 billion by 2050 and 4 billion by 2100. Africa is represented by 54
countries with more than 20% of worldwide commodities. Turkey was almost absent in
Africa till the early 2000s, but as Ottoman Empireheir, Turkey had historical relations
with the Maghreb. This article concerns sub-Saharan Africa whose relationship with
Turkey are very recent. Here is studied the cooperation in cultural area that may be seen
as a prominent element for these relations. In parallel with diplomatic-economic
relations, Turkey has implemented several educational programs. The government
scholarships for Africa have gradually increased since years 2000s being attributed to
various levels (Turkish language, Bachelor and Master to PhD). The 54 African
countries are concerned by "Afrika-Türkiye Burs Programı" coordinated by “Yurtdisi
Turkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)”. Today many students are
appropriating themselves Turkish language and culture meaning thateducation seems a
key pillar for Turkey-Africa relationship.
Thus, what impact will be the presence of African students for Turkey-Africa relations?
Can the cultural factor been considered as a strategy for Turkey opening up to SubSaharan Africa? What are the perspectives of these students enrolling in diﬀerent
institutions in Turkey?
The educational factor would be elected as a key driving for Turkey-Africa
relationships: establishment of educational programs. In the long term, these students
trained in diﬀerent Turkish universities and ﬁelds, would serve to the development of
Turkish-African relationship in several areas. This gradual presence of African
students in Turkey could also be a source of immigration, but also a strategy for
exporting the image of both Turkey and Africa. This workexamines the Turkish "soft
power"by the cultural factor (Josehp Nye 2004) by analyzing the nature of theses
relations in which both parties seem satisﬁed.
Statistically it's very diﬃcult to specify the exact number of African students in Turkey
so this research may contribute to it. However, the number of African students in
Turkey since 2008 (1st Turkey-Africa Summit). The cultural ﬁeld has been seen as a
prominent factor for the development of Turkish-Sub-Saharan African relationship and
Turkey became gradually known by Africans and vice-versa.
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M saﬁr Öğrenc ler n Yerl Öğrenc lerle
Entegrasyonu: 'Kırıkkale Enderun Uluslararası
Öğrenc Derneğ İftar Çadırı Örneğ '
Fatıma Zeynep BELEN*
Özet
D n, kültürü oluşturan ortak değerler arasında yer almaktadır. B rey n manev ht yaçlarının
toplumsal etk nl kler le karşılanması m saﬁr öğrenc ler n entegrasyonuna katkı
sağlayab l r. Bu çalışmada, uluslararası öğrenc ler n yerl öğrenc ler le entegrasyonuna
örnek olarak Kırıkkale Enderun Uluslararası Öğrenc Derneğ 'n n 2015 yılı Ramazan
ayında kurduğu 'İftar Çadırı' örneğ ele alınmıştır.
Bu tebl ğde manev değerler n, sosyal ek nl klerle yaşanmasının entegrasyon üzer ndek
etk s n n ortaya konulması amaçlanmıştır. Ver toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır.
Mülakata, İftar Çadırı'nda görev alan on b r erkek m saﬁr öğrenc katılmıştır. Ver ler, çer k
anal z le değerlend r lm şt r. Araştırmanın bulguları çerçeves nde, uluslararası
öğrenc ler n, yerl öğrenc lerle entegrasyonuna da r öner ler sunulmuştur.
Anahtar Kel meler: D n, entegrasyon, manev değerler.
Keywords: Rel g on, ntegrat on, sp r tual values.

*Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Ünv. İslam İl mler Fakültes
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Dünyada ve Türk ye'de Uluslararası Öğrenc Trendler
Al Zafer Sağıroğlu*

İnsan hareketl l kler n n özel türler nden b r olan yükseköğret m öğrenc
hareketl l kler her geçen gün artarak devam etmekted r. Ağırlıklı olarak Amer ka ve
Avrupa kıtasında yoğunlaşmakta olan uluslararası öğrenc hareketl kler n n dağılımı
son yıllarda farklılıklar göstermekted r. Anılan ülkeler n yanında dünyanın farklı
bölgeler nde küresel ve bölgesel aktör ülkeler n ortaya çıkmaya başladığı
görülmekted r.
Türk ye uluslararası öğrenc deney açısından tar h der nl klere sah p b r ülked r.
Bununla b rl kte son yıllarda yükselen görecel s yas ve ekonom k gel şmelere paralel
olarak, uluslararası yükseköğret m açısından bölgesel b r caz be merkez olma
poz syonunu her yıl daha ler taşıyan b r eğ l m göstermekted r. Bunun yanında son
yıllarda çevre ülkelerde meydana gelen s yas ve ekonom k olumsuzlukların da konuyu
yakından lg lend ren boyutları bulunmaktadır.
Bu b ld r n n amacı konu le lg l kurumların açık ver ler nde ve l teratürden toplanan
b lg ler ışığında dünyada ve Türk ye'de Uluslararası Öğrenc trendler ndek
gel şmelere da r genel b r çerçeve ve perspekt f ortaya koymayı amaçlamaktadır.

*Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Ün vers tes , Sosyoloj Bölümü Öğret m üyes – Göç Pol t kaları Uygulama ve
Araştırma Merkez müdürü.
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"The Strategy Development for Sustainable Refugee
Policies in Higher Education: The Case of Turkey"
İpek Coşkun*

Since 2011, the civil war inside Syria has inﬂuenced millions of lives deeply. The ongoing
violence against civilians has left people no choice but move from Syria to another
countries like Turkey, Lebanon, Jordan and some European countries. The number of
Syrians immigrants in Turkey is increasing day by day and among them youth population
rate is considerably high. Because of the ongoing civil war, it is nearly impossible for them
to continue their education in Syria. Turkish government had some steps to facilitate the
integration of Syrians at Turkey's schools and universities, including waiving tuition fees
for students with academic and identiﬁcation documents who gain admission to the
country's public universities. However because of the lacking coherence, coordination and
transparency, with mixed results in terms of the actual enrolment of Syrians at Turkish
universities and schools, Turkey still cannot develop a sustainable higher education policies
for Syrian young immigrants. In this paper, these challenges and opportunities of the
Syrian young immigrants' survival in Turkish higher education would be discussed in
detail. The main point of the paper is that increasing Syrian access to universities in Turkey
help ensure that the refugee population does not become a permanent underclass in the
country. Likewise, trained young people and faculty will be needed to rebuild Syria,
including the Syrian academy, and bring stability to the region.

*SETA Expert n Educat onal Aﬀa rs
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