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Internationalisation of Higher Education:
Global Quality in Managing International Students
Prof. Dr. Abdelaziz Berghout
Deputy Rector Internationalisation & industry and Community Relations
International Islamic University Malaysia
This paper provides an integrated approach on the internationalisation of higher education with
a special reference to managing international students. The paper posits that quality management of international students is considered as one of the pillars of success of internationalisation.
Hence, it is important for any country or university aspiring towards becoming an attractive centre
of international students to provide comprehensive ecosystem and environment and fulfill the
requirements of global stakeholders. The process and strategy of managing international students
include among others, branding, marketing and promotion of higher education provider, comprehensive policies and regulations of internationalisation, international curriculum and co-curriculum,
recruitment of quality international students, quality faculty, quality delivery, robust facilities, conducive cultural environment, funding and financial assistance, research opportunities, mobility opportunities, value based ecosystem, innovative approaches to international students. Furthermore,
managing international students covers areas such as; recruitment and admission, enrolment,
cultural and mind set orientation, integration, accommodation, visa and immigration, language
orientation, welfare and financial assistance, study and work, health care and insurance, understanding local culture and social relations, security matters, graduation and post graduation…etc.
This paper considers international students as an added value to the society and an agent of development for the community. Therefore, engaging international students and paving the way for their
positive integration and acculturation in the society is an important factor of the success of higher
education. The paper makes special reference to the management of international students in the
International Islamic University Malaysia. The paper concludes that developing a comprehensive
approach on managing international students according to global quality standards is a must
without which the whole concept of international student loses its substance.
The paper also recommends a strategy to managing international students that stresses the importance of global quality, global stakeholders, soft power and diplomacy, valorizing international
student as asset, the concept of international students as ambassador, and the concept of My
University My Family.
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Tanzania International
Students’ Policy
Prof. H. R. H. Hikmany
Acting VC-Abdulrahman Al-Sumait University; Zanzibar

Academic collaboration among higher learning institutions is a must. The principal clients in higher
education are students which raises the need for their forums as a way of exchanging knowledge
and. The forums also provide opportunities for students to be exposed to available chances for
studying abroad hence expand their understanding of cultures because true life is always changing
and students should be exposed to those unexpected foreign situations. This paper is intended
to contribute in this area by discussing the current situation in the United Republic of Tanzania
regarding policy matters of international students. A survey shall be conducted in the form of
discussions, telephone interviews and questionnaires. For sake limited resources, all universities in
Zanzibar are covered but only two in Tanzania Mainland. These are: the State University of Zanzibar, Zanzibar University and Abdulrahman Al-Sumait University. In Tanzania Mainland two universities are selected, one because it is the only Muslim University in Tanzania Mainland (Muslims
University of Morogoro) while the other is selected because it is directly involved with International
Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE – Tanzania) and that is
Open University of Tanzania. Two prominent research and policy private institutes namely Zanzibar
Indian Ocean Research Institute (ZIORI) and Zanzibar Institute for Research and Policy are also
covered. In addition various documents and websites are referred. No complicated data collection
procedures shall be used with any extensive data analysis.
United Republic of Tanzania may not have written International Students’ Policy hence this study
shall be descriptive dealing with activities involving. Only a few universities are consulted due to
limited resources. The study will contribute in the discussion about international students and
show that it is worth of Government intervention. This study shall benefit the organizers by reading
it and possessing a researched document regarding the status of International Students in Tanzania. The research also will benefit by being exposed in Istanbul symposium and hence enrich his
understanding on the issue and this will also benefit SUMAIT University.
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“Old School”: The Roll of the Argumentative Essay and Liberal
Arts Reasoning in an Age of Global and Online Learning
Dr. Matthew C. J. Rudolph
Visiting Assistant Professor, Hamilton College Faculty Director, New York State Independent
Colleges Consortium for Study in India Director, Global Engagement. Ubuntu at Work
Students from education systems in the Anglo-American tertiary education system -- with its
liberal arts orientation -- are most challengingly assessed with the fundamental building block of
that system: The argumentative essay presented in a seminar. Students from countries outside
Anglo-American tertiary education norms often encounter the argumentative essay form for the
first time when they study abroad in the countries of the Anglo-American sphere. At the same
time, students and instructors globally face the problem of maintaining academic integrity when
producing original essays in the age of digital internet abundance. How to sip from the fire hose
of information and maintain academic integrity while still preserving the argumentative essay and
the seminar format.
Drawing on my own experience in China, India and the US as an instructor, the presentation will
consider the experience of Chinese and Indian students in the US, and of all students in the age of
ubiquitous information online, this presentation will consider the benefits and challenges of using
the argumentative essay as a curriculum element on OxBrdge (Oxford Cambridge-style) seminar
format as a pedagogic tool in the global environment where liberal arts reasoning is increasingly
uncommon; where plagiarism is tempting, and where the skills of written expression relying on fast
research and on-deadline assimilation of large quantities of information is still at a premium in an
increasingly standardized and fragmented learning environment. At the same time, economies
seeking to upgrade their workforce to ever-higher-analytic-skill service-based workforces find it
difficult to produce analytically-capable graduates of tertiary education with strong skills in written
expression, presentation and improvisational response.
The presentation will explain why the centuries-old OxBridge argumentative essay and seminar
format for its delivery still provide a valuable pedagogic tool, and how they can still be taught in an
global education environment enabled by digital and internet-based “fast” research sources, tools
for visual and graphic presentation of evidence and data; and challenged by with very different
secondary education backgrounds and ubiquitous plagiarism opportunities.
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Online models as effective tools for
international students
Mekhribon Abdullaeva
PhD Candidate, International Education Educational Policy, Research and Administration
University of Massachusetts, United States
My presentation will examine how online education model expands educational opportunities for
international students. The online education model is now well established in the United States. It
is a significant component even in traditional educational settings. Students and teachers communicate with each other using Moodle and Blackboard. Course readings, lecture notes, videos, and
assignments are online. Moreover, students and teachers are expected to engage their material in
blogs and forums. Participation in this online community helps students survive the competitiveness and lessen the isolation common to higher education institutions in the United States.
Many international students arrive at United States universities unprepared for the engagement
expected of students on campus and in the classroom. Seminars expect student participation.
Writing is valued over testing. Essays are expected to be “thoughtful.”
We can do more to prepare students by reaching out to them before they arrive. Students everywhere use social networks. We can build on this shared base to create an online program whose
content will orient students to their approaching journey.
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The Importance of
International Education
Dr. Nasser Said Al-Salti
Assistant Dean for Training and Community Services
College of Science, Sultan Qaboos University, Oman
International education can be one of the most valuable and enriching experience for students. It
gives students a chance to experience different education systems. International students may
also be introduced to new learning technologies and get the benefit of good teaching and research
facilities which might not be available in their home countries. Studying abroad gives students
an opportunity to learn a new foreign language. They can improve their language skills by the
significant language practice they get in their daily life in addition to language courses provided
by the host university. Being on your own in a foreign country will improve self-independence and
enhance personal development. International education also gives a chance to experience new
cultures which results in a better understanding and appreciation of other nations and different
cultures. After finishing their studies with such enriching experience and maintaining high education standards, international students usually have a better job opportunity back home. On the
other side, international education might be challenging and international students have to try
their best to overcome a number of challenges like financial issues, culture chock, home-sickness
and communication problems. In this talk, we discuss the benefits of international education and
how these benefits can be maximized. We also present how international students can overcome
challenges that they may face.
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Uluslararası Burslu Öğrencilerin Türkiye’de Eğitim Görme
Beklentileri ve Kariyer Hedefleri
Dr. Olgun Gündüz

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti bursu ile yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin Türkiye’de
eğitim görme hedef ve beklentileri ile kariyer planlarının neler olduğu üzerine nitel bir araştırma
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın, hem farklı bölgelerden gelen öğrencilerin hedef ve kariyer planlarının neler olduğunu ortaya koyma açısından hem de Türkiye’nin uluslararası burslu
öğrencilerle ilgili stratejik hedefleri ile uyumunu sorgulamak noktasında önemli bir işlev yükleneceği
düşünülmektedir. Türkiye’nin etkili bir burslu uluslararası öğrenci politikası geliştirilebilmesi üzerinde
birçok faktör rol oynamaktadır. Etkili tanıtım faaliyetleri, akademik açıdan başarılı öğrencilerin seçimi, kaliteli bir eğitim ortamı ve sürecinin temini gibi bir dizi etmen bu faktörlerden sadece birkaçıdır.
Öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görme hedef ve beklentileri ile mezuniyet sonrası kariyer planları
da, eğitim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
Bunun ötesinde Türkiye’deki burslu uluslararası öğrencilerin hedef ve beklentileri ile mezuniyet sonrası kariyer planlarının, Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Strateji Belgesinde ortaya konan hedeflerle
uyumlu olması beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de burslu öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye’de öğrenim görme hedefleri ile kariyer planlarının neler olduğunu saptamak
önem arz etmektedir. Diğer yandan, öğrencilerin geldikleri bölgelere göre birbirinden farklı amaç ve
hedef taşımaları muhtemeldir. Bu amaç ve hedeflerin hangi noktalarda farklılaştığını ortaya koymak, Türkiye’nin uluslararası öğrenci stratejisinin bölgelere göre değişiklik gösterebilme potansiyeli
üzerinde de etkili olacaktır.
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Türkiye’nin
Büyük Öğrenci Projesi
Hacı Murat Terzi
Türkiye’nin Büyük Öğrenci Projesi, Yükseklisans Tezi. Ankara, 2013

Bu araştırma, ilk defa 1992 yılında uygulanmaya başlanan ve günümüze kadar akraba ve komşu
ülkelerden Türkiye’ye yükseköğretim görmek üzere burslu öğrenci getiren Büyük Öğrenci Projesi’nin
öncelikle etkinliğini, verimliliğini değerlendirmek ve projenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye’ye yükseköğrenim için gelen öğrencilerin
niyet mektupları ve bu öğrencilere yönelik yapılan anket çalışmalarından yararlanılmıştır. Ayrıca
çalışmada mülakat değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Çalışmanın başında öğrenci değişim programlarının kısa tarihçesi, öğrenci değişim programının
dünyadaki uygulamaları incelenmiştir. Büyük Öğrenci Projesi’nin mevcut durumu ve koordinatör
kurum görevinden bahsedilmiştir. Yabancı öğrencilerin niyet mektupları incelenirken Türkiye algıları
irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise öğrenci seçme ve yerleştirme süreci ile öğretim sürecinde
yaşanan sorunlara değinilmiş ve bu sorunlara cevap aranmıştır.
Çalışmanın, biraz duygusal, biraz da tarihi sorumlulukların yerine getirilmesi düşünceleriyle ortaya
çıkan ve daha sonradan Türkiye’nin eğitim alanındaki bir dış politika enstrümanına dönüşen Büyük
Öğrenci Projesi’nin hedefleri ve ulaşılan noktanın tespiti açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Türkiye’nin Afrika Açılım Stratejesinde
Uluslararası Öğrenci Hareketliliğin Rolü
Kemal Kaya

Ülkeler sahip olduğu tarihi geçmişi, kurumları, politikaları, eğitim ve sanatı ile taşıdığı kültürel
değerleri kapsayan yumuşak güç unsurları vasıtasıyla diğer ülke ve toplumları etkilemeye çalışırlar.
Gelişmiş ülkeler, ekonomik kalkınma, nitelikli insan kaynağı, bilgi transferi, kültürel etkileşim vb.
birçok fırsatı sunduğu için ülkelerine uluslararası öğrenci kabul etmekte ve bu alanda enerji sarf
etmektedir. Afrika Kıtası, son 10 yılda değişen Türk dış politikasında yerini alan öncelikli bölgelerden
biridir. İlişkilerin derin bir geçmişe sahip olduğu Kıta’nın önemi Türkiye açısından gün geçtikçe daha
iyi anlaşılmaktadır. 1998’de başlayan süreçte, ‘Afrika Açılım Politikası’ paralelinde Türkiye’nin Afrika
ülkeleri ile gelişen siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerinin boyutu giderek derinlik kazanmakta ve çeşitlenmektedir. Her geçen gün çoğalan Büyükelçiliklerin sayısı ve artan ticaret hacmi
ile devlet destekli kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yoğunlaşan faaliyetleri ülkeleri ve halkları
birbirine yakınlaştırmaktadır. Bu çalışmada, öğrenci burslarının Kıta ile ‘Afrika Açılımı’ bağlamında
geliştirilecek ilişkilerde önemi vurgulanmaktadır. Türkiye’nin değişen burslu öğrenci politikasına paralel olarak son zamanlarda Afrika ülkelerinden gelen burslu öğrencilerin sayısında önemli bir artış
meydana gelmiştir. Türkiye Burslarıyla başlanan bu yeni süreçte, öğrenci gönderen Afrika ülkesi ile
Türkiye’nin beklentilerini ikili ilişkileri dikkate alarak buluşturan etkili bir uluslararası öğrenci politikasının nasıl geliştirilebileceği tartışılmaktadır.
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Uluslararası Öğrencilerinin Uyum Sorunlarının İncelenmesi
ve Bu Sorunların Çözüme Yönelik Beklentilerin Araştırılması
Mehmet Serdar Ercan

İyi bir eğitim için her yıl artan sayıda uluslararası öğrenci Türkiye’ye gelmektedir. Bu öğrencilerin,
eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması bir anlamda uyum süreçleri ile alakalı bir durumdur. Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin uyum sorunları ile alakalı çok fazla çalışmanın
olmadığını söylemek mümkündür. Bu çalışma, Türkiye’de öğrenim görmekte olan Türkiye Burslusu
öğrencilerin sosyal, kültürel, akademik ve finansal uyum sorunlarının incelenmesine yöneliktir.
Öğrencilerin eğitim hayatında ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, sosyal iletişim becerileri, finansal sıkıntılar ve Türk kültürüne adaptasyon sürecine ilişkin konular irdelenmiştir. Bunun için,
ilgili literatür ve akademik çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan kapsamlı bir anket yolu ile bulgular elde edilmiş ve söz konusu bulgular ışığında uluslararası öğrencilerin uyum sorunları; cinsiyet,
yaş, medeni durum ve Türkiye’de kalma süreleri gibi değişkenler açısından karşılaştırmalı bir şekilde
analiz edilmiştir. Bu araştırmada, öğrencilerin başlıca uyum sorunlarının dil yeterliliği, ekonomik sorunlar ve kültürel adaptasyon olduğu görülmüştür. Eğitim dış politikası açısından siyasi, ekonomik,
sosyal ve kültürel anlamda geri dönüşleri olan böylesi önemli bir konuda, öğrencilerin uyum sorunlarına yönelik yapılacak çalışmalar, gerek Türkiye’deki eğitim kalitesinin uluslararasılaşması gerek
bu konuda harcanan emeklerin ve mali kaynakların boşa gitmemesi açısından önemlidir. Ayrıca,
bu konuda çalışmalarda bulunan ilgili resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına
katkıda bulunulması ülkemizin ve bölgemizin hedeflerine uygun insan odaklı proje/program uygulanması aşamasında bu çalışmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Türkiye’de Öğrenim Gören
Uluslararası Öğrencilerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Yaser Snoubar
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğr. Gör. Dr.

Bu çalışma Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin; eğitsel ve akademik başarı,
kültürel farklılık, dil bilme, psikososyal, ekonomik, kişisel gelişim ve serbest zaman değerlendirme,
barınma, baskı ve ayrımcılığa uğrama sorunlarını ve sosyal hizmet gereksinimlerini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara’da devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerle
yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 23,0’tür. Türkiye’de yükseköğretim görme ortalaması 2,8 yıl,
yükseköğrenimde geçirilen süre 1-15 yıldır. Öğrencilerin % 73’ü erkek, % 27’si kız öğrencileri temsil
etmektedir. Öğrencilerin büyük bir bölümü hiç evlenmemiştir. Bazı öğrenciler başarısızlık, ekonomik
sorun, çalışmak için ara vermek, sağlık sorunları gibi nedenlerle yıl kaybetmiştir. Dil yetersizliği,
ekonomik sorunlar, akademik başarısızlık ve akademik personel ile iletişim sorunları öğrencilerin
eğitimlerini etkimektedir. Öğrencilerin büyük bir bölümü yabancılara karşı tutum, yemek kültürü,
Türk toplumu ile ilgili kurallar ve karşı cinsle ilişkiler konusunda önemli sorunlar yaşamaktadırlar.
Öğrencilerin çoğu, dil yetersizliği nedeniyle iletişim sorunu yaşamaktadır. Öğrenciler, aileden uzak
kalmanın zor olması, hata yapmaktan korkmak, Türkiye’de korunmaya ve desteklenmeye gereksinim duymak, düşüncelerini ifade etmekte güçlük çekmek, geleceğini güvencede hissetmemek,
insanlarla iletişim kurmakta güçlük çekmek, Türkiye’de kendini yalnız hissetmek ve sosyal çevre
baskısı gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Öğrenciler psikososyal sorunları nedeniyle aile ve arkadaşlarına başvurmaktadırlar. Temel gelir kaynakları ailelerinden ve Türkiye’den aldıkları burstur. En çok
beslenme, ulaşım, giyim, okul harcı ve kırtasiyeye para harcamaktadırlar. Öğrenciler KYK’ya bağlı
devlet yurtlarında ve evlerde kalmaktadırlar. Kaldıkları yerlerin koşulları, karşı cinsten arkadaş edinmelerini, serbest zamanlarını değerlendirmelerini ve psikolojik durumlarını etkilemektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı kendilerine önyargılı davranıldığını ve çeşitli nedenlerle ayrımcılığa uğradığını
bildirmiştir. Öğrencilerin Türkiye’de yaşadıkları sorunların başında akademik sorunlar, ekonomik sorunlar, baskı ve ayrımcılığa uğrama gelmektedir.
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Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerde
Türk ve Türkiye ve İslam Algısı
Mine Korkut

Farklı alanlardaki Stratejik konumları, ekonomik ve siyasi bir bölgesel güç ve lider olma yolundaki
açılımları ve birçok medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmasından dolayı küreselleşmenin etkilerine doğrudan açık olan Türkiye, küreselleşmenin en hızlı sonuçlarından biri olan uluslararası öğrenci
hareketliliğini de kendine çekmeye başlamıştır. Elbette bu durumun oluşmasında, Türkiye’nin dış
politikası, yurt dışına açılmış sanayi ve ticaret alanları, uluslararası organizasyonlar, insani yardım
kuruluşları ve turizm alanlarındaki gelişmelerin etkisi vardır. Uluslararası öğrencilerin eğitim için
neden Türkiye’yi tercih ettiklerine dair daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lise öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem
olarak lise öğrencilerin tercih edilmesinin nedeni, öğrencilerin Türkiye’ye çok erken yaşlarda gelmesi sebebidir. Çok uzun yıllar Türkiye’de kalan öğrencilerin Türkiye’ye dair olumlu ya da olumsuz
kesin yargıları yoktur. Araştırmada çok sayıda ülkeden 25 temsilciyle görüşülmüş, nitel araştırma
örneklerinden olgu bilim deseni uygulanmıştır.
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Uluslararası Kız Öğrencilerin Türkiye’de Yaşadıkları
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Saliha Sert

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaştığı günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkenin bu alanda ciddi seviyede politikalar ürettiği görülmektedir. OECD
verilerine göre 1975 yılında 800 bin dolaylarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000’li yılların ilk
yarısında dünya genelinde 2,1 milyona ulaşmış, 2014 yılına gelindiğinde bu sayı yüzde 115 oranında
artarak 4,5 milyona yükselerek ciddi bir artış göstermiştir. Bu sayının 2020’de 8 milyona ulaşması
öngörülmektedir (KB,2014:9). Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2015-2016 eğitim yılında Türkiye’de
öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının 204 ülkeden toplam 87 bin 966 olduğunu bildirmiştir
(UDEF,2016). Sayıları her geçen yıl artmakta olan ve önümüzdeki beş yıl içerisinde 200.000 sınırına ulaşması öngörülen (ISAP,2014:3) uluslararası öğrenciler için Türkiye’de halen yeterli düzeyde bir
politikanın geliştirilip hayata geçirilememiş olması, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları muhtelif sorunların çözümünün önünde bir engel teşkil etmekte ve problemlerin
artış göstermesine sebep olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası kız öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarında karşılaşmış oldukları sorunları belirlemek ve bunlar için
çözüm önerilerini üretmektir. Yapılan çalışmada mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede Bursa’da Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören 25 farklı ülkeden 25 uluslararası kız öğrenci
ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası kız öğrencilerin eğitim almak
için ilk başvuruları esnasında karşılaştıkları sorunlardan, mezuniyet sonrasına kadar ki süre içerinde karşılaştıkları bürokratik, sosyo-kültürel, psikolojik, ekonomik problemler ve 15 Temmuz darbe
teşebbüsünün ertesi karşılaşılan sorunlar incelenmiştir.Türkiye’de yükseköğrenim görmek için gelen
uluslararası kız öğrencilerin yaşamış oldukları problemler, eğitimin uluslararasılaşması konusunda
mevcut durumu, temel sorun alanlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyan bu çalışma, mevcut literatürün zenginleşmesine ve üretilecek politikanın uygulama aşamasında ihtiyaç duyulacak bilgi, birikim ve tecrübe altyapısına katkı sağlaması temennisiyle yararlanıcıların istifadesine sunulmuştur.
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Türkiye’ye Kriz Bölgelerinden Gelen Uluslararası Öğrenciler
İçin Politika Üretmek
Selvet Çetin

Türkiye, yükseköğrenimde gerçekleştirdiği reformlara bağlı olarak son yıllarda uluslararası eğitim açısından önemli bir üs haline gelmekte, dünyanın farklı ülkelerindeki öğrenciler için bir çekim
merkezine dönüşmektedir. “Türkiye Bursları” kapsamında ülkemizde yüksek öğretim gören uluslararası öğrencilerin yanı sıra kendi imkanlarıyla ve farklı burs programlarıyla Türkiye’de çok sayıda
ülkeden öğrenci lisans ve lisansüstü eğitim görmektedir. Onuncu Kalkınma Planıyla Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararası öğrenci pazarındaki payını 2018 yılı sonuna kadar yüzde 1,5’a çıkarması
öngörülmektedir. Bu gelişmeler, uluslararası öğrencilerin temel gereksinimleriyle ilgili beklentilerini
artırdığı gibi, üniversitelerimizin hizmet kalitesini geliştirmeleri gerektiğini de ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan Türkiye, İslam Dünyasında yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin neden olduğu kitlesel
göçlerden en fazla etkilenen ülke olduğu gibi, bu kriz bölgelerinden gelen çok sayıda uluslararası
öğrenciye eğitim fırsatı sunmaktadır. Bu öğrenci kitlesinin diğer uluslararası öğrencilere göre daha
dezavantajlı bir konumda bulunduğu gerçeğini dikkate almak gerekmektedir. Dolayısıyla yerinden
edilen, can ve mal güvenliği risk altında olan söz konusu öğrenci kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulacağı farklı strateji ve rehberlik programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla geliştirilecek eğitim politikaları çerçevesinde YÖK ve ilgili kamu kuruluşları arasında
eşgüdümün sağlanması ve sürdürülebilir nitelikte akademik çalışmaların hayata geçirilmesi önem
arz etmektedir. Suriye, Irak, Filistin, Libya, Afganistan ve Yemen gibi hali hazırda iç savaş ve silahlı
çatışmaların sürmekte olduğu ülkelerden gelen binlerce mülteci ve sığınmacı statüsündeki uluslararası öğrencinin, Türkiye’deki gelecek arayışlarına cevap verebilecek politik yaklaşımların eğitim
süreçlerini doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır.
Bu yazıda, yükseköğretimde uluslararasılaşma çabalarının hız kazandığı bir dönemde kriz bölgelerinden gelen öğrencilerin eğitimlerini teşvik edici ve destekleyici politikaların geliştirilmesinde dikkat
edilmesi gereken konular ve bu hedef kitleye yönelik farkındalığın nasıl oluşturulacağına dair yapılması gerekenler ele alınacaktır.
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Yabancı Uyruklu Li̇sansüstü Öğrenci̇leri̇n Karşılaştığı
Problemler: Anadolu Üni̇versi̇tesi̇
Sevcan KAPKARA
Shoirakhon NURDINOVA

Küreselleşmenin etkisinin artması ile sınırların giderek soyutlaşması, ülkeleri ve bu ülke insanlarını
etkileşim içine sokmuştur. Ülkelerin büyüme ve kalkınma planları doğrultusunda gösterdiği faaliyetler, küreselleşen dünyada rekabet ortamının çetinleşmesi sebebi ile ülke sınırlarını aşmış ve
bu ülkelerin uluslararası faaliyet gösterdiği alanlar da artmaya başlamıştır. Eğitim sektörü de bunların başında gelmektedir. Türkiye, özellikle coğrafik olarak yakın ülkeler başta olmak üzere Afrika,
Avrupa gibi bölgelerden yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bir ülke konumundadır.
Bu talebi etkileyen etmenler arasında Türkiye’nin doğal güzelliği, sunduğu imkânlar, sosyo-kültürel
benzerlik eğitim kalitesi gibi birçok etken sıralamak mümkündür. Eskişehir’de konumlanmış Anadolu Üniversitesi de, Türkiye’de faaliyet gösterip yurt dışında adından söz ettiren başarılı üniversiteler arasında yer alan ve çok sayıda yabancı öğrenci tarafından tercih edilen ve bu öğrencilerin
birçoğuna ev sahipliği yapan bir eğitim kurumudur. Farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden gelen bu
öğrenciler gerek okul yaşamında gerekse sosyal hayatlarında birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu
konuda üniversite, öğrencilerine çeşitli yönlerden destek vermekte fakat öğrenciler tüm sorunlarına
çözüm bulamamaktadırlar. Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu
lisansüstü öğrencilerinin karşılaştıkları problemleri tespit etmeyi ve öğrencilerin karşılaştıkları bu
sorunlar üzerine farkındalık yaratarak sorunlarını en aza indirgemeye yardımcı olacak çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, söz konusu bu çalışmada nitel araştırma yönteminden
yararlanılmıştır. Araştırma verileri, anket tekniği kullanılarak elde edilmiş ve SPSS programı yardımı
ile analiz edilmiştir.
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İzmir’ De Eğitim Alan Uluslararası Öğrencilerin Sorunlarına
Çözüm Niteliğinde İZMOD’ Un Yaptığı Çalışmalar
Yasemin Karamanlı - Nursen Aslan
Öğrenci 		
Ziraat Mühendisi
İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği
Türkiye, eğitim kalitesi yükselişte olan bir ülke olması sebebiyle birçok ülkeden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih etmeleri, Türkiye devletinin yanı
sıra STK’ların da sorumluluğunu artırmaktadır. Lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim almak üzere gelen öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda gerekli ihtiyaçlarını karşılama
noktasında yardımcı bir misyon üstlenmek, ülkemiz ve bireysel olarak bizler adına bir kazanç olacaktır. Karşılıklı kültürel etkileşim, hem eğitimi ülkemizde alan öğrenci için hem de yerli öğrenciler
için fayda teşkil etmektedir.
İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği olarak, 2015 yılında İzmir’ de eğitim alan uluslararası
öğrencilerin sorunları ve memnuniyetlerini tespit etmek üzere yaptığımız saha çalışmasından elde
ettiğimiz veriler ışığında, derneğimizin faaliyet planlamasını sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ağırlık vererek oluşturduk. Bu verilerden yola çıkarak, TÖMER’ de aldığı eğitim sonucu Türkçe
seviyesinin yeterli düzeye ulaşmadığını düşünen öğrencilere yönelik “Türkçe Konuşma Klubü”; İzmir çevresini kendi olanakları ile tanıma imkanı olmayan ve oryantasyon sürecini tamamlayamayan öğrencilere yönelik “kültür ve gezi programları”; öğrencilerin akademik ve kültürel eğitimlerine
destek sağlayacak “akademik destek programı”; uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışma ve
kaynaşmalarına olanak sağlayan, kültür alışverişine katkı sunan “ülke tanıtım programları” gibi etkinlikler düzenledik. Dünya üzerinde 72 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin Türkiye’ ye
geldikten sonra hissettiklerini dile getirdikleri “yabancılık” hissinin psikolojik olarak olumsuz tesirini
azaltmak üzere yaptığımız ”Yürek Atlası” adlı projemizde yerli öğrenciler ile yabancı öğrencilerin bir
araya gelmesini sağlayarak bu olumsuz duygunun azalmasına katkı sağlayan programlarla faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.
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“International students
in Spanish universities”
Abdelaali Bariki

The Spanish University System (SUS) a total of 83 universities (teaching 81) conforms it, during
the 2014-2015, distributed in 243 campuses, and 113 non-presential. Of the 83 universities, 50 are
supported by state funding and 33 are private. The universities have registered 480 research institutes, 40 doctoral schools, 49 university hospitals and 81 foundations. In 2013-2014, 4.9% of the
students are foreigners (compared to 17.5% in the United Kingdom, 16.8% in Switzerland or 9.8%
in France). In the case of students of degree, 4% are foreigners and in the case of masters 18.1%.
42.8% of foreigners come from the EU-27 and 26.9% from Latin America and the Caribbean. There
is a slight increase in the number of students from Asia and Oceania, which is 9.1%.
One of the great problems has been the Selectividad (university entrance exam for foreigners
and citizens), although the new Education Law (Ley Wert) eliminates it but there are still other
demands.
Documentation is difficult to provide, for example, harmonized Baccalaureate notes, homologation
of degrees and sworn translations, equivalences of programs, study visas ... All this discourages the
foreign student to go to study in Spain. Another problem is access to higher cycles or specialties in
the health field and public examinations, which in Spanish law leaves only a very small percentage
of places for students outside the EU (usually 3%) which makes it very difficult to obtain a place
by the high competitiveness.
This article treats the situation of the international students in Spanish universities coming from
outside the European Union.
As the main source, it’s included official data from the government of Spain and UNESCO, also
details of the cultural, legal problems and academic difficulties they face, that we have been trying
to deal with and resolve in the past 6 years at the associative level, as well as propositions for
possible solutions.
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British Efforts to the Promotion of Secularization of Indian
Muslim Education System with the Especial Emphasize on
the Policy towards Foreign Students (1850-1900)
Abdullah-Al-Mamun
Almost 800 years Muslim ruled India experienced nearly 200 years British colonial rule, is a remarkable history in the world civilization. Colonial regime leaved but kept their idea and policy alive
in the blood and philosophy of the region. English East India Company came in India in the early of
17th century. And defeating the Nawab of Bengal in the battle of Palashy (1757) they established
their authority on Bengal and later whole India. Soon after the establishment they started influencing upon local socio-economic, cultural and education system. They took steps to control over the
traditional madrasah system ins and outs. New institutions, like- Calcutta Madrasah were established under their supervision. Secondly, control over the educational institutions was taken from
the vakfs (volunteer institutions). Thirdly, syllabus and curriculum were changed. Fourthly, efforts
were made to change educational and official languages, Persian to English with giving lest importance to the Arabic. Fifthly, missionary activities were increased and became influential. Finally,
investment to introduce a loyal class among young generation was made inspiring and providing
opportunities to get education in Britain. Like Sir Syed Ahmad Khan who went to England and
later played very important role in the mobilization among Indian Muslims. Even in some cases the
Muslims denied to accept British’ policy but when locals started to convince, they started thinking
positively as Syed Ahmad Khan could. All these process helped to the modernization and finally
secularization of Indian Muslim education system. This dissertation will define how British policy
was implemented in the secularization of Muslim education system in India.
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The negative experiences of international students and a
collaborative approach to resolve
Emin Ogur

Amongst one of the recognised high qualification and education centres, United Kingdom provides
new opportunities to students with new career doors. About half-a-million students have travelled
from overseas to study in the UK last year. With various benefits at hand, one of the main obstacles
for international students is finding an affordable accommodation especially in the capital city,
London. Aside the high cost of living, most students with Islamic background experience difficulties of finding a suitable living environment. In addition to accommodation concerns, the cultural
entities and values may not be present, or at least not easy to access. A student that live in such
environment from their birth to that age may find it more difficult to adapt to the new environment and the side effect of this can be a cultural shock. Hence, the impact on their education is
inevitable. On the other hand, the differences in education systems and the new expectations that
students are unfamiliar with brings lack of confidence and demotivation in studies. A review on the
support process to the international students from their decision-making to integration is a must
for preventing the occurring negative effects and turning the overseas experience into an opportunity; both for local communities, and the student. However, the economic and legal consequences
of such quality system of support brings extra burden especially in the city of London. Therefore,
a multi-national network of organisations to provide a collaborative approach in improving the
student experience is needed.
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Challenges faced by International students from Azerbaijan
Republic in English language performance.
Eynur Mehdiyev

Globalization and modern day demands have recently gained importance on English language
learning and teaching. Nowadays, students are more willing to go overseas to study a variety of
fields where the medium of instruction is English. On the other hand, the number of universities
where the medium of instruction is English is on the rise. Therefore, international students’ English
language performance needs to be researched as a determining factor in academic performance
and success.
The aim of the study was to identify the main challenges faced by International students from
Azerbaijan in English language performance studying at universities where the medium of instruction is English. The paper also reviews the impact of these challenges on students’ academic
performance, discussing the origin of the problems and seeking solutions to them. Mixed research
was employed in the study. In doing so, Likert scale questions and open-ended questions were
employed to collect the data. The questionnaire contained questions that focusses on key language skills investigating the problems the students face in each individual skill. The open-ended
questions are designed to collect data that the questionnaire might have otherwise missed. Bachelor, graduate and postgraduate students have participated in the study. The findings of the study
reveal that the participants have a variety of difficulties in English language performance that have
an impact on their academic performance.
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Making Turkey a Destination for South-Asian Students:
Issues and Prospects
Mohibul Haque

Turkey is the cradle of civilization and one of the most beautiful countries in the world. Its glorious
past, exciting present and promising future is a source of attraction for people across the globe.
Its long politico-economic and cultural and other association with Asia makes it an ultimate destination for the people living in the continent. It is being observed that over the last many years the
South-Asian students willing to pursue higher education are attracted toward Turkey besides many
other European countries. However, there are many challenges that they face while willing to go to
Turkey or during their stay in the country. Interactions with the students pursuing higher education
in Turkey give an idea about the challenges they face over there. They praise the culture, people,
and the warmth and hospitality of the Turkish people but have serious grievances with curriculum,
medium of instructions and the lingua franca. The proposed paper is an attempt to understand
and analyze the problems and challenges faced by international students in Turkey and suggest
remedial measures for making Turkey an ultimate destination for the international students in
general and for the South-Asian students in particular.
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Stev Training Course For International Students
Damla Bülbüloğlu
International Office of Yıldırım Beyazıt University,

StEV (Stop Economic Violence towards Women) Project was designed for international students
within the frame of Key Action 1 Youth Mobility Erasmus Training Course (StEV means “STop Economic Violence” towards refugee women who have been exposed to violence, illegal working conditions and recurring events (STEV, 2016). The more the number of refugee women is, the more
the problems related with their working and surviving are. In different countries, refugee women
have been experiencing different situations and life becomes challenging for them to survive, to
continue their life. This project aims to enable the youth to be aware of the rights of refugee women,
their current situation in which they were exposed to violence. Youth will be given training about
using methods/strategies on providing solutions for the problems of these women, visiting them
in their surroundings living in Ankara, making needs assessment/problem analysis and developing
strategies in accordance with these needs. In this project, young people will visit refugee women
in their surroundings, in specific region in Ankara, Altındağ, Keçiören and they will make needs
assessment of these woman in terms of work and analyze their problems. According to the output
they get, they will produce solutions for the problems they have found out and they will be trained
about the tools, methodology to be used in refugee studies and enabled to work in the field/survey
study regarding making needs/problem analysis of refugee women. This study will deal with the
scope of the training course designed for international students coming from partner countries
Special tools such as Q Type Dwelling reflection and refraction theory (Medeni and Medeni, 2012),
peer group learning, intergeneration learning, innovative pedagogies, psychotherapy tools for disadvantageous groups basing upon psychodrama, game methodologies and trans media convergence to be used will be handled within the scope of this study.
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Theatre of the Oppressed Tools in Youth Trainings:
A Project Proposal
Demet Soylu
Department of Information Management, Yıldırım Beyazıt University

This project is an answer to the needs of various youth organizations that need competencies in
new methods for improving the situation of their direct young target groups. The main goal of this
project is to increase the capacity of youth work sector to empower and activate young people in
their community. The training part of the project is designed for youth workers, active members
of youth organizations that need to develop their competencies in working with Theatre of the
Oppressed methods (Forum and Image Theatre) in order to have a better and long lasting impact
in their communities. Forum and Image Theatre methods are highly adaptable to the needs of
different communities, with a large capacity to cover all kind of the social issues: human rights
problems, power abuse and oppression in different ways, lack of activism, discrimination, exclusion,
poverty, marginalization, xenophobia, etc. and through a creative approach provides a space for
people to reflect, find solutions to these topics and transfer the solutions in their lives. Therefore we
are aiming to bring a contribution to more increased capacity of youth work field to do large social
change and by this to support the objectives of Erasmus+ and the specific of KA1 Mobility (as
inclusive growth, tackle socio-economic challenges, increasing social capital among young people,
youth empowerment, active participation, professionalization of youth work, increased capacity of
youth organization and their innovative approaches, make use of non-formal education, increase
intercultural awareness and learning, etc. The training part of the project is designed for youth
workers, active members of youth organizations that need to develop their competencies in working with Theatre of the Oppressed methods (Forum and Image Theatre) in order to have a better
and long lasting impact in their communities.
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Education of Syrians in Turkey: A Road Map is Possible
for All?
İpek Coşkun
Researcher | SETA Foundation Education and Social Policy Studies

The reflections of the humanitarian crisis in Syria since 2011 have been experienced all over the
world in different ways. In this sense, Turkey’s experience has gathered a lot of attention as well.
Thanks to its open door policy, Turkey has become the country hosting the highest number of
refugees in the world and has created a living space for millions of Syrians. And Turkey’s main aim
for the social integration of Syrians is to provide a prosperous life standard for them. However, the
social integration of the 3 million Syrians in Turkey is undoubted¬ly a challenge, as is the case for
every country which has faced a refugee influx. More work definitely has to be done in many fields
and education, both in the short term and the long term, is one of the most prominent fields. The
education of Syrian children requires a road map so as not to create lost generations for the future
of Turkey and Syria. The NGOs in Turkey have taken great responsibility for the education of Syrians
and play an important role in offering advice for the Ministry of National Education’s (MEB) road
map. However, only one in three Syrian children is schooled – this is evidence that the NGO-based
short-term solutions are not enough and long-term public policymaking is required. This study
aims to contribute to developing a road map on Syrians’ education and to work against the creation
of lost generations.
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Learning Outcomes Of Youth Mobility Project: Youth Give
Hand To Syrian Immigrant Children
Tolga Medeni
Department of Management Information Systems, Yıldırım Beyazıt University

This study deals with the learning outcomes of the young international participants of Key Action 1 Erasmus Plus Project of Yıldırım Beyazıt University Digit-al Magic Youth Group (Youth give hand to Syrian Immigrant Children, 2015). Participants acquired multiple literacy skills. They gained digital literacy/computer
literacy/information literacy skills and learnt how to use the Twine digital tool, they learnt how to teach the
digital games to the refugee children. Also, they have acquired Lego Series Play skills and learnt how to
use Legos in non-formal trainings done with youth workers and children. They have learnt the use of Salto-youth tools and as a consequence they developed their own Energizer called Crazy Car Dance and they
will present this tool to Salto-youth as an motivating energizer. They gained knowledge about Erasmus
Plus Programs, OTLAS partner finding tool and learnt how to create and fill their own Youthpass certificate which is a significant splendid recognition tool of EU Commission, National Agency and Salto Youth,
Salto-youth tools, situation of migrant/refugees, significant statistics related to the migrants/refugees,
refugee/migrant rights, policies, strategies, government’s approaches, activities, Migration Offices and
Board’s reports, statistics for the migrant/refugees in each other’s countries, but mainly Turkey’s getting
most significant percentage of the migration from Syria. They increased their awareness and recognition
in the field of migrants. They learnt the use of non-formal tools for both working with refugees, children
and youth workers. They gained linguistic awareness, multi-cultural, multi-national, multi-flag awareness.
They began to the understand children psychology. We carried out a trip to the state primary school of
Syrian children, we visited and observed their classes. Participants had the chance to meet students’ families and they had the unique opportunity to talk to the teachers of the students. They told us that it was
amazing to see their living and educational surroundings. In the reflective evaluation meeting done with
the participants on the last day of the project, they reported that they gained awareness, great level of consciousness about the migrants and refugees and from now on they want to produce solutions for migrant
and refugees and they told us that they will disseminate the project results and their gains, what they have
learnt so far to the other volunteers working in their organizations. Participants gained critical, developmental perspective. The project was a big inspiration for other universities, youth groups and NGOs to write
and carry out projects related to refugees and migrants. The project contributed to the youth taking part
in the project actively to great extent. After the project, they reported that they gained awareness about
poor Syrian refugees migrants, children and they were seeking ways to find budget to make projects,
educational and cultural activities for their inclusion. Also, they wanted to held out and participate in projects for the inclusion of minorities and other disadvantaged groups. We shared the results of the project
in two seminars(open to the public) in which local government, heads of the departments of Information
Management and Librarianship, Management Information Systems, Rector of Yıldırım Beyazıt University,
Governor of a Province, General Director of Libraries and Publications, academicians from Hacettepe University, Ankara University, Gazi University, Yıldırım Beyazıt University, Sıdıka Kınacı Primary School Teachers, Families of Syrian Immigrant Children, Coordinators of other NGOs, students from different universities
. Our partners carried out dissemination activities in their local and they made seminars, they shared the
results of the project (Final Beneficiary Report, 2016).
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Youth Challenge Against Xenophobia:
Erasmus Plus Vision
Tunç Durmuş Medeni
Department of Management Information Systems, Yıldırım Beyazıt University

Starting at year 2011, the civil war in Syria caused almost 4.8 million Syrian people to abandon their country
in order to escape from war, to flee to other places to find a sanctuary (UNHCR, 2016). 4.8 million have fled
to Turkey, Lebanon, Jordan, Egypt and Iraq, and 6.6 million are internally displaced within Syria. Meanwhile
about one million have requested asylum to Europe. Germany, with more than 300,000 cumulated applications, and Sweden with 100,000, are EU’s top receiving countries (UNHCR, 2016). Some of them took refuge in Turkey and other preferred to escape to European countries through Turkey. At first, Turkey and other
countries gave these people a warm welcome, take refuge and gave them basic things that they need to
continue their lives. But the still continuing civil war in Syria is preventing these people to return to their own
country for a life away from violence and war. Under these circumstances, millions of Syrians that continue
their lives outside of the refugee camps tried to get mixed in to the local people of these countries with the
hope of having a new life inside of a normal society with normal circumstances When they arrived, Syrian
people did not find the welfare they thought they would find because governments and society wasn’t ready
for them and wasn’t able to prepare suitable conditions form them in their countries and, because of this
situation, many of them still have to sleep on the streets and resort to extreme ways to continue their lives.
Inside the regions that are heavily numbered with refugees, this situation caused hostility towards foreign
people namely, xenophobia against Syrians. Since then, they have been branded as beggars, tax stealers and
unmodern strange people and, held responsible from unemployment, thievery, other crimes and any kind of
ill luck inside of the society. Xenophobia and racism climb its advanced stage against these “now” refugee
people. While Turkey and European countries welcomed Syrian people at first, raising economic distress
and difficulty of finding jobs, dissolutions in society, stressed integration of migrants to society carried all
those tolerant feelings to their limits. Social acceptance got harder every day, negative feelings leading to
racism towards migrants started. Generalized as Arabians, these people meet despise, discrimination and
social exclusion every where they go. However, racism is visible everywhere, in public space, private space,
in all corners of the world. The content of racism is elided with that of difference. Public discourses against
Syrian refugees are based on a ‘them’ and ‘us’ mentality. When people identify themselves as a member of
a particular group, they do not feel comfortable with others. The public’s concerns about Syrian refugees are
to do with culture, values and sustainability. While economic and political integration is processing through
governments, we people should get used to the idea of social integration and start to see these people as
a part of our society. we need to give up on terms like Syrians, refugees, refugee and accept them as one of
as. We are all humans, we are all people after all. We need to prepare the alteration of values, structures and
behaviors on the ideological level; identify these facts that cause discrimination and racism against these
people; then question and change them. We need to find out why integration is not happening and, find out
what can be done (economically, social, education). We want young participants of the project to sustain the
positive psychology and positive humanist values after the project and, represent and spread them everywhere they go, lifelong. (at home, at school, any social environment, in their countries). In our project, we
also want to provide youth exchange, cultural sharing and interaction. Young people should taste a glimpse
of an international environment and this should encourage them to seek for more for future. They will gain
experience on the Erasmus+ field. They will expand their world knowledge and gain awareness about world
problems like refugees and conflicts. They will build intercultural bridges, share moments with people of different language, religion, color and countries and, they will realize the uniformity of being human. This paper
deals with the scope of the project we designed to cope with xenophobia.
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Türki̇ye’ni̇n Uluslararası
Öğrenci̇ Poli̇tikası
Ahmet Ayhan KOYUNCU

Uluslararası öğrenci, 1970’ler sonrasında oldukça yaygınlaşan bir eğitim hareketliliğine işaret etmektedir. Eğitim almak amacıyla vatandaşı bulunduğu ülkenin dışına çıkmış öğrencileri ifade eden uluslararası öğrenci kavramı, eğitimin küreselleşmesi ile de ilintili bir durumdur. Uluslararası öğrenciler,
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vs. birçok açıdan, eğitim amacıyla gelinen ülkeye ciddi katkılar
sağlamaktadır. Bu sebeple uluslararası öğrencileri ülkelerine çekebilmek için, bu alanda önde gelen
ülkeler ciddi politikalar geliştirmektedir. Uluslararası öğrencilerin başvurularını kolaylaştırmak için
çok dilli web sayfaları düzenlemek, eğitim fuarlarına katılmak, eğitim amacıyla gelen öğrencilere
çalışma imkanı sağlamak, burs vermek, eğitimi sonrasında çeşitli imkanlar sunmak, bu politikaların
yansımaları olarak ilk akla gelenlerdir.
Türkiye, uluslararası öğrenci konusunda oldukça geç bir dönemde harekete geçmiştir. 1970’lerde
başlayan uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili ilk ciddi çalışma, 1992 yılında SSCB’den ayrılan
Türki cumhuriyetlerdeki öğrencilere dönük BÖP ile gerçekleşmiştir. Asıl ciddi atılım ise 2010 yılından
sonra yaşanmış ve kaynak ülke çeşitliliği bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu atılımın en önemli etkenlerinden birisi ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kurulması ve bünyesinde
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nun oluşmasıdır. Fakat bu çabalar ciddi anlamda bir
politika oluşturmamıştır. Bu çalışmada uluslararası öğrenciler için hedef ülke konumunda bulunan
ülkelerle bir karşılaştırma yaparak Türkiye’nin durumunu tespit etmek ve bu konuda bir politika
geliştirmesi için önerilerde bulunmaktır.
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Türki̇ye Burslarının Geri̇ Dönüşümü:
Arnavutluk Alsar Vakfı Örneği
Emrah Başaran
Ruhi Can Alkın

İçerisinde yaşamış olduğumuz bu yüzyıl birçok alanda çok hızlı gelişmelerin yaşandığı bir dönemi kapsamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte dünyanın hızla küçülmesi ve iletişim alanında yaşanan
gelişmeler sonucunda oluşan yeni Dünya düzeninde artık ulus devlet yapılanmaları zayıflamış ve
her anlamda ve boyutta var olan ‘sınırlar’ artık belirsiz bir hal almıştır. Kuşkusuz ki dünyanın böylesine çokkültürlü bir hale bürünmesi sürecinde ülkeler de bu duruma uygun politikalar üretmeye
başlamışlardır. Bu politikaların en önemlileri arasında ise uluslararası öğrencilerin eğitim meselesi
gelmektedir. Başta özellikle Amerika ve Batı ülkeleri olmak üzere birçok ülke dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencileri kendi ülkelerinde eğitim almaları yolunda çalışmalar yapmakta, bu öğrencilere
yönelik burs programları oluşturulmakta ve bu öğrencilere daha birçok kolaylık sağlanmaktadır. Türkiye ise son dönemde yapmış olduğu atılımlar sonucunda dünyanın birçok ülkesinden uluslararası
öğrencileri kabul etmekte, uluslararası öğrenci sayısını sürekli olarak arttırmakta ve YTB bünyesinde
uluslararası öğrencilere yönelik politikalar üretmektedir. Bu başarılı politikaların neticesi olarak ise
Türkiye’de eğitim almış mezun öğrenciler kendi ülkelerinde birçok farklı alanlarda çalışmakta ve Türkiye’nin gönüllü elçiliğini yapmaktadırlar. Bu bağlamda düşünüldüğünde, uluslararası öğrencilerin
durumunu sadece eğitim süreciyle sınırlamak hatalı bir yaklaşım olmakla birlikte mezunların eğitim
sonrasındaki süreçlerini takip etmek daha verimli sonuçların alınmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla
ele alınacak bu çalışmada, hem Arnavutluk Alsar Vakfı örneğinde Türkiye bursuyla okuyan ve daha
sonra kendi ülkelerine dönerek çalışma hayatına başlayanlarla yapılan nitel görüşmelerin sonuçları
analiz edilecek hem de Alsar vakfının uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaları çok boyutlu olarak
değerlendirilecektir.
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Teri̇toryal Sinir Anlayışının Deği̇şi̇mi̇ ve
Uluslar Arası Eği̇ti̇me Etkileri
Ferhat Tekin

Sınırlar çeşitli aktörler tarafından kurulur, değiştirilir ve yapı-bozuma tabi tutulur. Sınırlar I. Dünya
Savaşı’ndan önce sömürgeleştirme çağında nispeten açıktı. Ondan sonra özellikle savaş döneminde
devlet ve sermayenin yakından özdeşleştiği “kendi kendine yeten” ulusal ekonomi ve ulus-toplum
inşacılığı politikalarına bağlı olarak kapandı. Ancak 1970’lerden bu yana gittikçe etkisini arttıran
küreselleşme ve ulus-aşırı gelişmelerle yeniden açıldı. Özellikle 1990’lı yılların başından beri teritoryal sınırların geçirgenliğinin görülmeye başlanmasıyla birlikte yeni bir dönemin kapıları da açılmaya
başladı. Bu geçirgenlik bir yandan hareket serbestliği sağlarken, diğer taraftan da etnik ve kültürel
etkileşimin yollarını da açtı. Böylece sınırlarla engellenmiş olan sosyal, kültürel ve diğer bağların
tekrar canlanmasına sebep oldu. Bu bağlamda katı ulus-devletçi anlayışın zayıflamasına bağlı olarak sınırların geçirgenliğinin gittikçe artmasıyla ülkelerin beşeri ve kültürel sermayelerinin kalitesinin
arttırılmasında önemli bir faktör olan uluslar arası eğitimin önündeki engeller de büyük ölçüde kalkmış oldu. Bu anlamda özellikle uluslar arası eğitim söz konusu olduğunda sınırların günümüzde
artık bir köprü olarak rol oynadığını söylemek mümkündür. Nitekim OECD istatistiklerine göre 1975
yılında 800 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı, 2000-2012 yılları arasında yüzde 115
artış göstererek 2,1 milyondan 4,5 milyona çıkmıştır. Bu rakamın ilerleyen süreçte gittikçe daha da
artması beklenmektedir. Dolayısıyla 20. yüzyıla damgasını vuran katı ulus-devletçi sınır politikalarının toplumları birbirinden ayrıştırıcı ve yabancılaştırıcı anlayışının yerine, günümüzde artık uluslar
arası öğrencilerin sayısının her geçen gün artmasıyla da toplumlar ve ülkeler birbirleriyle etkileşime
geçmekte ve yakınlaşmaktadırlar. Sonuç olarak toplumların hem sosyo-kültürel sermayelerinin kalitesini arttırmada hem de birbirleriyle etkileşime geçmede uluslar arası eğitim (ve dolayısıyla da
uluslar arası öğrenciler) çok önemli bir rolü ve işlevi yerini getirmektedir.
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Uluslararası Öğrenci̇leri̇n Yüksek Öğreni̇me ve Şehi̇r
Yaşamına Entegrasyonu, Prati̇k Sorunlar: Konya Örneği
Doç. Dr. Mehmet Birekul

Konu /Amaç ve Önem: Türkiye’nin özellikle son yıllarda ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda kat
ettiği mesafe ve kendi içerisinde ve bölgesinde yükselen grafiği, Türkiye’yi uluslararası öğrenciler
açısından tercih edilen bir ülke konumuna taşımıştır. Bu anlamda her geçen gün artan öğrenci
hareketliliği, bu öğrencilerin ülkenin sosyal, kültürel koşullarına ayak uydurmada ve ülkenin yaşam
koşulları ve kuralları ile ilgili uyum sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda ülkemize
eğitim görmek üzere gelen bu öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlar da her geçen gün farklı boyutlar
içeren bir görünüm sergilemektedir. Bu çalışma uluslararası öğrencilerin yaşadığı güncel sorunları
dile getirmeye ve bu sorunlara ve çözümlerine dair belli kategoriler geliştirmeye odaklanacaktır.
Yöntem: Araştırmada veri sağlamak için ve güncel sorunları tespit etmek için Kazakistan, Pakistan,
Gana, Afganistan, Çeçenistan, Bosna Hersek ve Filistinli öğrencilerden oluşan bir grupla odak grup
görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmede öğrencilere ilk gelişlerinden itibaren yaşadıkları problemler
sorulmuş ve genel anlamda bu sorunların aşılmasına dair beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Beklentiler ve Katkılar: Bu çalışmadan uluslararası öğrencilere ve bu öğrencilerin güncel problemlerini dile getirmeleri, aynı zamanda her geçen gün güncellenen sorunların tespiti ile uluslararası öğrenci politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve üretilecek çözümlere katkıda bulunması
beklenmektedir.
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Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Seçmelerinde
Dini ve Kültürel Faktörlerin Rolü
Müşerref Yardım

Değişen dünya kültürlerarası etkileşimi de zaruri kılmaktadır. Kültürlerarası iletişim günümüzde
artık kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte de günümüzde olduğu gibi çeşitli sebeplerle insanlar farklı
kültürlerle tanışmışlardır. “İletişim ve ulaşım teknolojisi alanlarında sağlanan gelişmeler, McLuhan’ın
“küresel köy” kehanetini haklı çıkarmıştır. Özellikle son elli yıldan beri yoğunlaşan uluslararası ilişkiler, dünyanın gittikçe küçülmesine ve hiçbir ulus ve kültürün, diğerleriyle ilişkisini keserek yaşamını
sürdüremez duruma gelmesine yol açmıştır” (Kartari, 2001:9). Kültürlerarası etkileşimin en güzel
örneğini uluslararası öğrenci hareketliliği oluşturmaktadır.
Türkiye üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrenci sayısında bir patlama yaşandığı görülmektedir.
Türkiye uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezine haline geldiği söylenebilir. 2000 yılından bu
yana ortalama 23 000 öğrencinin eğitim amacıyla Türkiye’ye geldikleri görülmektedir. 2008 yılına
ait yabancılara verilen oturma izinleri verilerine bakıldığında, Türkiye’nin özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, İran, Kırgızistan, Afganistan ve Kazakistan’dan öğrenci çektiği görülmektedir. (İçduyu, 227-228).
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde farklı unsurlar ortaya çıkmaktadır. Uluslararası öğrenci hareketliliği çerçevesinde öğrencilerin ülke seçimi harç ücretleri, yaşam giderleri, ülkelerin akrabalık ilişkileri, yabancı dilde uzmanlık, üniversitelerin akademik başarıları, vize işlemleri ve
çalışma fırsatları gibi uluslararası eğitimle ilişkilendirilebilen bütün faktörleri kapsamaktadır (Levent
& Karaveli, 2013:99). Yapılan bir araştırmaya göre uluslararası öğrencilere neden Türkiye’yi tercih ettikleri sorulduğunda ortaya çıkan sonuçlarda öğrencilerin üniversite seçiminde etkili faktörler olarak eğitim kalitesinin, burs imkanlarının ve bilimsel başarının öne çıktığı görülürken, arkadaş dost
tavsiyesi ile sosyal imkanların diğer etkenler kadar önemli olmadığı görülmüştür (Başer & Örtlek
& Aydınlı, 2012: 198). Ancak uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih ederken dini ve kültürel faktörlerin rolü hakkında detaylı bilgi mevcut değildir. Bu çalışma Türkiye’nin dini ve kültürel yapısının
Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerinin Türkiye’de eğitim görme arzularını hangi yönde etkilediğini mülakat yoluyla ortaya koymayı
hedeflemektedir.
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Career prospects for an international students graduating
from Korean top tier institutes in engineering and technology”
Aamir Malik - Jauwairia Nasir

Republic of Korea has emerged as one of the leaders in advanced technologies in past decade,
which thus brought its educational institutes to limelight. There are some Korean universities like
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Seoul National University (SNU)
which are ranked very high in engineering and technology worldwide, competing with institutes like
California Institute of Technology (Caltech), Harvard University etc. This global recognition attracted a lot of international students to these universities to get to experience the top notch research
environment. Even though the international students are content with their choice of selecting Korea for their graduate studies in terms of the academic facilities and the research environment, but
sometimes they go through a tough time when it comes to pursuing a career in Korean industrial
market because of the obvious language barrier and the difference in cultural values which will be
discussed further on WISAP platform. Korean government also realizes the gravity of the situation
faced by international community and is striving to bring the element of diversity in its various
sectors including technology and service industry by introducing some policies to improve the job
prospects for foreigners so as to accommodate as many of them as possible. The positive approach
of Korean government towards solving problems of international community is also translated at
the level of research institutes and universities, which has led to improved academic and social
environment. In this regard, KAIST policies towards its international community can be considered
as a good case study as it was able to successfully develop a model institute which enables all three
members of its international community, be it students, scholars, and alumni to interact with each
other in order to make its academic environment conducive towards its international members and
eventually also improve industry linkages.
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Higher Education System and International Student
Policy in Korea
Abdul Saboor Zaheeb

Key words: higher education system, international students (policy), scholarship, Korea
Countries do their best to develop and to be recognized internationally. Education is deemed to
be the most significant and primary aspect of development. Korea is not only famous for its spectacular rise from one of the poorest countries in the world to a developed, high in-come country in
just more than half a century, but also for having and providing one of the best education system
regionally and globally. While Korea does not have enough natural resources, its human resources,
huge investment in education system and proper administration have been the driving forces
behind this rapid economic growth. High quality education, fascinating cultural environment, high
technology and numerous scholarships, various opportunities for employment following graduation are top reasons for international students to choose Korea for study. Korean higher education
system and some of its universities have been ranked the best education system and top universities respectively in the world. There are three kinds of institutions- national, founded and supported
by the central government, public, set up and run by the local government and private, established
and run by non-profit foundations. The number of foreign students in Korea declined for three
years from 89,537 in 2011 to 84,891 in 2014. Following the decline, the government announced
new national strategy easing visa restrictions, supporting employment and expanding base of
English-taught programs for foreign students. The recent figure shows 19% increase in number
of students (117,565 students). Korean government as well as some (non-profit) foundations and
universities offer a number of full or partial scholarships for foreign students in different fields both
in undergraduate and graduate levels. As a focus on internationalization, in a recent effort, Incheon
Global Campus was designated as a global education hub in the region. Several domestic and
international universities already have opened their campuses so far.
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“Current trends and future prospectives for international
students, scholars and alumni in Republic of Korea and
specifically at KAIST”
Jauwairia Nasir - Aamir Malik

Living in a foreign country, experiencing an entirely different culture, and meeting people from various ethnicities no doubt adds to one’s personality and shapes it in positive ways one could never
imagine unless one lives through the experience. Tolerance, broad mindedness, general knowledge,
a taste for various cuisines, music etc. and a sense of closeness and empathy with the entire humanity irrespective of caste, color or religion are a few things that one develops over time. While
this is all true, life of an international student, scholar/researcher or an employee working in a foreign land may not always be rosy. Apart from emphasizing on Korean government policies for increasing foreign students/workforce and the perks that international community enjoys; we would
like to highlight the challenges the international students, scholars and alumni face in Republic
of Korea generally and more specifically at Korea Advance Institute of Science and Technology
(KAIST) which is not only the top ranked institution in Korea but also enjoys high repute globally. In
addition, we would also like to bring into attention how we think these problems can be potentially
solved by working on acceptance of globalization in Korean education and industry, by making foreigner-friendly government policies and by increasing the number of scholarships and internship
programs among other reforms. We would also be discussing the reasons which makes students
chose Republic of Korea as their destination for education, the general application and admission
procedure, and the satisfaction level and feedback of students during this entire process. Sharing
this on a global platform like WISAP International Student Summit 2016 will help increase the
knowledge of a wider community which in turn can lead to better informed decisions for students
and job seekers who are looking to study or find a career in Republic of Korea.”
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Challenges Facing Foreign Students in South Korea
Mahmoud A. Elnaggar

Korea, one of the three Asian tiger economies, a Country that witnessed a rapid developmental
growth in a record-breaking time period, is trying to attract foreign students in a step that appears
to be challenging despite the reputation of this scientific giant. When the Korean government
scholarship program (KGSP) initiative began, it had an initial success, with a highly diversified
portfolio. It is true that the Majority of the students come from neighboring countries such as china, Malaysia, indonesia and veitnam, but a considerable number also comes from the subcontinent
(India and Pakistan) the middle east (mainly Egypt, turkey and Iran), and of course Europe and
continental America. Despite continuous efforts to keep the number of enrolled students in rising,
the numbers keep on declining from a record high of 89,537 students in 2011 to just under 85,000
in 2014, these numbers make the goal of reaching 200,000 by 2020 very difficult. There are many
factors that contribute to this decline in number, such as the language barrier, the cultural barrier,
religious barrier, quality of life barrier and the uncertainty of finding a job after acquiring a degree
from South Korea. Many of the fore-mentioned obstacles are currently being tackled by the Korean government in the form of strengthening foreign relations, providing free-of-charge cultural
centers that teach Korean language and basic Korean culture and traditions, and providing local
job seeking opportunities to graduates with a South Korean degree. In this brief presentation, I will
present in detail the different obstacles facing students in korea, based on personal experiences
of the students including myself and from surveys and questionnaires that were passed around in
recent months by Korean policy makers, as to clearly grasp the reasons for the decreasing popularity South Korea amongst students.
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Uluslararası Öğrenci̇ni̇n Ki̇şi̇sel Yapılanmasında
Eği̇ti̇m Programlarının Eseri̇
-Sudan Tecrübesi̇ Örnek OlarakMohamed Osman Abdalla
Uluslararası Afrika Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Makalemiz Sudan’da Dünyanın çeşitli ülkelerinden özellikle Afrika kıtasından bulunan Uluslararası öğrencilere hizmetler sunan Afrika Üniversitesi, İslami Davet Derneği, Uluslararası Öğrencileri
Himaye Derneği gibi kurum ve kuruluşlardan bazılarını tanıtıp yapmış oldukları faaliyetleri işlemektedir. Bu kurum ve kuruluşların ortaya çıkışı, tarihi seyri, hedefler, eğitim metotları, projeleri ve
eğitim dışı sosyal aktiviteleri ele almaktadır. Bazı kurumların yapmış olduğu ve başarı ile sonuçlanan
faaliyetler (Dini Kafileler, Kurs programları, Öğrenci Toplulukları, Ülke Birlikleri, Kültürel ve eğitimsel Haftalar, Sohbetler, Törenler, Fikri konferanslar, Sosyal etkinlikler, Ek takviye dersler, Ülke Arkadaşlıkları, Yönlendirici Akademik Araştırmalar, Sempozyum vs.) tafsilatla işlenmektedir. Ayrıca bu
makalede bu faaliyetlerin, öğrencilerin kendi aralarında bağlarının sıklaşmasına, kültürel alışverişe,
İslam kardeşliğinin gerçekleşmesi, İslami kimlik ve öz ile bağlanmalarına, İtidalli İslam fikrine sahip
lider öğrencilerin yetişmesine, bu lider kadrolar ile ülkelerindeki toplumsal dönüşümü ve maddimanevi bir kalkınma sağlayacak bir şuuru kazanmasına vesile olmasını ele alıp işlemektedir.
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Birleşik Krallık’ta Uluslararası Öğrenci Deneyimleri:
Üniversite Öğrencilerinin Sorun, Beklenti ve Önerileri
Cihat ATAR - Cahit ERDEM - Mehmet KOÇYİĞİT

Araştırmanın amacı bir Birleşik Krallık üniversitesinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu
öğrencilerin sorun ve beklentilerini ve varsa önerilerini tespit edebilmektir. Uluslararasılaşma son
yıllarda bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki lisans sonrası eğitimin temel bir unsuru ve
eğilimi haline gelmiştir. Bu açıdan, uluslararası eğitim alanında oldukça uzun sureli bir deneyimi olan
Birleşik Krallık’ta bu konuda araştırma yapmak bu konuyla ilgili temel meseleleri ve konunun şu anki
durumunu anlamak alana katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada Newcastle Üniversitesinde lisans sonrası (yüksek lisans ve doktora) eğitim gören uluslararası öğrencilerin beklentileri, sorunları ve çözüm
önerileri ele alınmıştır. Araştırma nitel ve betimsel bir saha taraması araştırmasıdır. Araştırmada
örneklem seçiminde nitel araştırmalarda kullanılan bir yöntem olan kartopu örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Newcastle Üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve
araştırmaya katılmaya gönüllü 21 uluslararası öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış bir
görüşme formu kullanılmıştır. Örnekleme 8 soru yöneltilmiştir. Sorular İngilizce olarak hazırlanmıştır.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır ve her bir soru ilk olarak kendi içinde
değerlendirilmiş daha sonra ise sonuçlar kısmında sorunların tespiti ve öneriler sunmak için toplu
bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları eğitimin küreselleşmesi, öğrencilerin lisans
sonrası eğitimden beklentileri ve şehirlerin özelliklerinin üniversite seçimi üzerinde etkisi hakkında
tespitler ve öneriler sunmaktadır.
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Uluslararası Öğrencilerin Uyum ve Beklentileri
Erhan Tecim

Uluslararası öğrenciler hayatlarında ilk defa kendi ülkelerinden başka bir ülkede yaşamaları
dolayısıyla bir takım gerilimler yaşamaktadırlar. Böyle bir deneyim her haliyle olumsuz bir deneyim değildir. Ancak yine de yaşananlara dair amprik çözümlemelerin yapılması gereklidir.Uluslararası öğrencilerin gündelik hayat yaşantıları, akademik eğitimleri ve içinde bulundukları şehir hayatı
konusunda karşılamış oldukları deneyimlerinin incelenmesi bu öğrencilerin uyum ve beklentilerini
de ortaya koyacaktır. Bu sebeple Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine yönelik yürütülen
ve tarama yönteminin kullanıldığı bir araştırma düzenlenmiştir. Farklı ülkelerden 300 civarı öğrenciye yaklaşık 50 sorudan oluşan anket uygulaması yapılarak güncel algıları ve gelecek beklentileri
üzerine veriler toplanmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin yaşadıkları şehre
ilişkin algı ve deneyimleri, Türkiye’deki akademik hayat ve almış oldukları eğitime ilişkin deneyimleri,
üniversite hocalarının kendilerine karşı takınmış oldukları tutumların tespiti, sınıf arkadaşları ve ev/
oda arkadaşları ile olan durumlarını tespit edilmeye çalışılmıştır. Bahsedilen değişkenler bağlamında
eğer varsa ne tür uyum sorunları olduğu, gerilim yaşayıp yaşamadığı konular da yapılacak olan diğer
istatistiki analizler sonucunda tespit edilmiştir.
Veri toplaması akabinde yapılan T-testi, ANOVA gibi analizler sonucunda uluslararası öğrencilerin; başkalarıyla arkadaşlık kurmada pek zorlanmadıkları, Üniversite hocalarının kendilerine karşı
olumlu davrandığı, büyük çoğunluğunun sosyal anlamda Konya’ya uyum sağlayabildiği, yine büyük
çoğunluğunun sosyal dışlanmaya maruz kalmadığı ve diğer yerli öğrencilerin kendilerini hiç dışlamadıklarını buna karşılık büyük çoğunluğunun kendi ülkelerini çok özledikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Yükseköğreti̇mde Küreselleşme Ve Uluslararasılaşma:
Uluslararası Öğrenci̇ Hareketli̇li̇ği̇ne İli̇şki̇n Karşılaştırmalı
Fatih Kaleci - Sultan Abdilabekov

Küreselleşme ile birlikte, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarındaki yükseliş, ülkeler arasında
rekabet, işbirliği ve etkileşimin artması, kişilerin kendi ülkelerinin dışında farklı bir entelektüel birikimden yararlanma isteği ve daha pek çok sebep günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliğinin
önemli bir seviyeye ulaşması sonucunu doğurmuştur. 1975’te tüm dünyada bir milyonun altında
olan uluslararası öğrenci sayısı, 1990’da 1,3 milyona, 2000’de 2,1 milyona ulaşmıştır. Günümüzde
dünya genelinde ise bu sayı 5 milyonu bulmuş ve bu rakamın 2020 yılında 8 milyona çıkması
beklenmektedir. Uluslararası öğrencilerin sayılarının giderek artması yükseköğretimde önemli bir
küresel pazara dönüşmesine sebep olmuştur. Birçok ülke bu pazardan da daha fazla pay alabilmek
için çeşitli arayışlara yönelmiş, farklı politikalarla ve yatırımlarla cazibe merkezi olma yolunda adımlar atmışlardır.
Bu çalışmayla, dünyada küresel bir pazara dönüşen ve eğitimin küreselleşmesi sürecinde yeni bir
rekabet alanı haline gelen uluslararası öğrenci hareketliliğinin, Türkiye ve OECD ülkelerine ait çeşitli
istatistiki göstergelerle karşılaştırmalı bir analizini yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada uluslararası
öğrencilerin dünya genelindeki dağılımı, farklı ülkelerdeki uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet
yürüten kurumsal yapı örnekleri, uluslararası öğrenci hareketliğinde ülke tercihi nedenleri, uluslararası öğrencilerin ülke ekonomilerine katkıları, ülkelerin yükseköğretimde öğrenci başına yaptıkları
kamu harcama oranları, yükseköğretime ve eğitime ayırdıkları genel bütçe oranları karşılaştırılmıştır.
Yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda uluslararası öğrenci hareketliliğinin mevcut konjonktürdeki yeri tespit edilmiş ve bu hareketliliğin geleceğine yönelik çeşitli politik ve sosyo-ekonomik
önerilerde bulunulmuştur.
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“İlahiyat Fakültelerinde Eğitim Gören Uluslararası
Öğrencilere Göre İlahiyat Eğitimi (Uludağ Üniversitesi ve
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakülteleri Örneği)”
Fatih Özkan
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Ülkelerin refah seviyelerinin yükselmesinin de etkisiyle eğitime erişim ve yükseköğretime katılım
artmıştır. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, ülkesinin yükseköğretimde sunduğu eğitim
seçeneklerini yeterli bulmayan, tanınmış üniversite ve enstitülerden ders almak isteyen öğrenciler,
diğer ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına yönelmişlerdir.
Türkiye’ye olan uluslararası öğrenci akışı incelendiğinde, özellikle Türki cumhuriyetlerden, yakın
coğrafyasından ve diğer dindaş Müslüman ülkelerden öğrencilerce tercih edildiği ve Türkiye’deki
üniversitelere ve ilahiyat fakültelerine kayıt yapıldığı görülmektedir.
Yapılan bu çalışmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde yükseköğrenim görmeyi tercih etmesinde etkisi olan faktörler ve fakültelerin sunduğu eğitim imkanlarını
nasıl değerlendirdiklerini tespit etmektir.
Bu çalışmayla Türkiye’deki yükseköğretimin ve özelde ilahiyat fakültelerinde sunulan eğitimin
mevcut durumunun yabancı uyruklu öğrencilerin gözlemleriyle tespit edilmesi, aksayan yönlerinin
geliştirilebilmesi ve daha iyi hizmet verebilmesi için değerlendirmeler yapılması ve önerilerin sunulması hedeflenmektedir.
Yapılan bu alan araştırmasının evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde son sınıfta eğitim gören yabancı uyruklu
öğrenciler oluşturmaktadır.
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Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Lisansüstü
Öğrencilerin Akademik Danışman ve Tez Konusunun
Belirlenmesi İle İlgili Bir Model Önerisi
Doç. Dr. Mehmet Çevik
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Ülkemize lisansüstü eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilerin, diğer sorunlar yanında, uygun
akademik danışman ve tez konusu belirleme hususunda da sıkıntılar çektikleri bilinmektedir. Bu
sıkıntılar öğrencilerin motivasyonlarını ve başarılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun sonucunda öğrencilerin eğitim süresi de uzayabilmektedir.
Yapılan lisansüstü çalışmanın konusu, öğrencinin mezuniyet sonrası kendi ülkesine döndüğünde
ülkesinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelik taşımaması durumunda, öğrenciye yapılan yatırım
yeterince verimli olamamaktadır. Öte yandan, Türkiye’de öğrencinin çalışma yaptığı alanda kendi
ülkesinde devam etme şansı olmadığında, bu öğrenci üçüncü bir ülkede (muhtemelen bir Batı ülkesinde) akademik yaşamına devam edebilmektedir.
Öğrencilerin karşılaştıkları diğer bazı sorunlar ise; ilgi duymadıkları veya ciddi bir temele sahip olmadıkları bir konuda çalışmak zorunda kalmaları, danışmanlarının çalışma alanında yeterli donanıma sahip olmamaları, danışman ile öğrencinin dil nedeniyle rahat iletişim kuramamaları, danışmanın
uluslararası öğrenciye yeterli ilgiyi göstermemesi veya vakit ayırmamasıdır.
Belirtilen bu sorunların çözüme kavuşturulamaması sorunların artmasına ve kaynaklarımızın boşa
gitmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bu sorunların giderilmesi için çeşitli önlemler alınması gereklidir.
Bu çalışmada öğrencilerin bu konuda yaşadıkları sıkıntılar tetkik edilmiş ve bunların çözümüne
matuf çeşitli öneriler sunulmuştur. Çalışmamızın hazırlanması esnasında İzmir’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitim görmekte olan uluslararası öğrenciler ile görüşmeler yapılmış, onların
fikirleri dikkate alınmıştır.
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Uluslararası Öğrenci̇leri̇n Mezuni̇yet Sonrası
İsti̇hdam Sorunu
Ali Arıkmert

Uluslararası öğrenci olarak farklı bir ülkede eğitim görmek için her uluslararası öğrencinin farklı nedenleri vardır. Kendi coğrafyasında yaşanan birtakım olumsuz yaşam koşulları, eğitim için elverişsiz
ortamlar, daha kaliteli eğitim arayışları, farklı bir ülkede farklı bir dilde eğim görme fırsatından yararlanma, uluslararası bursluluk fırsatlarını değerlendirme gibi nedenler öne çıkmaktadır. Bu nedenler
arasında mezuniyet sonrası istihdam konusunun uluslararası öğrencilik üzerinde ne derece etkili
olduğu bu çalışmada ele alınacaktır.
Eğitim için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihlerinde, mezuniyet
sonrası istihdam alanlarını dikkate alıp almadıkları konusunun irdelenmesi öğrencilerin kariyer planlaması açısından önemli bir adımdır. Türkiye’de eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunların ülkelerine dönüş oranları, mezunların kendi ülkelerinde mesleklerini icra edebilme imkanlarıyla doğrudan
ilintilidir. Eğitimlerini tamamlayıp mezun olanlar, kendi ülkelerinde iş bulma imkanlarına ve mezun
oldukları alanlarda istihdam edilmelerine bağlı olarak ülkelerine dönüyorlar veya dönmüyorlar. Kendi
ülkesine dönmeyen mezunların çok az bir kısmı Türkiye’de ikamet imkanı bulabilirken çoğunluğu
üçüncü bir ülkeye eğitimine devam etmek için veya çalışmak için gidiyor.
Uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamları, kendi ülkelerinde toplumlarının yararına
hizmet etmeleri ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasında işbirliği alanlarını değerlendirmeleri için üniversite ve bölüm tercihinde kendi ülkesinin ve toplumunun ihtiyaçlarını ve iş imkanlarını da dikkate
alması gerekmektedir. Aynı minvalde Türkiye’nin yurtdışı misyonlarında ihtiyaç duyulan istihdam
alanlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın, son 10 yıl içerisinde Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden
mezun olup şu anda kendi ülkesinde veya bir üçüncü ülke de bulunan Türkiye mezunları ile yapılan
görüşmeler neticesinde ve makale yazarının 10 yılı aşkın uluslararası öğrenci çalışması tecrübesi
ışığında ve bu alanlarda yapılmış çalışmaların taranması ele alınacaktır.
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Uluslararası İmam Hati̇pli̇ Öğrenci̇leri̇ni̇n Hukuki̇,
Sosyoloji̇k Ve Psi̇koloji̇k Sorunları, Musenna’daki̇
Deneyi̇mleri̇ Ve Çözüm Önerileri
Erlan Baianov

Malumdur ki Uluslararası İHL çalışması TDV tarafından SSCB’nin yıkılmasıyla Türkiye’de başlamıştır.
Bir müddet fetret dönemi yaşandıktan sonra 2000li yıllarda tekrar yeniden bu program ele alınmıştır.
Ancak eğiticilerin öğretmenilik ve rehberlik eğitimlerini Türkiye’de aldıkları için uluslararası öğrencileri Türkiye’deki yerli öğrencilerle aynı görülüp bildiği metodu uygulamakla yanıldığı görülmüştür. İlk
yıllarda ne kadar da bazı uluslararası öğrenciler kurban olmuşsa da zamanın geçmesi ile iyiye doğru
başka bir değim ile profesiyonelleşmeye doğru gitmiştir. Ancak günümüzde de istenilen hedefe
ulaşılmamıştır. Hedefe ulaşmak için bilinçli ve şuurlu insanların çalışmaları bu alana dahil olması
elzemdir. Bul alanda çalışma yapmış bilinçli şahısların ve STKların çalışmaları nedeni ile öğrencilerin
hukuki, psikolojik ve sosyolojik problemleri çözülmekte ve uluslararası öğrenci çalışması hedefine
ulaşmaktadır.
Röportaj Yapacağımız Hocaların Listesi
1.
Şerafettin Taştan ( Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı)
2.
Seyit Ömer Gürleyen: (İlim Yayma Cemiyeti Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Aihl Yurt
Müdürü)
3.
Mustafa Üçüncü: Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Aihl Müdürü
4.
Adem Yılmaztürk: Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Aihl Müdür Yardımcısı)
5.
Mustafa Gülali Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Aihl Edebiyat Öğretmeni
6.
Veysi Yüce: Tdv İstanbul Eğitim Koordinatörü
7.
Nazif Yılmaz Din Eğitimi Genel Müdürü
8.
Mehmet Ali Bolat: Udef Başkanı
9.
Hacı Sarı: Kayseri Mustafa Germirli Aihl Öğretmeni.
10.
Fennan Muhammed ( Müsenna Uöd 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Genel Sekreteri)
11.
Vatandaş: 1.2.3.4.5
12.
Öğrenciler.
Yukarıda ismi geçen isimler mevzu bahis alanda çalışmalar yapan şahıslardır. Bu çalışmamız elbette ki yukrıda ismi geçen kişilerle röportaj yapılarak hazırlanacktır. İsmi geçen şahıslarla bizzat
görüşülerek Uluslararası İmam Hatip öğrencilerin Hukuki, Sosyolojik ve Psikolojik sorunları sorulup
kaydımızı aldıktan sonra çözüm önerilerini alacağız. Röportajı sonlandırdıktan sonra Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneğinin tecrübeleriyle sonuçlandıracağız.
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15 Temmuz FETÖ Saldırısının Ülkemiz Uluslararası
Öğrenci Alanına Etkisi
Mehmet Ali Bolat

15 Temmuz FETÖ Saldırısı ülkemizde her alana olduğu gibi uluslararası öğrenci alanına da olumsuz
etki yapmıştır. Bu etkinin uluslararası öğrenci, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları,
Türk halkı ve devletlerarası hukuka varıncaya kadar çok boyutlu etkileri olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Bu çalışmada, FETÖ’nün ülkemiz uluslararası öğrenci algısına yönelik icra ettiği çok boyutlu
tehdit ve zararlar üzerine durulacak, aynı zamanda çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
FETÖ’nün bu çok boyutlu etkisi tanımlanmadan zararı engellemek mümkün değildir. Bir hastanın
hastasını muayene etmeden ve hastalığı teşhis etmeden ilaç vermesinin yanlış olduğu gibi ülkemizde de 15 Temmuz saldırılarının hemen ardından FETÖ’nün uluslararası öğrenci ağına düşmüş tüm
öğrenciler, FETÖ’nün mağdur ettiği 120 ülkeden binlerce öğrenci doğrudan ve rastgele yaptırımlarla
karşılaşmıştır. Meselenin tüm boyutu kavranmadan sadece bir yönüne yapılan müdahale ise ters
etki yapmış ve ülkemizin iç ve dış imajını zedelemeye başlamıştır. Tam da bu noktada devreye giren
YTB ve UDEF sayesinde kötü gidişat engellenmiş ve FETÖ ile mücadele olması gerektiği yöne doğru
evrilmiştir.
15 Temmuz sonrası yaşayan sürecin ele alınacağı çalışmada, örnekler üzerinden meselenin boyutları meydana çıkarılacaktır. Hastalığın teşhisi ile doğru tedavinin yapılması gibi bu alanda da ülkemiz olarak doğru adımların atılmasına katkı sağlayacak çözüm önerileri sunulacaktır.

46

w w w. inte rn at i ona l st u d ent s y m p o s i u m. c om

2. GÜN
3. OTURUM

SALON 4

Neden Türki̇ye’de Bulunan Uluslararası Ortaokul ve Li̇se
Çağındaki̇ Öğrenci̇ ve Yabancı Uyruklu Öğrenci̇ Adaylarıyla
Çalışmalı Başakşehi̇r Örneği̇nde Çıkışla Türki̇ye Okuması
Orkhan Bayov

Hukuki bağlamının dışında ve en geniş anlamıyla tanımlayacağımız göç, göçmen ve türevleri ne
dünya tarihi açısından ne de Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar için ilk defe karşılaşılan
bir olgudur. İster uzak geçmişten tarihin en ihtişamlı ve en büyük imparatorluklarından Osmanlının kurucu etnisitesi Türk tayfaları ister 200 sene öncesinde imparatorluğun çöküşü sürecinde
Kafkasya’dan, Rumeli’nden Millet-i İslamiye’nin neferleri isterse de yakın tarihte Yugoslavya’nın
dağılmasıyla Türk ve akraba topluluklardan göç edenler aziz Anadolu’nun bağrına bastığı ne ilk ne
de son grup olmuştur. Çalışmanının benzer göç olgularıyla karşılaşmış Fransa örneği üzerinden
meseleye yeterli ehemmiyet göstermemenin yaratacağı sosyoonkolojik patolojilere dikkat çekerek
Fransa örneğinden çıkışla Türkiye’nin yıllar sonra karşılaşacağı sorunlara bugün pansuman çözümlerle değil, kalıcı ve uzun vadeli stratejiler geliştirmesine ön ayak olacak değerlendirmeler yapılmak
amaçlanmaktadır.
Türkiye’de 1 milyonu aşan 18 yaş altı ergen ve çocuk olması gerçekliğiyle karşı-karşıyadır. Birçok yerel resmi kurum görevlileri, göçmen toplulukların kanaat önderi ve STK çalışanları tarafından belirtilen ortak sorun, bu gençlerin ve çocukların netleşmemiş hukuki statüleri, yetersiz sosyal şartları ve
gerekli temel okul eğitimlerini alamamaları sebebiyle gelecek umutları bulunmamaktadır.. Nitekim
dışarıdan destekleyici eğitim alsalar da resmi belgeleri bulunmaması sebebiyle yüksek eğitimlerine
devam edememektedirler. Sıradan gençler gelecek meslek hayalleri kurarken ve geleceğe umutla
bakarken, bu gençler ergenliğin yıkıcı içsel süreçlerine karşı olumlu içsel dinamiklerden mahrum
kalmaktadırlar ve kendilerini normal toplum akışından izole ederek içe kapanmakta ve benzer durumlardakilerle şiddet eğilimli klikler kurarak kriminal alana doğru kaymaktadırlar.
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Yeni Kayıp İstihdam Sınıfı Olarak
Uluslararası Öğrenciler
Osman Akgül

Son dönemde tüm dünyada artan uluslararasılaşma, uluslararası öğrenci hareketliliğine de ivme kazandırmıştır. Türkiye de bölgesinde ve İslam ülkelerinde son dönemde gerçekleştirmiş olduğu vizyon
genişlemesi ile uluslararası öğrencilerdeki bu artıştan nasibini artarak almaktadır. Zira son dönemde
bölge ülkelerinde meydana gelen çeşitli iç karışıklıklar ve Türkiye’nin sergilemiş olduğu duruş da
öğrenci sayısında ki ivmenin artmasına sebep olmuştur. 2015-2016 öğretim yılında yaklaşık olarak
100 bin uluslararası öğrenci öğrenim hayatını Türkiye’de sürdürmüş, ülkelerinden uzakta “yabancı”
olarak okumaya çalışmışlardır. Ayrıca bu sayının 2023 yılında 250 binleri bulması beklenmektedir.
Öğrenciler Türkiye’de okumaya birkaç farklı yoldan gelmektedir. Bunlardan YTB, Diyanet ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının getirmiş olduğu öğrenciler kendilerine sunulan burs, barınma ve sosyal
imkânların yeterli gelmesinden dolayı, eğitim sürecinde başkaca bir dışsal desteğe ihtiyaç duymamaktadırlar. Bunların dışında kalan ve çoğunluğu oluşturan kendi imkânları ile Türkiye’de eğitim
almaya gelmiş öğrenciler ise çeşitli nedenlerden ötürü çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Eğitim ekonomisi ve kalitesi bakımından gelişmiş ülkeler, uluslararası öğrencilere belirli saat sınırlamaları da olsa
çalışma hakkı tanımaktadırlar. Türkiye’de 2013 yılında çıkarmış olduğu göç kanunu ile çalışma hakkı
tanımıştır. Fakat gerek çalışma izni almada ki zorluklar, gerek yabancı çalıştırma ile ilgili kısıtlamalar
resmi yollardan çalışmak isteyen öğrencileri zora sokmaktadır. Hatta şu an mevcut kanunun yürütmesine yönelik yönetmelik henüz çıkmadığı için resmi çalışma öğrenci olarak yasaktır. Bunlara birde
piyasanın kayıtdışılığa karşı duyarsızlığıda eklenince öğrencilerin eğitim hayatlarını idame ettirmek
için geldikleri ülkede, yaşamak için çalışmaları bile söz konusu olmaktadır.
Çalışmamızda litaratür de istihdam ve kayıtdışılık ele alınacaktır. Ardından uluslararası öğrenciler ile
yapılmış olan yarı yapılandırılmış mülakatların sonuçları ele alınacak ve çözüm önerileri sunulacaktır.
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UK’s Higher Education Policy for International Students
from Indian Subcontinent
Al Mamun
MA in English Literature ,Jahangirnagar University, Bangladesh
The paper delineates the prominent aspects of the education policy adopted by the education
department of the UK for the students of south Asia in general and Indian subcontinent in particular. It will also shed light on the evaluation of the higher studies received by the learners and
the positions they hold in their home countries. For centuries, it has been evidently noticed that
the prominent figures in Indian subcontinent have received education in the UK. They are held in
high esteem in their own countries. Students also long for being proud of UK post graduate. The
other aspects also deserve to be discussed. The hope of financial security calls them to the country
and thus their homes country fails to enjoy the full contribution of the talents. Brain drain occurs
not only in the arena of jobs and service, it rather makes the learner a British man inside. Built and
structured internally by British culture and Ideology. This can well be exemplified by the previous
education commission led by lord Meckley who concluded his paper commenting that the British
education policy will make the learners Indian by flesh but British in Spirit. Historically, it is evident
that UK has been held as the centre of education to the knowledge-seekers of Indian subcontinent. The writing will encapsulate the psychological changes that the learners undergo after the
completion of their academic life. As speaking English with pure British accent is considered an
especial qualification, learners too cherish the dream of being like a British. Thus the pure talents
are lured and ultimately used by the country.
The paper will conclude by focusing on the prospects of the Muslim countries who want to attract
the learners from Indian subcontinent. The barrier of long standing thoughts has to be broken by
opening new horizons of opportunity. Learners’ researches must be equipped with all necessary
modern amenities. Future will certainly be grateful to the countries who want to patronize knowledge and education of the students from this region and it must conform to the demand of time.
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The Role Of Government And Non-Governmental
Organisations In International Education
Doumbia Ali

After 700 years of slavery and almost 70 years of french colonisation, my country cote d ivoire
is coming back to the new era of citizenship, freedom and dignity. However, since the year 1893,
which is the date of arrival of colonizers and the creation of the first schools, my country is following an education system based on the French model. The limits of this system have been pointed
out by our sociologists, who think that it does not take into account the social realities of Ivorian
students. France is among the ten countries, that are the richest in the world and we are among
the forty lasts, then you see the difference.. This fact affects badly the training and education in
my country and then leaves several people unemployed after their studies, since there is a gap
between training and employment. Nowadays, the unemployment rate is 35 percent.
Today in our country we have some Turkish international organisations and the most known are “l
Association des Mains de l’Espoir”, which is chaired by sir Fatih Sagham and the association Insan
for development and education, these associations have given hope to young people through their
cares and mentoring. After the military and political crisis, my country under the leadership of
president Ouattara is doing is best to position itself and give back a new image to its education. So,
we are here at this symposium to learn about the turkish way, Turkey has succedeeded in drawing
from its wealth to build its wealth, your country turkey has become a world reference in terms of
education and training.
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International Students and Religious Education in Turkey :
Scope and challenges
Haneef C.Muhammad

In recent years, Turkey is booming as a great education hub along with intensified international
student mobility particularly in the faculty of Islamic studies. (Faculty of theology). It has long and
rich tradition of pure Islamic educational system which can be traced back to the Ottoman Empire,
which established unique and systematic educational institutions like Madrassas and Maktabs,
spread over the vast areas of empire. Nowadays, Turkey is trying hard to recover its pure Islamic
spirit in the religious faculties, although the drastic policy changes like drafting of unity of education law in 1924 , abolishing all traditional religious educational institutions ,following the establishment of secular and republic Turkey, threatened the Islamic education somehow.
In this paper I will discuss the unique features, which attract the international students to the
Islamic faculties of Turkey and the role of government and non-government social and religious
organizations of Turkey like Diyanet vakfi and Turkey scholarship program (Turkiye bursları) in the
promotion of religious education in Turkey. International Imam hatip program by Diyanet Vakfi in
the various cities of Turkey like Istanbul, Kayseri and Konya is also worth to be discussed. Also the
study will analyze the placement and quota limit of international students in various universities
with graphical depiction. Finally, the paper will also examine the problems and challenges confronted by international students during their studies and researches in Islamic faculties. I used
the data from the famous theology faculties of Marmara , Istanbul, Ankara and Necmettin Erbakan
Universities and used both qualitative and quantitative methods in this Study.
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International Students
Advantages & Challenges
Mozaffar Ali
General Secretary, Muslim Education Trust, New Delhi, India
Higher education is now open to the masses, particularly the burgeoning middle classes now found
on every continent. And especially in countries lacking higher education capacity, students are
looking for opportunities to study abroad.
The number of students aspiring for studies abroad continues to rise as higher education institutions around the world vie for the best and brightest students specially with capacity to pay.
Traditionally the US and Western European countries were the main destinations for international
students but in the recent past emerging regional destinations offer more affordable and culturally-relevant programs of study.The rise in internationally mobile students reflects growing university
enrolment around the world. In the last decade the number has more than doubled. .
However, many international students face challenges as they get higher education outside their
home countries. They face obstacles such as different food, unfamiliar living conditions, financial
problems, finding balance between studies and work. They have to fit themselves to the schedule
of classes, learning styles, other possible difficulties related to language, culture, personal barriers.
A student may encounter a number of difficulties of the transitional period from everyday situations in daily life and to cultural adaptation. And if the institution is going to enroll international
students, these issues should be considered and taken into account.
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A case study on Adjustment Problems of International
Students in Pakistan
Muhammad Ayat

In the current century, it is becoming more significant for every individual to have a global perspective in pursuing and shaping his/her future. The students in the current century has a different
political, economic, social, and cultural world than the students in the previous century. As a result,
many countries consider that they must educate and involve their students in cultures beyond their
country’s boundaries in the hope of producing inter-culturally capable students. They face so many
problems in academic and social lives in their new environment.
The purpose of this study was to examine and evaluate the problems of international students
studying in Pakistan. A questionnaire was designed and distributed to 200 international students
studying in eight different universities in Karachi. The methodology used in this study was quantitative and qualitative to show problems and experiences of international students in academics,
culture and social educational environment in Pakistan.
The study found that the greatest issues of the international students in Pakistan are social, financial, and language problems. Statistical analyses also shown that the varying student demographic
characteristics perceived varying adjustment challenges.
The policy recommendations were made to improve Educational understanding for International
Students in Pakistan for policy makers and faculty/staff as well.
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Uluslararası Öğrenci̇leri̇n Bi̇lgi̇ Ve İleti̇şi̇m Teknoloji̇leri̇
Kullanım Düzeyleri̇ ve Yaşadıkları Zorluklar: Gi̇resun
Üni̇versitesi Örneği
Abdullah Demir
Selcan Kilis

Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerinden farklı bir ülkede eğitim alırken bazı sorunlarla karşılaştığı
bilinmektedir. Bu sorunların belirlenerek çözüm üretilmesi, uluslararası öğrencilerin farklı bir ülkede
eğitim hayatları boyunca daha rahat bir yaşam sürmelerinde yardımcı olacaktır. Son yıllarda kurulan ve gelişmekte olan bir üniversite olan Giresun Üniversitesi, uluslararası öğrencileri bünyesine
katmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası öğrencilere yönelik iyileştirme çalışmalarının
yapılabilmesi için bu öğrencilerin çok iyi tanınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Giresun
Üniversitesi’ndeki uluslararası öğrencileri tanıyarak bu öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları ve temel
bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerini belirleyerek iyileştirilmesi adına neler
yapılabileceğini ortaya çıkarmak; bu bağlamda üniversitenin uygun politika ve strateji geliştirmesine katkıda bulunmaktır. Bu sebeple, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için Giresun
Üniversitesi’ne kaydolan uluslararası öğrenciler üzerine yapılan bu betimsel çalışmada, 90 öğrenciden nitel veri toplanmıştır. Katılımcılar rastgele örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Çalışmaya
katılım, gönüllük esasına dayanmaktadır. Katılımcılara demografik bilgiler ve tanımlayıcı sorular olmak üzere iki ana bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Ankette öğrencilerin demografik bilgilerine
yönelik 5 adet, tanımlayıcı bilgilere yönelik 11 adet olmak üzere toplam 16 adet soru bulunmaktadır.
Anket öğrencilere yüz yüze bir ortamda kâğıt üzerinde yapılmıştır. Ankette uluslararası öğrencilerin
Türkiye’ye ve Giresun Üniversitesi’ne geliş sebepleri, geleceğe dair planları, temel bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanımları ve var olan bilgi ve beceri düzeyleri, yaşadıkları sıkıntılar ve varsa önerilerini
almak üzere açık-uçlu sorular bulunmaktadır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemine göre analiz
edilmiştir. Toplanan veriler uluslararası öğrencilerin tanınması, bu öğrencilerin karşılaştığı güçlüklerin belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesi hususunda önemli rol oynayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin temel bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik bilgi ve beceri düzeylerinin
belirlenmesi ve var olan eksiklikler doğrultusunda neler yapılabileceğine yönelik yol gösterici olması
beklenmektedir. Ayrıca, bulgular ışığında üniversitenin uluslararası öğrencilere yönelik politika ve
stratejiler geliştirmesine yardımcı olması öngörülmektedir. Bulgular, gelişmekte olan benzer üniversiteler tarafından uluslararası öğrencilerin üniversite bünyesine katılması konusunda yol gösterici
olacaktır.
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Uluslararası Öğrencilerin
Medya Kullanım Alışkanlıkları
Öğr. Gör. Ahmet Tarık Türkmenoğlu
NEU SBBF Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Medya, toplumsal olayların aktarılması ve değerlendirilmesi bakımından başvurulan birincil kaynaklar arasında yer almaktadır. Olaylara ilişkin medyada yer alan içerikler toplumsal olaylar konusunda bireylere bir takım fikirler vermektedir. Olayların değerlendirilmesi bu fikirler çerçevesinde
gerçekleşmekte ve buna paralel olarak düşünce ve tutumlar şekillenmektedir. Özellikle medya bireylerin hangi konuda konuşması gerektiğini bir başka deyişle ne hakkında konuşmaları gerektiğini belirleyen bir araç konumundadır. Bu açıdan bakıldığında daha baştan hangi konunun önemli
hangi konunun daha az önemli olduğu hakkında medya bireylere bir çerçeve sunmaktadır. Böylelikle olayların önem sırasını belirleyen medya buradaki içeriğe de müdahale ederek olayların nasıl
algılanacağı yönünde de bir çerçeve sunabilmektedir. Hiç şüphesiz ki medya olaylara ilişkin muhalif ya da taraf söylemler geliştirebilmektedir. Bu söylemlerin yönüne göre medyaya maruz kalma
durumu bireylerin ekonomik sosyal kültürel ve siyasi olayları değerlendirme ve bu olaylara ilişkin
düşüncelerin şekillenmesine sebep olmaktadır. Bu durumda uluslararası öğrencilerin medya kullanım alışkanlıkları da Türkiye’de cereyan eden olaylar hakkında onlara bir fikir çerçevesi sunmakta
ve bu çerçeve içinde mevcut olaylara ilişkin düşünce ve tutumlarını şekillendirmektedir. Çalışma Uluslararası öğrencilerin medya kullanım alışkanlıklarına bakarak Türkiye’deki toplumsal olayları nasıl
değerlendirdiklerine bu olaylara bakış açılarının şekillenmesinde medyanın nasıl bir rol oynadığına
yönelik açıklamalar getirmeyi amaçlamaktadır.
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Avrupa’da Göç ve
Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Alaaddin Durmuş

20. yüzyıl boyunca Avrupa ülkeleri göçmen sorunuyla daima karsı karsıya kalmıştır. Birinci ve İkinci
dünya savaşları süresince ve sonrasında göç olayı Avrupa içinde olurken, 20. Yüzyılın sonu ve 21.
Yüzyılın başlarında Avrupa’ya olan göç daha çok Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden yoğunlaşmış ve
hala da devam etmektedir. Genel anlamda bütün Avrupa ülkeleri bu akıma maruz kalırken, bu akımdan en fazla, Almanya, İsveç, Fransa ve Hollanda gibi ekonomisi güçlü olan Batı Avrupa ülkeleri etkilenmişlerdir. 2015 yazından itibaren Avrupa birliği ülkelerine olan göçmen sayısı ikiye katlamıştır.
Yaklaşık olarak Avrupa genelinde bir milyonun üzerinde göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bunun 650
bini Suriye’de çıkan iç savaş sonucu oluşmuştur. Gerek savaş gerek ekonomik ve gerekse ideolojik
sebeplerden dolayı da olsa göçmen durumuna düşen çocukların maruz kaldıkları travmaya ve ruhsal etkiler tahmin edilenden daha fazladır. Travma yaşayan çocukların büyük bir bolumu daha çok
savaş bölgelerinden göçmek zorunda olan çocuklar olduğu bilinmektedir. Büyük zorluklar altında
okula gitme şansına sahip olan çocuklara sadece ailelerinin ve eğitmenlerinin yardımı tabi ki her
zaman yeterli değil. Eğitim merkezleri olan okulların da bu öğrencilere gerek destek programları ve
gerekse çocuklara uygun programlar sunmaları gerekmektedir.
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Azerbaycan’daki Din Eğitimi Talebinin Karşılanmasında
Müslüman Ülkelerdeki Dini Eğitim Kurumların Rolü
(Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır Örneği)
Kovsar Taghiyev

Ateizm baskısı altında geçen yetmiş senenin ardından kendi bağımsızlığını elde eden Azerbaycan halkı bağımsızlığın ilk yıllarında milli ve manevi değerlerini geri kazanabilme yolunda bir takım
arayışlara koyuldu. Geçen süre zarfında mevcut bütün din eğitimi kurumlarından mahrum bırakılan
Azerbaycan bu alandaki ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak durumunda kaldı. Bu bağlamda Azerbaycanlı öğrencilerin ilk tercihi Türkiye’deki yükseköğretim kurumları oldu. Bunun yanı sıra ülkenin dini
yapısına bağlı olarak birçok genç de özellikle İran, Suudi Arabistan, Mısır başta olmakla bazı Arap
ülkelerindeki din eğitimi kurumlarını tercih ettiler. Bu da zamanla inanç grupları arasındaki farkların
giderek daha çok belirginleşmesinin yolunu açtı. Ülkedeki inanç grupları arasındaki hoşgörü anlayışı
her ne kadar bugün fiili mevcudiyetini korumaktaysa da ileriye dönük mezhepsel sorunların yaşanabilme ihtimali aydın kesimi önemli ölçüde kaygılandırmaktadır.
Bu çalışmada Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye başta olmak üzere İran, Suudi Arabistan ve Mısır
gibi ülkelerdeki din eğitimi süreci, bu eğitimler sonucunda hasıl olan din ve dünya görüşü, geri
dönenlerin devlet ve toplum nazarındaki konumu incelenecek, özellikle Türkiye’deki din eğitiminin
uluslararası öğrenciler açısından olumlu ve olumsuz yönleri, İslam ülkelerindeki yüksek din eğitimi
biçimleri açısından model olabilme potansiyeli ana hatlarıyla ifade edilmeye çalışılacaktır.
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Kirgizi̇stan’li Burslu Öğrenci̇leri̇n Türki̇ye’de Eği̇ti̇m
Görme Süreci̇nde Karşılaştıkları Sorunlar
Zhamilia Karymbaeva

Günümüzde yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin sayısı günden güne artmaktadır. Türkiye’ye eğitim amacıyla öğrencilerin en çok gelen 10 ülkeler arasında Azerbaycan, Türkmenistan,
Suriye, İran, Afganistan, Irak, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Kosova bulunmaktadır. Resmi
istatistik verilere göre (2013-2014 tarihli rapor) Kırgızistan Cumhuriyeti’nden 1659 öğrenci Türkiye’de eğitim görmektedir. Genellikle yurtdışına ilk kez çıkan öğrenciler farklı düzeylerde sorunlar
yaşamaktadırlar. Bu araştırma Kırgızistan’dan gelen öğrencilerin ilk dönemlerde karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yöneliktir.
Türkiye’de eğitim gören öğrencilerin ilk olarak Türkçeyi bilmediklerinden dolayı problemler yaşadıkları
görünmektedir. Türkçeyi sıfırdan öğrenmeye başlayan öğrenciler dili yeterli seviyede öğrenemeyecekleri korkusunu yaşamakta olup iletişim kurmada sıkıntı çekmektedirler. Bu faktör öğrencilerin
adaptasyon sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır.
İkinci olarak, öğrenciler bürokratik engellerle karşılaşmaktadırlar. İkametgâh belgesini alma, kabul
edildikleri üniversitelere kayıt olma, sağlık sigorta poliçesini alma, yurtlara yerleşme gibi süreçlerde
sorunlar çıkmaktadır.
Ayrıca, Kırgız ve Türk kültürleri birbirine çok yakın olmalarına rağmen öğrencilerin farklı sorunlarla karşılaştıkları görünmektedir. Daha önce yurtdışına çıkmayan öğrenciler vatandan, ailelerinden,
akrabalardan ve arkadaş çevresinden ayrıldıklarından dolayı psikolojik olarak kendilerini alıştıkları
çevrelerinden ‘kopmuş’ hissetmektedirler. Genel olarak, Türkiye’ye yeni gelen öğrencilerin ilk geldikleri dönemde yeni yaşam koşullarına, Türk toplumunun kültürel özelliklerine ve iklimine alışmakta
zorlandıkları bilinmektedir. Araştırma Kırgızistan’dan gelen öğrencilerin tecrübeleri dikkate alınarak
genel olarak uluslararası öğrencilerin hangi sorunlarla karşılaştıklarını tespit etmede ve burs imkânı
sunan kurumların bu tür sorunların çözülmesi için gerekli işlemlerin bulmalarına yardımcı olacağı
ümit edilmektedir.
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Türkiye’de Eğitim Gören Kırgızistanlı ve Kırgızistan’da Eğitim
Gören Türkiyeli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Tez
Çalışmalarının Karşılaştırmalı Çözümlenmesi
Abdrasul İsakov - Guldana Murzakulova
Kırgız Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığına kavuştuktan sonra Kırgızistan ile ile
Türkiye arasında diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği başlamıştır. 3 Mart 1992
tarihinde Bişkek’te Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim alanında işbirliği konusundaki protokol
imzalanmıştır. Kırgızistan vatandaşları Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alma olanağına
kavuşmuştur. Aynı zamanda Türkiye vatandaşlarının da Kırgızistan üniversitelerinde eğitim görmesine imkan sağlanmıştır.
1992-2015 yılları arasında binden fazla Kırgızistanlı öğrenci Türkiye üniversitelerinde, yüzlerce Türkiyeli öğrenci Kırgızistan üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Bildirimizde bu
öğrenciler tarafından hazırlanan tezlerin karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.
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Kazakistan’ın Slavlaştırlmasında Bir Enstrüman Olarak
Eğitim
Didar Shauyenov
Kazakistan’da Ruslatırma politikasının tarihi arka planı çok ileri dönemlere kadar uzanmaktadır.
Rus-Kazak ilişkileri siyasi ve diplomatik karakter taşıması 18. Yy’ın 2.yarısına aittir. Rusların desteğiyle Kazak bozkırlarına saldıran Kalmuk ve Cungarların etkisiyle Rus-Kazak ilişkisi daha hızlanmıştır.
Kazakistan’da Çarlık Rusya ve Kazak Hanlığı döneminden bu yana Rusya tarafından yürütülmekte
olan Slavlaştırma politikasının temel aracı eğitim ola gelmiştir. Türkleri Ruslaştırma politikasının
temelini Çarlık Rusya misyonerleri İlminski, Ostroumov ve Alektorov atmıştır. Çarlık Rusyanın amacı
Türk ve Müslüman halkları parçalara ayırarak, kendi kültür, din ve dillerinden yoksun bırakarak onları
Ruslara yaklaştırmak veya onarı da Rus kültürünü benimseyen Rus halkının bir üyesi yapmaktı.
Bunun için ilk yapılması gereken adım da Rus okullarını açmak, Rusça yayımlanan kitapları çoğaltmak ve Rusçanın itibarını artırmaktı. İlk açılan Rus okullarından mezun olan yerli halkın çocukları
çeşitli kurumlarda tercüman, öğretmen vs. görevleri üstlenmiş ve Ruslar için hizmet etmişlerdir.
Bu siyaset Sovyet döneminde de devam etmiştir. Her halk için Kiril alfabesine dayalı yeni alfabe
üretilmiştir. Bazı köyler hariç genel olarak her yerde ortaöğretim ve yüksek öğretim Rus dilinde
verilmiştir, Rusça mecburi bir dil haline getirilmiştir.
Eğitimin asıl amacı Kazakları bilim adamı ve aydın kitlesi olarak yetiştirmek değil, onları parçalara
ayırarak sistemin birer kölesi yapmak idi. Bunun somut örneklerini Kolhozlaştırma-kollektifleştirme
siyaseti (1924-1930), yapay açlık ve kıtlık (1932-1933) ve soykırım dönemlerinden (1937-1938) ve
hatta Almatı’da yaşanan 16 Aralık 1986 olayları ve sonuçlarından görmek mümkündür.
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Türki̇ye’de Yüksek Li̇sans Eği̇ti̇mi̇ Almak İsteyen Öğrenci̇leri̇n
Karşılaştıkları Temel Sorunlar: Azerbaycan Ve Kazaki̇stan
Örneği
Lazzat Bazarbayeva
Ferrux Rehimli
Günümüz dünyasında öncelikle ekonomi alanında başlayan küreselleşme süreci diğer tüm alanları
da etkilemiştir ki, bunların başında da eğitim gelmektedir. Şöyle ki ülkeler arasında sınırlar daha saydam hale gelmiş ve yurtdışında eğitim imkânları çoğalmıştır. Yurtdışında eğitim bugün her gencin
hayalleri arasındadır ve hiç şüphesiz eğitim için tercih edilen ülkeler listesinde ön sıralardan birisinde
Türkiye yer almaktadır. Türkiye coğrafi konum itibarı ile sadece doğu ve batının arasında köprü
olmakla kalmıyor, aynı zamanda sahip olduğu yüzlerce yıllık medeniyet birikimi ile her zaman bir
cazibe merkezi olma konumu da koruyor. Eğitim için Türkiye’yi tercih eden öğrencilerin başında Türk
Dünyası ülkelerinden olan öğrenciler gelmektedir. Gerek Türk Dünyasının yüzölçümü en büyük ülkesi
olan Kazakistan, gerekse de diğer Türk Cumhuriyetlerini Türkiye ile bağlayan Azerbaycan Türkiye’ye
öğrenci gönderen ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkelerden Türkiye’ye yüksek lisans eğitimi için
gelmek isteyen öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar dil sorunu, akademik yeterlilik ve diplomaların
tanınması gibi alt başlıklar halinde inceleyip bazı çözüm önerileri sunduğumuz bu çalışmada her
ülkenin kendine has meseleleri ayrı-ayrı ele alınmıştır. Dil sorunun çözülmesi için öneriler arasında yer alan “Akademik Türkçe” projesi Azerbaycan’dan Türkiye’ye yüksek lisans eğitimi için giden
öğrencilerin gerek nicelik, gerekse nitelik olarak büyük ölçüde artmasına neden olacaktır.
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Türki̇ye’deki̇ Uluslararasi Öğrenci̇leri̇n Eği̇ti̇m Süreci̇ndeki̇
Sosyo- Ekonomi̇k Sorunları: Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versitesi
Örneği
Malika Polatova
Lazzat Bazarbayeva
Uluslararası kuruluşlara üye olan Türkiye, bu kuruluşların barış, yardımlaşma, eğitim, ekonomi ve
kültürle ilgili amaçlarına da taraf olarak imza atmıştır. Her sene Türkiye’ye ‘Türkiye Bursları’ programı
ile ve kendi imkânlarıyla uluslararası öğrenciler gelmektedir. Türkiye’ye gelen her bir ‘misafir öğrenci’
ülkeler arasındaki birer köprüdür. Bu ‘misafir öğrencilerin’ her ülkede olduğu gibi sosyal ve ekonomik
sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmamızda, Uluslararası öğrencilerin ve örnek aldığımız Ömer Halisdemir Üniversitende eğitim almakta olan ‘misafir öğrencilerin’ eğitim süreci boyunca yaşadıkları
sorunların dile getireceğiz. Küreselleşme ile birlikte günümüzde pek çok alanda olduğu gibi eğitim
alanında da hızlı değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan ortak
Pazar anlayışının bir sonucu olan eğitim pazarının önemli bir ayağını ise yabancı uyruklu öğrenci
dolaşımı oluşturmaktadır. Örneğin Türk bir öğrenci ABD’de, ABD’li bir öğrenci ise Türkiye’de eğitim
alabilmektedir. Giderek artan yabancı uyruklu öğrenci dolaşımının boyutları günümüzde ekonomik
bir sektör haline bile dönüşmüştür (Kıroğlu vd., 2010).
Çalışmamızda Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim görmekte olan ‘misafir öğrencilerle’ saha
çalışmaları yararlanacağız. Hazırlanılan ankette, araştırılmak istenen konunun amacını en iyi
yansıtacak sorulara yer verilecektir. Ayrıca, edebiyat taraması yaptık.
Çalışma sonucunda Ömer Halisdemir Üniversitesinde eğitim gören ‘misafir öğrencilerin’ beşeri
ilişkiler, ekonomik, barınma, yeme-içme sorunları, memleket özlemi, kültürel farklılıklar gibi sosyo-ekonomik sorunlarının tespit edilerek bu sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.
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Eğitimin Gelişim ve Örnek Faktörü Açısından Bosna Hersek
ile Türkiye Arasında 1463 Yılından Bu Yana Gelişen Yüzyıllık
Devlet İlişkilerinin Güçlenmesi ve Canlanmasındaki Rolü
Mustafa Sefo
Bugünkü Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihimizi boyunca yüzyıllardır bizi birbirimize bağlamaya devam ediyor. Osmanlı, beş yüzyıl boyunca dünyayı yönetirken, Osmanlı sultanları da üç
kıtanın hakimiydi. Bildiğimiz gibi, Bosna’nın Osmanlı İmparatorluğu’na dahil olması 1463 yılında
Fatih Sultan Mehmed’in buraları feth etmesi ile başlar. Bunu göz önünde bulundurarak, günümüzde
«öğrenci değişimi» olarak tabir ettiğimiz durumun o zamanlarda başladığını söyleyebiliriz. Osmanlı
tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Bosna Hersekli Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudi öğrencilere
eğitim imkanı sundu. Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman veya gayri Müslümanlara, dönemin
en iyi fakültelerinde eğitim almak isteyen tüm öğrencilere eğitim ve burs imkanı sağlandı. Yüzyıllar
önce başlayan bu tutum günümüzde olduğu gibi devam etmekte. Eğitimini tamamlayan öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli yerlerinde görev aldıklarını görmek mümkün. Edebiyattan
mimarlığa, sanattan dine ve matematikten dil bilimlere kadar her alanda bu böyleydi. Tam bu noktada şunu belirtmek isterim: Süleymaniye Kütüphanesi’nde 15’inci yüzyıldan kalma Boşnakların o
dönem en ünlü edebiyatçı ve dil bilimcisi Abdullah Bosnewi’nin eserlerine rastlamak mümkün.
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Germany’s Academic Contribution to the World: DAAD’s
Achievements and Strategies
Abdulhafiz Nesru Muzein
Jimma University, Ethiopia
In the last couple of decades, Germany became one of the dominant economies in Europe and the
whole world. This achievement was supported by the technical and educational success of the
nation. Achieving such development locally, the country is now one of the major destinations of
international students coming from all countries. The main provider of the international students’
services is the German Academic Exchange Service (DAAD). DAAD promotes, attracts and administers scholarships and research grants provided by the Germany government. In addition to its EU
programs, the DAAD it assisted students and research projects for more than 127,000 students in
2015 which makes it the largest academic funding organization in the world. Moreover, it is working by assisting to internationalize German universities and supporting developing economies with
building higher education systems. In this study, the achievement and new strategies of DAAD are
reviewed and presented. Selected materials and statistical sources are used to collect the data
used in this study.
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Germany’s Academic Contribution to the World: DAAD’s
Achievements and Strategies
Habib Yesuf Yimam
UNISA University, Addis Ababa, Ethiopia
Ethiopia or Habehsa in its old and famous name in the Muslim world is one of the largest countries
in Africa. It shifted from socialist system to capitalist and federalist system in 1991. This led to
multidimensional changes in its political, economic, social and cultural changes. This in return,
gave a relatively big opportunity for the Muslim communities of the nations which were under
deep oppression and marginalization for many decades. Even though, the Muslim communities are
almost equal in number and holding more than half of the land, they were ignored and forcefully
denied any public services and mainly education. However, in the last 25 century, since the nation
introduced federal democratic system, education started to expand in all Muslim communities of
the nation. In this study, the changes in educational statistics, student enrollment and overall infrastructural improvement is assessed. Domestic and international data sources are used to support
this. The major objective of the paper is, therefore, to show how education has been expanding in
the Muslim communities of Ethiopia.
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The Major Origins and
Destinations of African Students
Ibrahim Munewer Hassen
Addis Ababa University, Ethiopia
In the last couple of decades, mainly since the independence of the continent, education has been
expanding throughout Africa. Moreover, the economic conditions of many African countries are
slowly improving. Several African countries are now emerging by recording high economic growth.
In parallel to this progress, education at all levels is also expanding so as the number of students
moving for education to many western and emerging economies is increasing. In addition to the
traditional destinations of African students, such as France, Britain, and other Western nations,
some new destinations such as South Korea, China, and India are emerging. In this study, a secondary data is collected to analyze the major origins and destinations of African students mainly
in the last few years. The variations and changes in these years are analyzed to show how new
destinations are emerging.
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International students in
Major Scandinavian Countries
Mohammedneja Shikur Edris
Addis Ababa University, Ethiopia
Scandinavian countries are those nations located in the Scandinavian peninsula of North Europe.
The peninsula which is home to 7 nations is one of the most developed areas of the world. Sweden,
Norway and Denmark are the major advanced economies of the peninsula. Consequently, these
nations are attracting many international students from all over the world. Study-in-Sweden is the
major scholarship provider of the Swedish government which is sponsoring thousands of students
annually. Similarly, the Norwegian government provides scholarships for students from developing
countries of Africa, Latin America, western Balkan, East Europe and Central Asia under the Quota
Scheme. Additionally, the government of Denmark provides scholarship for non-EU students annually. Therefore, in this study the scholarships provided by these three nations are reviewed. The
statistical facts of the students coming from different countries are presented.
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Destinations of International
Muslim Students
Riyad Jemal Abda
Addis Ababa University, Ethiopia
Even though Islam gives high emphasis on education and development and Muslim were a center
of civilization for many centuries, modern education was not well expanded in many Muslim nations until recent years. However, in recent times modern education is expanded in the Muslim
world and students are moving to other parts of the world including the USA, Canada, Australia,
many European nations and recently to emerging economies such as China and India. In this study,
the objective is to assess the old and new destinations of students coming from Muslim countries
of Asia, Africa and Europe. The number of students coming Muslim nations and their respective
destinations are presented by taking secondary data sources. Members of the Organization of
Islamic Countries are mainly taken as a sample to assess the movement of students from Muslim
nations. However, other Muslim-dominated countries are also assessed.
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Entelektüel Sermaye ve Eği̇ti̇m Ekonomi̇si̇ Pi̇yasasında
Uluslararası Öğrenciler
Hüseyin Üçtepe
Küreselleşen dünyada, beyin gücüne dayalı emeğe ve beşeri sermayeye talebin artmasıyla eğitimin
uluslararasılaşması sonucunda ulusal sınırlarından çıkıp, başka ülkelere daha iyi bir eğitim alma
umuduyla yollara düşen öğrencilerde ciddi bir artış yaşanmıştır. Ülkeler ve eğitim kurumları da piyasalardaki bu hareketlilikten iktisaden yararlanma, kültürel farklılıktan doğan zenginliği kazanma
ve başarılı öğrencileri kapma adına kıyasıya rekabete girişmiştir.
Bizler de bu çalışmada, uluslararası öğrencilerin, küresel eğitim piyasasına kazandırdıkları hareketliliği, ülkelerere ve eğitim kurumlarına iktisadi getirileri ve beşeri sermaye olarak dönüşümlerini inceleyeceğiz. Ayrıaca burada ülkelerin ve eğitim kurumlarının uluslararası öğrencileri kazanmada
kısa vadeli plan mı yoksa uzun vadelimi planlar mı yapmaktalar bunları değerlendireceğiz. Kısa
vadeli plan yapan ülke ve kurumlar, uluslararası öğrencilerin eğitim harcamalarındaki paya sahip
olma güdüsüyle hareket ederken; uzun vadeli plan yapanlar ise bu getirinin yanı sıra sosyo-kültürel
ve beşeri sermaye olarak dönüştürülen bilgili bireyleri kendi faydasına istihdamda tutmanın gayretinde olmaktadır.
Bunlarla birlikte, Türkiye’nin ve eğitim kurumlarıının uluslararası öğrencileri talep etmelerindeki niyet ve bakış açısı incelenecektir. Hedefimiz kısa vadelimi yoksa uzun vadelimi olmalıdır?
Sonuç olarak da kişisel yorumlar ve öneriler yer almaktadır.
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Kocaeli’deki Uluslararası Öğrencilerin 15 Temmuz Darbe
Girişimi Algısı Üzerine Bir İnceleme
Mehmet Baydemi̇r
Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya
Türkiye son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliğinde yükselen bir ivme kazanmış ve bu öğrencilerin sayısı her geçen gün artmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihli kanlı darbe girişiminin ardından özellikle batı medyasında Türkiye’yi hedef alan yayınlar göz önünde bulundurulduğunda farklı coğrafyalardan gelen 80 bini aşkın öğrencinin Türkiye’nin imaj çalışması açısından ne kadar önemli bir yer
işgal ettiği hemen anlaşılmaktadır. Bu çalışmada farklı ülkelerden Kocaeli’ye gelerek eğitim gören
uluslararası öğrenciler arasında anket yapılarak ‘Darbe girişimi’ konusundaki algıları analiz edilmeye
çalışılmıştır. Çalışma, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki siyasi olaylara ilişkin bilgi düzeyleri, FETÖ
yapılanması hakkındaki görüşleri ile ülke yönetimleri ve yakınlarının darbe girişimine yönelik bakış
açılarını da ele almaya çalışmıştır.
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Uluslararası Öğrenci̇ler ve
15 Temmuz Darbe Gi̇ri̇şimi
Mücahit Şahin Uludağ
Medeniyet kavramı üzerine geleceklerini şekillendirmeye çalışan her millet, inişli/çıkışlı bir çok
süreçten geçer ve “önemli değerleri” ile dünyaya şekil verirler. İçinde bulunduğumuz dönem, insanlık
tarihinin önemli virajlarından bir tanesidir. Amerika’da 11 Eylül ile başlayan süreç, Afganistan ve
Irak’ın işgali ile, Arap baharı değişim ve dönüşümleri, Mısır darbesi, Suriye’de devam eden katliamlar, Irak, İran, Suriye ve Türkiye bileşkesinde bölgesel hesaplar. Bunların hepsi yeni dünya yapılanmasının son rütuşları.
Türkiye’nin son yıllarda bir çok alanda kabuk değiştirmesi, iki yüz yıllık Ortadoğu derin güçlerini
rahatsız etti. Farklı yöntemlerle 15 Temmuz darbe girişiminden önce, hafif dozajda denemelerle
durdurulmak istenen Türkiye, katliam üzerine planlanmış 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yaşadı.15
Temmuz Türkiye için sıradan bir gün olmaktan ziyade ülkenin birliği, dirliği ve geleceği için toplumun
tüm kesimlerinin tek duruşunu simgeleyen bir tarih olmuştur. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına
hem kendi bölgesindeki ve gönül coğrafyasındaki hem de mazlum ve mağdur ülkelerin dostu ve
güvenilir bir limanı olmasına razı olmayan anlayış Türkiye’yi bir kez daha durdurmak istemiş fakat
Allah’ın nusreti, idarecilerimizin basireti ve milletimizin kararlığı karşısında başarısızlığa mahkum
olmuşlardır. Ülkemizde öğrenim görme imkanı elde etmiş yurtdışından gelen misafir öğrencilerimizde bir asra bedel bu geceyi kendi ülkelerinden veya ülkemizden takip etmişler gelişen olayları
yakından izlemişlerdir. 15 Temmuz darbe girişimini ülkelerinde yaşayan aileleri, çevreleri ,ülkelerinin
medyası ve yönetimlerinin düşüncelerini kendi yorumları ile birlikte misafir öğrencilerimizin ortaya
koymasının önemli olduğu düşünülmektedir. Vatandaşı oldukları ülke ile öğrenim gördükleri ülkeyi
iyi tanıyan misafir öğrencilerin hayati bir konuda değerlendirmeleri ve makro bakışı ortaya koymaları Türkiye’nin sadece demokrasi direnişinin başka ülkeler nezdindeki yansımasını değil, aynı
zamanda güçlü ve kararlı yürüyüşüne de nasıl bakıldığını gösterecektir.
Ulusal ve uluslararası arenada her anı hassasiyetle analiz edilmesi gereken 15 Temmuz darbe girişimi kendisine adil bir yönetim modeli arayan devlet/milletler için ışık olacaktır.
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Uluslararası Eğitimde Amaçlar ve Beyin Göçü Sorunu:
Bdt Ülkeleri Örneği.
Ogtay Asadov
Bu çalışmanın amacı uluslararası eğitim ve beyin göçü fenomenleri arasındakı ilişkini ortaya çıkararak bu ilişkideki genel faktörleri, istatistik göstergeleri ve sözü geçen ülkelerdeki olan, o cümleden,
muhtemel olası durumu incelemektir.
Şöyle ki, uluslararası nitelikli işçi göçü yüksek öğrenim sürecinde aktif başvermektedir. Sözü geçen
hadise yer aldığı ülkelerdeki ekonomik, sosyoloji, bilim ve teknoloji açılardan önem taşımakla bölgelerdeki uluslararası ilişkilerin dikkat çekici konularından biri oldu.
Çalışmada “eğitim-göç” ilişkisinin sebep-sonuç bağlamındakı türleri, ülke ve birey açısından olumlu
ve olumsuz yönleri, bunlara yönelik çözüm ve önerilerin de yer alması planlaştırılmıştır. Çalışma 3
kısımdan ibaret olup, 1-ci kısımda ana temanın tanımlanmasını, 2-ci kısımda birincil ve ikincil verilere dayalı analizi ve göstergeleri kapsamakla, 3-cü kısımda ise mevcut durumlarda olması mümkün
çözümlerin incelenmesi düşünülmüştür.
Bilgi çağımızın vazgeçilmez unsurlarından biri nitelikli insan kaynağıdır. BDT ülkelerinde araştırmacı
ve AR-GE personeli sayısının yetersiz olduğu, bilim ve araştırmaya ayrılan bütçenın arttırılabilmesi
ve yapılan yatırımların ekonomik değere dönüşmesi için insan kaynağının hem sayıca hem nitelik
olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda; yüksek öğrenim eğitimi ciddi öneme sahiptir. Bununla beraber burs ve destek sistemlerinin yeterli ve erişebilir olması, bölgedeki sosyal
imkanların eğitim görenler için çoğaltılması, kanun ve mevzuatlarda gerekli düzenlenmelerin yapılması, öğrenim sonrası araştırma programları ile “mentörlük sistemi” gibi destekleyici sistemlerin
oluşturulması da oldukça önemlidir. Bu tür teşviklerin sağlanmaması veya yeterli olmaması durumunda beyin göçü olarak tanımlanmış nitelikli insan gücünün daha gelişmiş, faaliyeti için uygun
bir ülkeye göç etmesi söz konusu oluyor. Beyin göçünün bır sıra diğer ön nedenleri de var. Bunlar
“donör” ülkede olan işsizlik, yabançı dilde eğitim ve teknoloji gelişmelerin eksikliği/kalitesizliği, siyasal istikrarsızlık, iktisadi kriz ve durgunluktur.
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Uluslararası Öğrenciler Açısından Disiplinler arası
Çalışmanın Önemi
Ulanbek ASHYRMATOV
Durum Tespiti: Bilimlerdeki aşırı uzmanlaşmanın çağımızda yol açtığı olumsuz gelişmeler, kendini
belki de en çok sosyal bilimlerde göstermektedir. Bütünsel bir hayat felsefesine sahip olmamak
nasıl insanları psikolojik bakımdan boşluğa, parçalanma ve yabancılaşmaya itiyorsa; ilmi yönden
de meselelere toplu bir bakışla, bütünsel görüşle yaklaşılmaması da benzer sonuçlara yol açmakta,
sosyal olayların ve sorunların daha iyi anlaşılması ve çözümlenmesine engel olmaktadır.
Amaç: İnsanın hem zihinsel hem bedensel özgürlüğünün tehdit altında olduğu bir çağda, Allah’ın
insan olmanın esası olarak belirttiği “özgürlüğün” insana kazandırılması, insanın bu hayatta layık
olduğu yeri alması, insanların omuzlarına yüklenen sorumluluk olduğu için, bu sorumluluğun yerine
getirilebilmesi için imkânlar yaratma çabasında, tüm araştırmacıların çalışmaları, kendi dalları için
temel nitelikteki şeyleri öğrenip anlamaya çalışırken, kendi sorun ya da konularının sosyal yapının
bütünü içindeki yerini, böylece diğer kurumsal alanlarla olan ilişkilerini de anlamaları gerekmektedir.
Bu noktada Türkiye’deki uluslararası öğrenci hareketliliği – Türkiye kadim medeniyetlere, çağdaş ve
İslam medeniyetine vakıf, zengin tecrübe ve yüksek devlet geleneğine sahip olduğu için – insanın,
bu hayatta layık olduğu yeri alması ve omuzlarına yüklenen sorumluluğu yerine getirmesi amacına
hizmet ederek insanlık için köklü değişiklikler yaratabileceğini düşünüyorum.
Yöntem: Bir araştırmada, yapılan çalışmanın kendi başına ulaşması gereken bir gayesinin olması
gerektiği gibi, ait olduğu ilmi disiplinin de bir gayesi vardır ve bu konuya özgü gaye disiplinin gayesine aykırı olmamalıdır. Disiplinin gayesi bütünsel yapı içerisinde İlk Gaye’ye ulaşıncaya kadar hareket
etmesi için, Uluslararası Öğrenciler Açısından Disiplinler arası Çalışmanın konusu, gayesi ve sınırlarının belirlenmesi beklenmektedir.
Olası Katkı: Uluslararası Öğrenciler Açısından Disiplinler arası Çalışma Projesi Türkiye merkezli,
bölgesel yakın ülkeler ve Türkiye mezunlarının kendi ülkeleri bazında gerçekleştirildiği takdirde Uluslararası Öğrencilerin araştırmalarında, hangi çalışmaların hangilerinden önce veya sonra yapılması gerektiği hususu daha belirgin hale gelecek ve Türkiye mezunları uluslararası öğrenciler kendi
ülkeleriyle Türkiye ilişkilerinde yapıcı iş birliği imkânlarında görev almaları için ilgili platformların
oluşturulması sağlanacaktır.
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Rusya’nın Post-Sovyet Ülkeleri̇nden Gelen Öğrenci̇lere
Yöneli̇k Poli̇tikası
Abror Mashiropov
1991’de Sovyet Birliğinin çöküşü ardından ortaya çıkan ekonomik-politik sarsıntıları atlatan Rusya,
post-Sovyet bölgedeki konumunu korumak ve yeniden güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütürken, eski Sovyet cumhuriyetleri ile eğitim sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye de ayrı bir önem gösterdi. Bu süreçte bölgenin birkaç ülkesinde Rus üniversitelerinin şubelerinin açılması yerli öğrenciler
için ucuz ve kaliteli eğitim alma imkânını sağladı. Ayrıca, Rusya’nın post-Sovyet ülkelerinden gelen
öğrencilere vize muafiyeti uygulaması ve burs olanaklarını tanıması bu öğrenciler sayısının ciddi anlamda artmasını sağladı. Böylelikle, Rusya, bölgenin eğitim merkezi adını tekrardan kazanmış oldu.
Bu yazıda Rusya yükseköğretim sistemi ve bu ülkede üniversite eğitiminin avantajları ve dezavantajları konuları eski Sovyet ülkelerinden gelen öğrencilere yönelik politika açısından ele alınacaktır.
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“Türki̇ye İle Makedonya Arasinda Öğrenci̇ Hareketli̇liği”
Amet Dervi̇she
“Türkiye ile Makedonya Arasında Öğrenci Hareketliliği” bildirimiyle iki ülke arasında sosyo-kültürel
ilişkileri etkileyen önemli konulardan biri olan eğitim üzerinde durulacaktır. Eğitim üzerinde yoğunlaşırken de iki ülke arsında ilk olarak hangi tarihte karşılıklı olarak öğrenci hareketliliği yaşandığına
bakacağız. Bunun için Osmanlı’nın Balkanlar’ı fethederken hangi tarz eğitim sitemi uyguladığını ve
bunun ne için yaptığını açıklayacağız.
Osmanlı’da bugünkü Makedonya topraklarında öne çıkan şahsiyeteler ve okullara atıfta bulunarak Osmanlı’nın çöküş evresindeki eğitime bakacağız. Bunun yanında Osmanlı’dan sonra eğitimde
ortaya çıkan boşluğu nasıl doldurulduğuna değineceğiz. Makedonya genelinde Müslüman olarak
ortaya çıkan Arnavutlar, Türkler ve Boşnakların bu eğitim boşluğundaki durumlarını inceleyeceğiz.
Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Makedonya ile Türkiye arasında eğitim olarak ne
tür faaliyetler vardı onlara da bakacağız.
Son olarak ise Ak Parti ile birlikte Makedonya ile Türkiye arasında eğitim ilişkilerinin nasıl geliştiğine
ve Makedonyalı öğrencilerin neden Türkiye’yi bir eğitim üssü gördüklerini açıklayacağız. Bunun
yanında Makedonya’da eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin Makedonya’yı
neden tercih ettiklerini açıklayarak bildirimimizi sonlandıracağız.
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Uluslararası Öğrencinin
Modern Seküler Eğitim Tecrübesi
Mohammad rahimi
İki yüz seneye aşkın bir zamandır İslam dünyası Modern, seküler bir zihniyet temeli üzerine inşa
edilmiş olan Batıyla karşı karşıyadır. 1400 yüz sene öncesinde ilk kez Akdeniz havzasında Hristiyanlıkla muazzam bir yüzleşmeyi gerçekleşebilen İslam Dini ve medeniyeti 1300 sene sonra karşısında
zihin yapısı itibariyle kocaman dönüşüm ve değişim içerisine girmiş olan bir Batı (Hristiyan) medeniyeti ile karşı karşıya gelmiştir. Siyasi düşüncesinin kökenlerini Roma, Felsefi ayağı Antik Yunan
ve dinle ahlakı Hristiyanlık, üzerine bina edilmiş Batı medeniyeti üç asırdır İslam ve Müslümanlar
karşısında muazzam bir tahaddi/meydan okuyucu haline gelmiştir.
Batı kaynaklı bu tahaddi hep çok boyutlu olup neredeyse hayatımızın her alanında mahsus hale
gelmiştir. Modernleşme hareketi Batı’dan Osmanlı ve İslam dünyasına sirayet etmeye başladığında geçişin en önemli ayağı modern eğitim konusuydu hiç şüphesiz. Ele alacağımız, Türkiye’deki
uluslararası öğrencilerin modern, seküler eğitimle karşılaşması konusu ve iki yüz sene önce aynı
topraklarda Osmanlı Devleti’nin payitahtına gelen Müslüman gençler ve yerli Osmanlı gençlerinin kâh Avrupa merkezlerinde kâh İstanbul’da aynı meselelerle karşılaşması iyi bir tevafuk olarak
değerlendirilebilir. Dolayısıyla tartışacağımız bu meselenin kökü iki yüz seneye kadar geri giden bir
meseleden ibarettir.
Senelerdir Ağırlıklı olarak İslam dünyasından on binlerce Uluslararası öğrenci Türkiye’ye gelmektedirler. Gelen bu Müslüman öğrenciler çoğu zaman ülkelerindekinden farklı olarak daha laik bir
eğitim müfredatı, bir bütün olarak modern seküler bir üniversite ortamıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Söz konusu bu karşılıma uzun vadede öğrencinin hayatında çok boyutlu sonuçlara sebep olacak
şekilde etki yapmaktadır. Kısa vadede eğitim ve kültürel alanında bir şok yaşamak niteliğinde olan
bu değişim ve yüzleşme uzun vadede öğrencinin zihinsel yapı, fikriyat daha da önemlisi geleceğe
yönelik “yerlilik” ilkesinden yoksun bir dünya görüşüne sahiplendirmeye itecektir.
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Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’ye İntibakında Sivil
Kurumların Rolü: İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci
Derneği
Zuhair N. Mohammad - Firas M. Ağaoğlu
IRAK(Selçuk Üni. Fen Bil. Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğr.)
Uluslararası öğrencilerin yeni geldikleri bir ülkeye ya da şehre intibakı önemlidir. Türkiye’de bu süreç,
ilk etapta resmi olarak üniversiteler ve üniversitelere bağlı Türkçe Öğrenme Merkezleri tarafından
yürütülmektedir. Fakat Türkiye’de son yıllarda uluslararası öğrencilerle ilgilenen gayrı-resmi kurumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu kurumlar, uluslararası öğrencilerin gerek eğitim hayatına gerekse gündelik hayata intibakında hayati roller oynamaktadır. Konya şehrinde faaliyet gösteren İki Doğu İki
Batı Uluslararası Öğrenci Derneği, yukarıda bahsedilen sivil kurumlardan birisidir.
İki Doğu İki Batı uluslararası öğrenci derneğine 80’i aşkın farklı ülkeden öğrenci gidip gelmektedir. Böylece herhangi bir ülkenin öğrencisi, kendisini Konya’da yalnız hissetmemektedir. Çünkü
tıpkı onun gibi daha farklı ülkelerden gelen öğrencileri de görmekte, böylece yabancılık duygusunu
azaltmaktadır. Derneğin şehir merkezinde toplu taşımaya çok yakın bir yerde oluşu da uluslararası
öğrencilerin sürekli bir araya gelebilmesini sağlamaktadır.
Bunlara ek olarak, uluslararası öğrencilerin Konya’ya ve Türkiye’ye intibakında dernek aktif olarak rol
almaktadır. Başbakanlığa bağlı YTB’nin koordinasyonunda yürütülen ülkeler arası öğrenci futbol
turnuvaları, eğitim kampları, uluslararası öğrenci buluşmaları, İngilizce, Arapça ve Türkçe
Dersler, Akademi Programı, üniversite hocalarının her hafta verdiği seminerler, farklı şehirlere yapılan geziler, Konya ve çevresinde fidan dikilmesi, vb. faaliyetler, uluslararası öğrencilerin
eğitim gördüğü ülkeyi daha iyi tanımasını sağlamaktadır. Bundan farklı olarak derneğin ihtiyaç sahibi öğrencilere bazı maddi ve manevi konularda yardımcı olması da öğrenciler için faydalı olmaktadır.
Biz, bu sunumumuzda gerek bazı istatistiklerle gerekse resimlerle, sivil bir kurum olan İki Doğu
İki Batı Derneğinin Konya’da eğitim gören uluslararası öğrencilerin şehre ve ülkeye intibakındaki
katkısını incelemeye çalışacağız.

w w w. i nte r n at i on alst ude nt s y m p o s i um. c om

79

2. GÜN
6. OTURUM
ANA SALON
Abdu Seid ALI
Abdul Wahab Aidoo
Anwar Hassen Tsega
Dalma Forgacs
Rahmat Ullah

SALON 3
Bakhrullo Ashurov
Bezirgan Verdiyev
Salman Narlı
Siavash Derakhshan
Ziya Valishov

SALON 4
Ahsan Habib Imrose
Amanullah Khan
Mirza Rastoder
Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid
Mohammed Hafiz

80

2. GÜN
6. OTURUM

ANA SALON

The Impact of Socio-Demographic Variables on Personal
Financial Wellbeing of International Students in Turkey
Abdu Seid Ali
PhD candidate at Marmara University, Istanbul, Turkey
The issue of personal financial wellbeing vis-à-vis university students has been paid attention in
academics. This paper aims to examine the impact of socio-demographic variables on the personal financial wellbeing of international students in Turkey. 201 students were surveyed from
undergraduate and graduate students who are currently studying at different universities in Turkey.
Socio-demographic variables of students such as age, gender, marital status, level of education,
childhood place of residence, work condition, continent, type of scholarship and current residence
have been taken into account. To measure the personal financial wellness of students, The Personal Financial Wellness Scale™ (PFW Scale™), an eight-question, self-report measure of perceived
financial distress and financial well-being, was employed. It measures how people are doing along
a continuum extending from negative to positive feelings about and reactions to their financial situations. The results show that gender and continent have weak but positive significant relationship
whereas marital status has weak but negative significant relationship with personal financial wellbeing of students. Besides, type of scholarship and work condition demonstrate weak but positive
and negative significant relationship with confidence regarding financial emergency respectively.
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The Educational System In Ghana: The Menaces And
Promises
Abdul Wahab Aidoo
International University of Sarajevo
The post-colonial educational structure of the Republic of Ghana was defined by the Educational
Act of 1961, which was rooted in the British system of education. Since 1966, the educational system has undergone various reforms. Educational committees were instituted to study and
undertake these reforms to respond to the prevailed and anticipated economic conditions in the
future. There has been an ongoing discussion regarding the relevance of these numerous reforms
to in the advancement of the economy conditions of the country. The fundamental question that
has risen currently is why the various economic reforms have not been able to produce the needed
quantity, quality, and skills to enhance economic growth and development in the country. In this
regard, this study paper explores the past and current educational systems that have been implemented and the effects they have rendered to the country. Students in Ghana have the opportunity
to study under serene environment and enjoy the interaction and experience with other foreign
students. The certificates of all the universities, both public and private, are accepted worldwide.
This enhances the chances of graduates to obtain further study in the developed world. However, certain challenges facing the educational system were recognized. These include: inadequate
infrastructure, insufficient teaching materials, and less exposure to the field and practical works,
especially in the tertiary institutions. In conclusion, suggestions to help improve the educational
system were provided. For instance, exchange student and staff programs such as Erasmus and
Mevlana should be established in all tertiary institutions, to enable academicians to enlighten their
skills and knowledge.
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Academic Success Challenges Faced by International
Graduate Students in Turkey
Anwar Hassen Tsega
The purpose of the study is to examine the academic success challenges faced by international
graduate students as they pursue their graduate studies at Turkish university. It includes research
findings and offers recommendations for changes for a more proactive approach to removing the
academic challenges for international students which have been identified. Quantitative data will
be collected through the Academic Literacies Questionnaire and analysed. The findings show challenges faced by international graduate students are mainly attributed by the fact that Turkish is the
medium of instruction and Turkish is not their first language. At the same time, the findings also
highlight the strategies employed by the students to overcome the challenges in their academic
reading and research writings. This article concludes with administrative policies and academic
writing related programmes to support the unique academic writing background needs of the
students and ensure their academic success.
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Living in an intercultural bubble?
Social Connectedness of Türkiye Burslari students in Turkey
Dalma Forgacs
International students pursuing education in a foreign country tend to live in an ‘intercultural bubble’: numerous researchers observed the increased interactions among foreign students, while at
the same time they tend to socialize with locals to a limited extent. They overwhelmingly communicate and build relations with other foreign students, live together in international flat-shares
or student-dorms, group-up in case of university teamwork, and use English more often than the
language of the host-country.
On the other hand, from interactions between locals and foreign students both parties could benefit. Foreign students’ well-being during an international study period spent abroad is closely linked
to the social connectedness in the host country, at the same time it can be beneficial for locals as
well via gaining intercultural skills, foreign language practice etc, not to mention the strengthened
relations interactions can bring on macro level. Newly formed social ties are the key of success,
and their absence is one of the biggest risk-factors endangering the outcome and the evaluation
of the whole study-period.
Present paper is attempting to explore foreign students’ social connectedness and newly formed
social ties in Turkey. 26 semi-structured interviews were conducted with 26 Türkiye Burslari students (the research is still ongoing). The research tries to shed light on present prior relations of
students, while with questions based on previous research explore factors supposedly contributing
in forming relations in a foreign country: students’ background, communication difficulties, perceived discrimination (positive and negative), homesickness and cultural shock.
The paper seeks to gain a deeper insight into international students’ problems and bring a better
understanding of their needs.
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Academic Problems of the Postgraduate International
Students in Turkey: A Study on Karadeniz Technical
University
Rahmat Ullah
The purpose of this study is to identify the academic problems of the postgraduate international
students in Turkey. In this context, Karadeniz Technical University (KTU) was selected as a study
area. There was a total 269 international students who were doing masters and Ph. D. in KTU in
2015-2016 summer education semesters. Corresponding to 10% of this figure, 27 students from
different countries has been selected for questionnaire that was related to the academic problems
of the postgraduate international students. They were asked about the language of instruction,
quality of the teachers and lectures, discussions in the classes, scope of the courses, rules and
regulations, availability of the important books in the university library, topics of the courses and
thesis, quality of the assessment systems, specificity of the important rules and regulations in the
websites. Suggestions and recommendations were also collected through the questionnaire. Data
obtained from students was transferred to a computer through SPSS (Standard Program for Social
Sciences for Windows) 16.0 package program and analyzed. Results show that the main academic
problem of the postgraduate level international students at KTU is ‘language of instruction’. ‘Unavailability of the important books in the university library’ is another problem for the international
students. Students were suggested that, foreign students should have the opportunity to choose
the ‘language of instruction’ between ‘Turkish’ and ‘English’. Most of the interviewees said that, the
language of the thesis, assignments and examinations should be optional. Reformation of the syllabus, increase research scope and increase of the research activities of the teachers were the main
suggestions given by the international students. It is hoped that, the outcome of the study will help
the concerned institutions and organizations for solving academic problems of the postgraduate
international students in Turkey.
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İranda Eğitim Almış Tacikistanlı
Öğrencilerin Deneyimleri
Bakhrullo Ashurov
Bu çalışma, İran’daki üniversite ve medreselerde okumuş Tacikistanlı öğrenci ve talebelerin
deneyimlerini ele almıştır. Çalışmada özellikle, Tacikistanlı öğrencilerin İran’daki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndükten sonra; İran iç ve dış siyaseti, İran’daki toplumsal hayat ve İran kültürü
gibi konular üzerine sahip oldukları bakış açılarının edinimler ışığında ne denli değiştiği vurgulanmak
istenmiştir.
Bu çalışmanın tam anlamıyla anlaşılması ve amacına ulaşması için öncelikle Tacikistan ve İran
arasındaki kültürel ilişkilerin analiz edilmesi gerekli görülmüştür. Ardından, İran’da eğitim görmüş
Tacikistanlı öğrenci ve talebelerin edindikleri tecrübeler, üniversitelerde okudukları bölümler, eğitim
seviyeleri, üniversitelerin bulunduğu şehirler ve bunun gibi temel parametreler ortaya konarak çalışma somutlaştırılmıştır.
Çalışmanın sonucunda ise İran’da okumuş Tacikistanlı öğrenci ve talebelerin, İran’a karşı zihinlerinde oluşan algı ve bakış açısının seçtikleri bölümler, eğitimin seviyeleri ve eğitim gördükleri dini
medreselerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bakış açısını belirleyen temel faktörler üç gruba ayrılmıştır. Birincisi, İran üniversitelerinde eğitim görmüş öğrencilerdir. İkincisi, İran’ın
Şii medreselerinde eğitim görmüş talebeler ve İran’ın din politikasından etkilenmiş olan gruptur.
Üçüncü grup ise Sünni medreselerde eğitim görmüş talebelerdir. Yazarın bu çalışmada kullanmış
olduğu metot ise, şahsi tecrübeleri, İran ve Tacikistan devlet yetkilileriyle yapmış olduğu mülakatlar
ve saha araştırmalarıdır.
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Türkiye’de eğitim gören Azerbaycan uyruklu öğrencilerin
sosyo-kültürel uyumu
Bezirgan Verdiyev
Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans
Eğitimin uluslararasılaşması bağlamında Türkiye son yıllarda çekim merkezi haline gelmektedir. Türkiye’ye eğitim almak amacıyla gelen öğrenciler arasında en büyük grup Azerbaycan’lı öğrencilerden
oluşmaktadır. Tarihsel ve kültürel, dil ve din gibi yakınlıklara sahip olmasına rağmen Türkiye’ye gelen
Azerbaycanlı öğrenciler neticede başka bir ülkeden gelmektedirler. Bu bağlamda, Türkiye’ye eğitim
amacıyla gelen öğrencilerin sosyo-kültürel uyumu önemli durum arzetmektedir.
Bu çalışmada, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’deki eğitim süreci içerisinde sosyo-kültürel uyum
sorunları araştırılmaktadır. Araştırmada anket yöntemi ile toplanmış bilgiler göç, eğitim göçü, entegrasyon ve s. Kavramları yardımı ile analiz edilmeye çalışılmıştır.
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Edebi̇yat Hayatından Üç Örnek: İbrahi̇m Şi̇nasi̇, Yahya
Kemâl Beyatlı, Neci̇p Fazıl Kısakürek
Salman Narlı
İnsanın ülkesi dışında bir yerde öğrenim görmesinin şüphesiz pek çok nedeni vardır. Bazen zorunluluklar bazen tercihlerle eski çağlardan beri yurt dışında öğrenim görme, yani uluslar arası
öğrenci olgusu mevcuttur. Yurt dışında öğrenim gören kişiler sanatkâr, politikacı veya gazeteciler
arasından çıktığında bu kişilerin uluslar arası öğrenciliği, daha ilgi çekici bir konu haline gelecektir.
Bildiride Batı tesirinde gelişen edebiyatın üç önemli isminin biyografilerinde uluslar arası öğrenci
oldukları dönemler incelenecektir. Yurt dışına çıkış şekilleri, gittikleri ülkeyi tercih sebepleri ve orada
yaşadıkları öğrencilik zamanları hakkında bilgi verilecektir. Bildiride ayrıca bu sanatçıların yurt dışında edindikleri birikimin eserlerine, dolayısıyla okuyucuya yansıması üzerine kanaatler belirtilecektir.
XIX. ve XX. yüzyıllar Türk edebiyatının Batı etkilerine açıldığı, yeni arayışların, yeni edebî formların
ve meselelerin ortaya çıktığı asırladır. Edebiyattaki bu durum, kültür ve düşün dünyası üzerinde de
karşılıklı etkilenmelere sebep olmuştur. Batı etkisi, kültür hayatına tercümeler vasıtasıyla müdahale etmeye başlarken kimi yazar ve şairler bizzat Avrupa’ya giderek yabancı bir kültürel bağlamın
içinde bir müddet yer almışlardır. Bildiride kendilerinden bahsedilecek kişiler, farklı zamanlarda ve
değişik şekillerde Fransa’ya giderek burada öğrenim görmüşlerdir. Şinasi diğer iki sanatçıya göre
daha başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiş; Yahya Kemâl’in kaçarcasına Fransa’ya gidişi ve Necip
Fazıl’ın devlet imkânlarıyla gönderilmesi bu iki şairimize bir diploma kazandıramamıştır. Okullarını
yarıda bırakan Türkçenin şöhretli iki şairi, belki diplomadan daha önemli birikimle ülkeye dönerler. Şinasi ise Fransa’daki maliye öğrenimini ülkeye döndüğünde kullanmayacak; basın hayatına
atılacaktır. Ne var ki üçünde de yurt dışında geçen öğrencilik zamanları, fikir ve sanat anlayışlarında
yadsınamaz bir yere sahiptir.
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1979 İran İslam Devrimi Süresince İranlı Uluslararası
Öğrencilerin Rolü
Siavash Derakhshan
1979 yılında İran’da ortaya çıkan İslam devrimi sadece İran’da değil, tüm Ortadoğu’da hatta dünyada farklı etkileri ile değerlendirilmektedir. Bu çalışmada devrim süresince Batı’da eğitim almış
öğrencilerin-uluslararası öğrencilerin- bu sürece katkısı incelenecektir.
Devrimden önce Şah rejimi tarafından Batı’ya eğitim almak için gönderilmiş daha sonra devrimin
gidişatını ciddi şekilde etkilemiş olan Ali Şeriati, Mehdi Bazargan, İbrahim Yezdi, Beni Sadr ve s. gibi
şahsiyetlerin devrime etkileri incelenecektir.
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Türkiye’de Eğitim alan Azerbaycanlı Öğrencilerin Türkiye
Toplumuna Entegrasyonu Problemi
Ziya Valishov
Eğitim için Türkiye’ye gelmiş öğrenciler içinde en büyük sayı Azerbaycanlı öğrenciler aittir. Bunun
coğrafi yakınlık, tarihsel birliktelik, dil ve din gibi nedenleri vardır. Tüm bu birleştirici ve yakınlaştırıcı
öğelerin varlığına rağmen, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye toplumuna entegre ve adapte olmakta
bazı sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir. Bu çalışmada, bir grup Azerbaycanlı öğrenci ile derinlemesine mülakat yöntemi ile bu sorun araştırılacaktır.
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Host Faculty and International Students Perception
to Study in Turkey- Benefits and Challenges: A Critical
Review
Ahsan Habib Imrose - Taslima Julia
Since the introduction of European Action Scheme for the Mobility of University Students (Erasmus) the flow of international student in Turkey increases remarkably. Again the current internationalization efforts of the Turkish government accelerate the growth by almost 300% though the
growth rate is insignificant compare to other European countries growth. Besides establishing
European identity among the foreign students there are other factors that influences international
students to choose Turkey as their preferred country such as its heritage and culture, friendly atmosphere, foundation of universities that taught in English, geographical proximity, religious and
ethnic affinities etc. Moreover, equivalent quality of education, affordability of living and education,
scholarship opportunities, and recommendations by family or friends are also found to influence
their choice of Turkey. Rising numbers of foreign students also bring some opportunities and challenges that justify close responsiveness to the issue such as lack of adequate guidance and information during pre and post arrival process. Again from faculty perspective benefits of having international students within the institution included- improving the overall academic and disciplinary
success of the school, forming diverse learning environment and producing competitive learning
environment. However, the challenges of having international students included- adjustment to
a new educational system, language pronunciations, time management issues, separation and
alliance. Various studies identifies the factors that influence students to choose Turkey as their
study destination in different setting as well as faculty perceptions to the benefits and challenges
of having foreign students. This paper therefore is a critical survey of the literature on the subjects
offering recommendations in one setting to efficiently handle the challenges and to boost the
number of international students who can contribute to economic growth of the country besides
ensuring other benefits.
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Role of Muslim vis-a-vis Turkish Students in
International Crises
Amanullah Khan
The progress and development of a healthy society depend mainly on its leadership. A dynamic
leadership will ensure a rapid and stability in the spiritual, educational, social, cultural, economic
and other spheres of social life.
Priority should therefore be given to instill qualities of leadership to the youth especially to the students who are future hopes and going to become the leaders of the society. In this respect the role
of the school, educational institutions and student organization in developing qualities and skills
of leadership among the student is very significant also, because of our community everywhere
except Turkey and very few Muslims countries are lagging behind.
Imbibing high qualities of leadership among students will not only prepare the leaders of tomorrow’s society, but also it would definitely raise the standard of discipline and achievements of our
institutions. The institutions are run by governments and private corporations but there remains
an special role of NGO setup of students unions, organizations and hostels on international level
to follow up from the top.
A special program to groom and train students in developing high qualities of dynamic leadership
would therefore give them greater opportunity of learning skills of leadership to come through
these organizations.
In the background of this symposium, we can concentrate on student’s activism on national and
international levels. There was a time during the last two decades of 80’s and 90’s when such
organizations and their activities were growing worldwide and giving ways to optimism among
the students and youth. Their close co-operations were yielding a good atmosphere and encouragement to them but such activities are on halt and need to be geared up without delay as such
initiatives are not coming from any corner especially international co-ordination. What is needed
at present to develop international and regional organizations and consistent follow up: Such activities require financial back up and rich Muslim countries should come forward to do the needful.
Moreover, strong Muslim Students organizations also should be organized under an umbrella and
federal set up and their activities be promoted example of which can be illustrated as IIFSO-International Islamic Federation of Student Organization, WAMY-World Assembly of Muslim Youth,
AFMY-Asian Federation of Muslim Youth, based in Kuala Lumpur Malaysia, MSA-Muslim Students
Associations in various countries etc. we assume that such an international body be established
with its CENTRE and strong secretariat to follow up in Turkey and affiliates from all countries.
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American
New Weapon-Education
Mirza Rastoder
My field of presenting will be the roles of American influence on the educational
system towards Balkan states. It is well-known that American curriculum has been
connected with the Western perception of the world, by Western analysis and
academicians. Maybe, it could be new strategy for leading the population towards
youth and changing the World’s view.
One is sure, the most qualitative Universities are oriented into American system of
education. My focus will be based on the Balkans states, where educational system
still is finding and searching itself. Why? The answer would be historical heritage and
disputes that still go on. Universities, especially private ones, based on the American
system, use books for their curriculum related to the Western perception.
International relations field can be very good example.
International politics and international arena are the fields where are still going on
and it is defined as “death-point”. Because of the students and future leaders who
are coming, and will create new hierarchy in the international arena.
Balkan states are area where conflict is term which is defined by different aspects
and interpretations of the previous historical facts published by Western books, as
“objective” sources. What would be true? What education is becoming? Maybe a new
political tool, new American weapon.
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Malaysia as a Stepping Stone in the
Journey of Education
Assoc. Prof. Dr. Mohamed Eskandar Shah Mohd. Rasid
Deputy Dean, School of Graduate StudiesDeputy Director,
BNP-Paribas-INCEIF Centre for Islamic Wealth Management
Malaysia continues to build its international enrolment, and aims to host 250,000 foreign students
by 2025. In 2014, Malaysian institutions enrolled 135,500 international students, with most coming from Bangladesh, China, Indonesia, Nigeria, India, and Pakistan. A ten-year blueprint for higher
education sets out ambitious goals through 2025, with respect to enrolment targets but also in
terms of improved performance or Malaysian institutions in regional and global rankings . Government, public and private institutions all are thriving to brand Malaysia as a global hub for education.
In this journey, they are committed to enhancing innovation and provide conducive ecosystem
for learning. We have established international research laboratory and center of excellence with
leading global partners. There are some significant reasons for Malaysia to be chosen by student
are: Malaysia is modern and dynamic Muslim county; the overall costs are much lower than many
advanced economies; several universities are ranked in top 300; politically stable; modern infrastructure; popular for tourism; scholarship for international students; easier for Muslims to practice
Islam. However, there are still some obstacle and challenges faced by students throughout their
studies which are: visa process for students; opening a bank account and transfer; accommodation; job opportunities including internship; high medical cost; security; embarrassing diversity in
Malaysia; depression and homesick; communication. These are the issues and challenges to be
discussed further on WISAP platform and thrive to resolve them collaborating with each other. This
platform will be conducive to develop high quality institutions and enable its member to improve
environment where international students live.
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Enhancing International Outlook of African Universities
through International Education:
The Case of University of Ghana
Mohammed Hafiz
In today’s competitive global environment, leading state and private universities across Sub-Saharan Africa have found the need to consciously embark on internationalization in order to enhance
their international profile. Overall, the impetus for internationalization is premised on the assumption that a good university is the one which has the capacity to attract international students
and faculty residing within and beyond the borders of its country. In fact, ranking entities such as
Times Higher Education (THE) and Quacquarelli Symonds (QS) that feature international outlook
as one of the key criteria for ranking universities equally operate on the same principle. Since 2015
when THE began its ranking of African Universities, University of Ghana (UG) has consecutively
occupied the seventh position. Strikingly, international outlook happened to be the only indicator
on which UG consistently scored the highest mark, (48.4 and 49.5) in 2016 and 2017 respectively.
These scores are accounted for by institutional collaboration; since scores for international students and faculty are quite abysmal. Indeed, there is room for improvement given that University of
Cape Town which occupied the first position in THE rankings scored 80.2 and 80.1 in international
outlook for the both years. It is against this backdrop that this study examines the policy initiatives
and concrete measures implemented by UG to internationalize its education in a bid to improve
its international outlook. The relevant data for the study has been drawn from UG policy document
on internationalization, interviews with administrative staff of International House, as well as a
section of international students and faculty in UG. A preliminary qualitative analysis of the data
reveals that although UG has taken some bold steps to attract international faculty and students,
germane structural issues such as lack of congenial office space, lecture theatres, constant access
to internet, stall the realization of the internationalization envisaged.
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İnsanda (İli̇m Yolculuğu Üzeri̇nden) İnsanlığı Keşfetmek
Anlamında ‘Uluslar Arası Öğrenci̇’ Olmak
Merdan Hanıyev
Tüm dinler, gelenekler, düşünceler ve inançlar özünde insan içindir. İnsan yaratılanların en şereflisi
olduğundan, alemin nizamı da onun elinin ve aklının sınarları ölçüsünde düzen kazanmaktadır. Bu
nizamı alemin oluşumunda insanın en yakın arkadaşı tarihin her aşamasında ilim tahsili olmuştur.
“Bilen ile bilmeyen bir olur mu?” Bir olmadığı için de her zaman ilme olan bir talep ön planda olmuştur. İlimden asıl maksad ise kainatı okuyabilmek olmuştur. Ya da başka bir ifade ile nerden gelip
nereye gittiğimize dair geniş bir tefekküre sahip olabilmektir.
İslam irfan geleneğinde Hacı Bektaşi Veli dört kapı kırk makam üzerine kurmuştur tasavvuf anlayışını. Bunlar Şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. Malumumuz bu makamlar doğrudan geçilmez
sadece üzerinden ilerlenir. Hacı Bektaşi Veli’ye göre şeriat, tarikat ve marifet kapılarından sonra
hakikat kapısı gelir ve bunun yani hakikat kapısının ilk makamı, toprak olduğunu bilmek der. Bunun
tezahürü ise yetmiş iki milleti ayıplamamaktır der. Bu cümlenin anlaşılması bu gün oldukça zordur.
Fakat en ezberi bildiğimiz cümlelerden bir tanesidir insanın topraktan yaratılmış olması. Bunun
üzerinde yeterince tefekkür etmek gerekmektedir. Çünkü insanı ve insanlığı anlamak istiyorisek ilk
insana bakmak gerekmektedir.
Bu tebliğde her hangi bir bilim dalına bağlı olmadan, genel olarak İslam tefekkürünü dikkate
alarak insanın mahiyeti nedir? İnsanlık ile ilmin irtibatı nasıl kurulmuştur? İlim alem ilişkisi nasıl
gerçekleşmiştir? Talebe olmak ne olmaktır? Sorularına cevap arınmaktadır. Peygambermizden
günümüze kadar gelen ilmi mirası sahiplenmek ve onunla yeni bir tarih yazmak amacını güden bu
yazı, insanda (ilim yolculuğu üzerinden) insanlığı bulmanın kısa yollarını dile getirmek teşebbüsü
olarak kaleme alınmıştır.
Talebe olmak demek, insanlığı anlamanın peşine düşmek demektir. İnsan ilim ile alemi, alem ile
kendini, kendisi ile insanlığı, insanlık ile de bu nizamı alemi okamayı öğrenebilir. Allah bizi kardeşlik
şuurundan mahrum bırakmasın. Emanet bıraktığı alemi, ihya etme görevimizde hepimizin yardımcısı olsun!!!
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Kültürel Çeşi̇tli̇li̇k Bağlamında Uluslararası Öğrenci̇leri̇n
Konya Tecrübesi
Mustafa KAYA
Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce
ve sanat varlıklarının tümüne kültür tanımı yapılmaktadır. Kültür her bireyin kendi içerisine yerleştirilen bir çip gibidir ve yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan tüm kodlar(yaşayış biçimi,adetler,düşünüş biçimi, inanç, vb.) bu çipin içerisinde mevcut ve birey ile her daim beraberdir. İnsanlar
gerek seyahat, gerek eğitim, gerekse turizm yapmak isteğiyle sürekli hareket halinde olmaktadır.
Eğitim bu hareketin öğrenciler bazında en etkili olan kısmını oluşturmaktadır. Bu minvalde eğitim
için kendi toplumlarından başka bir toplum yapısına giden öğrenciler bulunmaktadır. Dolayısıyla
yeni keşfedilen bir toplum yapısı ve şehir yapısı içerisinde birey kendi varlığını nasıl devam ettireceğinin sorgusunu yapmaktadır. Bundan sonrası için yaşamını devam ettireceği toplum içerisinde
hayatta ve dinamik kalmak için yerel halk kültürü ile ve bulunduğu şehrin kültürel dokusuyla sürekli
bir iletişim ve etkileşim halinde olması gerekmektedir.
Yaşamın devamı için her ne kadar barınmak, yemek yeme ihtiyacı vb. ihtiyaçlar gerekli ise ayrıca
aidiyetlerimizi ve pratiklerimizin yapıtaşını oluşturan kültür de bir o kadar etkilidir. Nitekim her insan
kendine ait bir kültür kodları ile donanmış ve bunu sunmak için yaşamaktadır. İletişim ve etkileşimin
devamı içinse kültürel alışveriş ayrı bir önem arz etmektedir. Farklı bir toplum yapısında ve farklı
bir ortam içerisinde kültürel etkileşim bireyin sosyalleşmesi ve farklılığa karşı entegre olmasını
sağlayan bir olgudur. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin bulundukları yeni toplum yapısına entegre olması için kültürel etkileşim içerisine girmesi gerekmektedir. Kültürel etkileşimi zorlayıcı bazı
nedenler olabilmektedir, bu nedenlerin başında yeni tanışılan toplum içerisinde var olan halihazırda bir kültür bulunmasıdır. Konya’nın da kendine has bir kültürel kodu bulunmaktadır. Bu çalışma
uluslararası öğrencilerin kentin yaşamına uyumu konusunda ve yaşamlarını devam ettirme hususunda yerel halk ile kültürel etkileşim ilişkisine yönelik bir çalışma olacaktır. Ayrıca Konya toplum
yapısının kendisinden olmayan insanlara karşı toleransının ne derece ve nasıl olduğunun bilgisini
ölçmek ve muhafazakar bir toplum görüntüsü çizen bir tip içerisinde kültürel çeşitliliğin gelişme
imkanının varlığını sorgulayıcı, uluslararası öğrencilerin kültürel kodlarını yerel halka yansıtmasının
sonucu oluşan tepkilerin analizini içermektedir. Araştırmada veri sağlamak için Konya’da eğitim
gören uluslararası üniversite öğrencilerinden belirlenen örneklem üzerine uygulanmış olan mülakat
formunun değerlendirilmesini içeren nitel yöntem kullanılmıştır.
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Şarklı gözüyle Avrupa Akademi Camiası Değerler ve
Mantalite dikotomisinde
Nevruz Aliyev
Avrupa akademi camiasında bir dikotomiden bahsetmek istiyoruz, lakin sadece onun varlığından değil,
var olduğu ortamdan da bahsetmek gerek.
Dikotomiden kastımız bir ikileme, çarpışan nesnelerdir. Değer ve mantalite dikotomisi derken ilk önce
değerlerimiz ile mantalitemiz arasındaki farka, daha doğrusu zıddiyete dikkat çekmek isteriz: Sahip
olduğumuzu iddia ettiğimiz değerlere uygun davranamamak. Bu söyleşi değerlerin bir üst kategori,
mantaliteninse alt kategori - daha değişken, zamanla şekil değişen yapıya sahip olması düşüncesi
üzerine kurulu.
Akademi camiasında, böyle bir dikotomi, iki şekilde kendini izhar eder: 1) görüş farklılığına kültürel
acıdan soğuk yanaşma, şuna daha çok hassas konularda rastlana bilinir, mesela siyasal bilimlerde yahut da İslami maliye gibi alanlarda 2) Ferden senin kendini her kes gibi görmene, bütünün bir parçası
olmana yahut da olma çabana karşı hep bir yabancı olman duygusunun yaşatılması ki bunu Öğrenci
Aziz Sancar’ın ilk iki senelik Amerika macerasını, sanırım, misal göstere biliriz. Çoğu öğrencinin yaşadığı
bir durum. Bunun kaynağı, zannediyorum ki, ortak taraflarımızın değil, sürekli farklı yönlerimizin üzerinde durulması. Ve bu zaman, kolaylıkla farklı mantalitelerimizin değerler farkı gibi algılanması. Mantalitemizin değerlere yakınlaştırılması lazımken, değerlerin mantalite katına indirilmesi, asosiyasyonu =
Değerlerin değer kaybı! Çünkü hep mantalite katında değişmemek için direniş gösterildi, ya da «benim
gibi ol » ısrarı edildi, akademik camia bunun arka bahçesi oldu, entelektüel özgürlük hakkettiği saygıyı
ve dikkati göremedi. Özellikle XX yüzyılda. Değerlerimize varamadık. March Bloch bahsetmek istediğimiz dikotominin sonunu şöyle güzel ifade etmektedir : « Biz atalarımızdan daha çok zamanımızın
evladıyız». Zaman bizim bir-bizimize nasıl benzediğimizi kanıtlamakta.
Değerlerimizi değil, mantalitemizi değişmek zamanı değil mi ? Birçok işaretler belki bati elitinin değil,
ama toplumunun mental zincirlerden kurtulmakta ısrarlı olduğunu gösteriyor, şu işe düşünce kuruluşları ve eğitim kuruluşlarının öncüllük etmesi bir umut göstergesidir. Bizim de mantalitemizi değerler
babına götürmemiz acil bir ihtiyaç değil mi ?! Benzerliklerimiz üzerinde anlaşmadan farklılığımızı zenginliğimize dönüştüremeyiz. Türkiye’nin ve Fransa’nın içinde bulunduğu kutuplaşmaya, değerlere sıkı
bağlanarak son vereceğine, farklılıkları zenginliye dönüştüreceklerine inanıyoruz. Şu büyük milletlerin
insanlık karşısında görevidir.
Bu anlamda görüntü farklılığının ötesine geçilmesi ve asıl benzerliklerin ışıklandırılması gençlik enerjisi
ve inadı ister ki, adaletin, hakkın ve demokrasinin sağlanmasında bu görevi hep öğrenciler üstlendi. XX
yüzyılın başında hem Batı, hem Türkiye, hatta İran’da eğitim görmüş Güney Kafkasya aydınları bunun
bir misalidir. Globalleşen dünyada çarpışan değil, uzun ayrılıktan sonra kovuşsan medenyetler görmek
isteriz. Zannedilen farklılıklarımızın, korkularımızın ötesine geçerek benzerliklerimizi düşünmeden ortak evimizde rahatlıkla yaşayamayız.
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Türkiye Üniversitelerine Giriş Kapsamında Lisans
ve Lisansüstü Düzeylerinde Batı Trakya Türk Azınlık
Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar
Oktay Hafuz Halil
Batı Trakya Türk azınlığı olarak günümüze değin farklı sınavlar ve kontenjanlar ile azınlık mensubu
vatandaşlarımız ilk başlarda az bir katılım ile lisans eğitimi için Türkiye’yi tercih etmeye başlamışlardır.
Zaman içerisinde ilk gidenlerin tecrübeleri, Türk azınlığın daha rahat bir şekilde Türkiye’yi ziyaret
ederek edindiği izlenimler sayesinde, azınlık mensubunun duyduğu eğitimli birey ihtiyacı nedeniyle
bu sayı her geçen gün artmış bulunmaktadır. Artan bu talep zaman içerisinde sadece lisans eğitimi
için değil lisansüstü çalışmalar için de azınlığın Türkiye’yi tercih etmesine neden olmuştur.
İlk günden bugüne kadar devam eden bu insan sirkülasyonu süreç içerisinde, üniversiteye giriş
uygulamalarındaki yenilik ve güncellemeler nedeniyle bazı aksaklıkların ve problemlerin doğmasına
sebep olmuştur.
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Tayland Fatoni Üniversitesinin Bölgesel Barışın
Geleceğine Yönelik Uluslararası Öğrenci Politikası
Abdul-auwal Sidi
Tayland güneyinde bulunan Patani bölgesi bugün genellikle Pattani, Yala ve Narathiwat illeri olarak
3 ilden oluştuğu bilinmektedir. Temeli 1989 yılında atılması düşünülen Yüksek İslam kolejinin ancak
İslam Kalkınma Bankası’ndan (IDB) destek alarak 1998 yılında Yala İslam Koleji adıyla kurulmuş
daha sonra 2003 yılında Tayland Yüksek Öğretim Kurul’undan onay alarak Yala İslam Üniversitesine dönüşmüş ve daha sonra 2013 yılında yerel İslam tarihinin ilim havzasını temsil eden Fatoni
ismi ile üniversitenin ismi değiştirilmiştir. Üniversite kolej olarak ilk kuruluşundan beri uluslararası öğrencilerin alımına önem vermiş ve bölgedeki devlet üniversitelerinden daha uluslararası bir
görünüm arz etmiştir. Üniversiteye daha çok Çin Halk Cumhuriyeti ve Kamboçya’dan uluslararası
öğrenci gelmiştir. Üniversite’de fakültelere göre bir yıl İngilizce veya Arapça hazırlık mecburiyeti
vardır. Bunun yanında birçok ülkedeki üniversiteler ile ilişkiler sürdürmektedir. Fatoni Üniversitesi’nin uluslararası öğrenciler politikası daha çok Asya-Pasifik merkezli olmakla birlikte Ortadoğu,
Afrika, Avrupa, Avustralya ve Amerika’dan da uluslararası öğrenci mevcuttur. Üniversitenin uluslararası öğrenci politikası üç safhaya ayrılabilir. Birinci safhadaki politika daha çok hedeflenen ülkeye
yönelik hazırlık ve tanıtım safhası, İkinci ise üniversitedeki süreç ve üçüncü de mezunlara yönelik
programlardır. Üniversite bu şekilde başta Asya-Pasifik olmak üzere uluslararası olarak yapıcı bir
barış politikası eğitim üzerinde inşa etmeye çalışmakta, İslam medeniyetindeki Hz.Peygamber’in
temel attığı Suffe, Selçuklu Nizamiyye medreseleri ve el-Ezher gibi klasik modeller ile modern eğitim modellerden yararlanarak bölgedeki kalkınmayı amaçlamaktadır.
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Konya Uluslararası Öğrenci̇ler Akademi̇si
Konya İnternati̇onal Students’ Academy
Brahim Salem Meinatt
, International University of Sarajevo
İki Doğu İki Batı İnternational Students Association with the partnership of Turks Abroad and Related Communities Presidency organizing International Students Academy for strengthening the
academic, the social, and the cultural ties for the international students who received higher education in Turkey. Also it is an education program that targets presenting new opportunities concerning their interests and study areas. The Academy program is designed to provide the necessary
informations in order to enable the students to be aware of their social responsibility, civil society,
human rights, minority rights, and democratic participation vb. At the same time it will strengthen
the communications between the international students and their Turk counterparts. Furthermore,
the academy program there are advising sessions for the master and doctorate students who are
in the classes period, and also for those who are working on their theses to increase their academic
proficiencies. Konya International Students’ Academy program consists of 1st stage seminars, 2nd
stage seminars, and the specialized courses (ateliers) which includes different field of study. The
application and the registration for Academy are open for international students- Turkish Scholarships holders or not- and for Turkish students for certain percentages and according to their level
of education which will replace them in one of the Academy’s three main components mentioned
above.
Throughout this program İki Doğu İki Batı İnternational Students Association brings the academicians who are specialized in different fields of study to do the lectures, the presentations, and
the advising sessions. They also at the end of the Academy give awards, certificates to successful
students. Furthermore, during the program, the İki Doğu İki Batı İnternational Students Association
organizes a lot of social activities such as city tours, trips outside of the city, refreshments, and iftarlar during Ramazan months. In different fields: the Policy and International Relations, Language
and Literature, Social Sciences, Islamic Thinking, Cinema-media, and Engineering ateliers and with
the outside class activities the İki Doğu İki Batı İnternational Students Association- Konya International Students’Academy during the years of 2014, 2015, 2016 gibi, are waiting for the new
international students to participate in the following 2017 international students’ Academy in order
to enrich their scopes. By this presentation, it is proposed to investigate the Academy programme
in terms of its benefits to both international students and intellectual environments in Konya city.

102

w w w. inte rn at i ona l st u d ent s y m p o s i u m. c om

2. GÜN
7. O T U R U M

ANA SALON

The importance of multiculturalism in Language
Learning process of foreign students in Turkey
(methodologies, findings and recommendations )
Denada Dosti
Like many other preparatory school during Language Learning process, foreign students in Turkey
are facing many problems. The role of teachers in this regard is crucial especially in helping on
fighting prejudice , stereotypes and combating hate speech.
Is culture been taught beside other skills? Are teachers qualified to deal with foreign students and
are they helping to create a multicultural environment? The purpose of these paper is to find an
answer to those questions and many others.
My research is focused both on qualitative and quantitative data collection. After revising theoretical data such as books, article and papers related to the issue of multiculturalism I have also made
a survey to the foreign student and interviews with some teacher to see both points of view about
the process of Language Learning. Nevertheless, my findings affirms that more efforts should be
done on investing on teachers training and on policy making for more suitable curricula.
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Benefits Of Being An
International Student In Turkey
Mohamed Chanfiou Mkouboi
Doctorate Student Department of Bioengineering, Ege University Izmir
A student is assumed as the main resource of development of a country. The most effective way
of changing and getting experience from the nature is by “Education”. By the way, more facilities
have to be achieved in order to support the economical state of studies. To achieve an important
goal in a specific field of study, students start to leave their hometowns and join a new lifestyle in
a foreign country which might be more beneficial (e.g. Turkey).
Studying abroad may be one of the most beneficial experiences for a college student. By studying
abroad, students have the opportunity to study in a foreign nation and take in the allure and culture
of a new land. In my work I will try to list some of the benefits of being an international student in
Turkey; such as seeing the world, the chance to experience different styles of education, take in a
New Culture, the opportunity to study a foreign language, career opportunities, etc.
By getting the opinions of different international students in Turkey, we aim to achieve the main
goal of this work through gathering the important benefits from students themselves, as well as
for both countries.
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Social Media In The Academic Life Of International
Students In Turkey: A Survey Study By
Rajab Idd Muyingo - Yusuf Mugoya
Today, social media have become the ideal space of exchanging information and knowledge in a
simple and convenient way. Similarly, it can support pedagogical approaches of active learning;
social learning and student publication. In view of the above, this paper investigates the phenomenon of social media in the academic life of the international students in Turkey. With the
objectives of ascertaining the social media tools used by international students in their academic
life. Also scrutinizing the academic purposes of social media usage among international students
in Turkey and lastly is determining the academic benefits attained by international students in the
usage of social media. In achieving those objectives, this study adopts the survey method on a
sample of international students in Istanbul City, Turkey. With the quantitative nature of this study,
structured questionnaires would be used to get data on a randomly selected sample. Observantly,
preliminary findings indicates that international students frequently use social media for more
than twice a week to interact with their course mates as an encouragement for studying outside
classroom. Likewise, social media platforms which are commonly used by international students
for their academic endeavors include YouTube, Facebook, WhatsApp and Twitter. Remarkably, international students benefit from social media as they use You Tube to watch educational video clips
on lectures delivered from other universities and watch Turkish videos to improve on their Turkish
language skills. Similarly, Facebook and Whatsapp are purposely for instant messaging, sharing
academic information with classmates and professors. This paper reveals that using Social Media
positively influences the academic life of international students in Turkey and hence support them
excel academically.
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Turkey And
Higher Education
Mohd Hussain Shamoo
The first generation of Tibetan muslim muhajirs could not put much emphasis on the education of
the children as their first priority was earning their livelihood, providing shelter for their family members and adjusting themselves in the new environment. But in the second generation by allah’s
grace we have more than 95% literacy rate we now have quite a few doctors, engineers, teachers
as well as people in the various government administrative services
Few tibetan muslims went abroad to study in different countries specially America, England and
Taiwan but due to the open society, the glitter and glamour of the advanced nature of the society
and richest of the host countries, the students themselves were absorved in the local culture. Most
of them married locally and did not return
But if given the opportunity, turkey would be the best option for higher education both in terms
of the quality of education, the cultural affinity, preserving once Islamic identity and maintaining
community links
The opportunity to study in turkey would provide our children with exposure to a rich cultural diversity minus its negative impact. Turkey is now emerging as an international destination for higher
education. Our children have much to learn from the soft and good nature of Turkish nation, the
committment for islam their glorious past history, their dynamism and intelligence. It would thus
indeed enrich the lives of our children in many ways.
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International Students’
Policy In Ghana
Muhammed Andani Hussein
The results of a study in Ghana by Dr AKWENSIVIE indicated that Ghana is an emerging destination for foreign education particularly among African countries. A total of 38 different nationalities
are pursuing university education in Ghana. The current study shows that feedback from lecturers,
quality of teaching, access to lecturers and professionalism of support staffs as well as high quality
of educational system are perceived to be the most important variables influencing foreign students’ satisfaction and that the overall perception and attitude that a foreign student develops towards a host country is a function of the student’s institutional experience and country experience.
Overall the students were generally satisfied with the experience in Ghana and in Ghanaian tertiary
institutions. Today there are many foreign students from neighboring African countries and beyond
in Ghanaian tertiary institutions in pursuit of a higher education. The pursuit of higher education
in Ghana just like other countries comes at a price which goes beyond school fees to encompass
social, economic and cultural variables.
in the following paragraphs we will discuss the challenges guest students (credit to UDEF) face
in Ghana which range from cultural differences, proficiency in local languages, Challenges and
experience relating to easy access and availability of accommodation, type of accommodation and
payment of facility user fee in foreign currencies particularly Dollars. it is a fact known to all that Nigeria has the largest number of international students studying in Ghanaian universities. This not
withstanding, a number of francophone students defy all the odds of language barrier, recognition
of prior learning due to differences in educational systems as well as high cost of living in Ghana
as compared to their home countries to pursue quality education in Ghana.
This presentation seeks to exam the issues that hinder not only the academic but the holistic
development of the international students in Ghana. We shall also take a closer look at the response from Government and government and government agencies to the numerous calls by
guest students to ease the acquisition of permits and to reduce the general cost of education for
international students.
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Former Colonizers and Movement of
International Students
Semir Mohammed Ahmed
Addis Ababa University, Ethiopia
Direct colonization in all forms has been defeated at the end of the last century. However, many
think that indirect form of colonization in various social, economic and political ways is still continuing in many parts of the world. Whatever, if the continuation of colonization is true or not, former
colonizers have multidimensional linkages with their old direct colonies. One of the linkages is an
academic exchange or scholarships. In this study, the case of Britain and France is selected. How
these countries are working with their former colonies in academic areas is addressed in this study.
The movement of international students mainly from African and Asian nations to Britain and
France is presented. Moreover, the major scholarship provider organizations in Britain and France
are assessed. The student groups and areas of studies they target are also reviewed. Secondary
data is used to achieve the objective of the study.
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The International Educational Opportunities
“Scholarships Guidness”
Sid Ahmed Saidy
Mauritania PhD candidate - Political Sciences International University of Sarajevo (IUS)
This paper tries to explore International scholarship opportunies given to highly qualified student
by international universities and state institution, however this paper will look deep into the varied
conditions that sponsoring institution condition on beneficiaries. For instance, scholarships are
classified into closed and opened one, where closed one targets specific beneficiaries based on
their origins such as countries, ethnicity and regions, while open one targets all international students regardless of their previous conditions but only one condition –academic excellence. It will
also look into the most applied scholarship world, their conditions, target group and their stipends
given to qualified students.
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The impact of international students on Pakistani students
and faculty at an Bahauddin Zakariya University
Zuhaib Hassan
Istanbul Technical University, Turkey
This study examined the effects of exposure to international students on Pakistani student and
faculty perceptions at a Bahauddin Zakariya University. A revised and improved version of Jaleh
Shabahang’s (1993) International Education Opinionnaire was used to survey Pakistani students
and faculty regarding their perceptions of the educational and cultural impact of international
students. The revised instrument also measured Pakistani student and faculty perceptions of five
ethnic groups of international students. Three independent samples t-tests were administered to
compare the views between two Pakistani groups: students or faculty in international-related academic departments (IRs) and non-international-related academic departments (NIRs). The first
test examined the average difference in perceived educational impact of international students.
The second test examined the difference in perceived cultural impact of international students.
The third test examined the relative standing of five ethnic groups of international students between White, Non-Hispanic and Non-White participants.
Data analysis revealed that there were no significant differences between Pakistani students or
faculty from IRs and NIRs on the first and second tests. The data analysis also revealed no significant differences between White, Non- Hispanic and Non-White Pakistani students or faculty
regarding their attitudes toward the five ethnic groups of international students. Pakistani students and faculty from both kinds of academic departments at the Bahauddin Zakariya University
mostly agreed or strongly agreed on the positive educational and cultural contributions of international students. In terms of perceptions, the third independent samples t-test showed that Middle
Eastern and Hispanic students ranked the lowest.
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1878 - 1945 Yılları Arasında İstanbul’da
Eğitim Almış Karadağlı Vatandaşlar
Ali Bardhi
Istanbul Technical University, Turkey
Kültürel birikimin oluşmasında en büyük rollerden birini, o toplumun âlimleri üstlenirler. “Müfettiş
Davud Boriçi’nin Günlüğünde (1870-1877 Eğitim) İşkodra Vilayeti’nde Eğitim” isimli tezimiz, böyle
bir âlimi konu edinmitir.
Bu tezimiz, Davud Boriçi’nin hayatı ve günlüğü ile ilgili tespit ve değerlendirmelerimizi içermektedir.
Tezimiz giriş, üç bölüm, sonuç ve eklerden oluşmaktadır.
Girş bölümünde İşkodra’nın tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Üç kısımdan oluşan birinci
bölümde, Davud Şükrü Efendi’nin hayatı ve eserleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Tanzimat
devrinde eğitim, merkez ve vilâyet eğitim teşkilatına etki eden hususlar tespit edilmiştir. Üçüncü
bölümde ise Davud Efendi’nin günlüğüne göre dönemindeki mektepler, öğretmenler ve kitapları
tespit edilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ardından Boriçi’nin Günlüğü’nün tamamının yeni Türk
harflerine çevirdiğimiz kısım gelmektedir. Okuyucuların gerektiğinde metnin orijinali ile karşılaştırma yapabilmelerini sağlamak maksadıyla, orijinal metin hemen bu kısmın devamına konmuştur.
Son olarak tezimiz Günlük’te ortaya konulan hususların belirtildiği bir sonuçla tamamlanmıştır.
Ayrıca çalışmamızın daha iyi anlaşılması için Davud Boriçi ile ve o dönemle ilgili bazı resimler ve
belgeler de ek olarak sunulmuştur.
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Uluslararası Öğrencilik Alanında Altyapının Önemi
Ali Farah
Son on yılda yükselen hızla artan uluslararası öğrencilik hareketi aynı trendde Türkiye’de de gözlenmektedir. Buna paralel olarak da Türkiye’nin sosyolojik, ekonomik ve siyasal gelişmelerle bu uluslararası eğilimi kendine doğru çekmektedir ve giderek artmaktadır. Uluslararasılaşan Öğrencilik ekonomik, sosyal, siyasal eksenleriyle bu konu gerekli bu alanlarda yeterli ve konjonktüre göre yenilenen
altyapı zorunluluğu gerekmektedir. Bu altyapı zorunluluğu siyasi irade tarafından gerçekleştirilmesi
gerektiği gibi bu iradenin ürettiği politikalar mevcut bürokratik sistem tarafından içselleştirilmesi
gerekmektedir. Nitekim Türkiye Sovyetlerin yıkılmasıyla başlattığı Büyük Öğrenci Projesi(BÖP) aynı
hızda büyümemiş ve mevcut atılım zamanla gerilemiştir. Yalnız son on seneden bu, Uluslararası
Öğrenciliği ülkeye çekme ve Uluslararası Eğitim Merkezi olma çabaları yeniden artmıştır. Ama yeterli düzeyde altyapıdan bahsetmek henüz erken. Bu bağlamda çalışmada Uluslararası Öğrenciler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, burs ve barınma ihtiyaçlarının artan sayıya göre artırılması, sosyal politikaların yurtdışından gelen öğrencileri kapsayacak şekilde
genişlendirilmesi, hukuki statülerin iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alınacaktır. Ayrıca sorunun daha
iyi anlaşılması için 2002 yılından beri ve artık Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu(UDEF)
çatısında faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Dernekleri çalışanları ve bu derneklerin faaliyetlerin
katılan Uluslararası Öğrencilerle yapılacak görüşmelerle desteklenecektir. Ayrıca Avrupa ve Amerika
örneklerinden karşılaştırmalarla mevcut durumun ve gelecek adına atılacaklar adımlar için önerilerde bulunacaktır.
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Türkiye’de Okuyan Uluslararası Öğrencilerin Akademik
Alanındaki Katkılarına Bir Örnek: Balkan Araştırmaları
Dergisi
Andi Mimini
Uluslararası öğrenci hareketliliği devletlerin birbirleri ile iletişim ve etkileşimi, birbirlerinden faydalanma imkânı ve mevcut ilişkilerini pekiştirme açısından önemli bir yere sahiptir. Bu durum devletler
bazında olduğu gibi milletler için de geçerlidir. Uluslararası öğrenciler yurtdışında eğitim görüp ülkelerine geri döndüklerinde, beraberlerinde yalnızca akademik hayatlarında almış oldukları eğitim ile
değil, bulundukları ülkenin sosyo-kültürel durumundan edindikleri bilgi ve tecrübeleri ile de ciddi bir
birikim ile döner ve bu durum ülkeler nezdinde azımsanmayacak bir katkı sunar. Bu durumun tersi
de eğitim görülen ülke için doğal olarak söz konusudur. Uluslararası eğitim uzun vadeli stratejiler
geliştirmeye müsait bir unsurdur. Günümüzde ülkeler, eğitimi ihraç edebilecekleri bir hizmet ürünü
olarak kullanırlar. Dolayısıyla uluslararası eğitim, ülkeler için uluslararası arenada söz sahibi olabilmenin temel faktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu alanda yapılan yatırım; ekonomi, kültür ve sanat,
uluslararası rekabet ve hatta bilim ve eğitim kalitesi anlamında ülkeye geri döner. (DEİK, 2013: 13)
Türkiye’deki öğrencilerin kayda değer bir kısmı yüksek lisans veya doktora eğitimi için bulunuyor
ve ortaya koymuş oldukları araştırma, makale ve tezleri ile de akademik alana katkılarını sunuyorlar. Balkan Araştırmaları Dergisi de bu minvalde inceleyebileceğimiz ender çalışmalardan biri olup
türünün ilk ve tek örneğidir. Türkiye’de Balkanlar ile alakalı birçok enstitü, dernek ve merkez açılmış,
dergi yayımlanmıştır. Balkan Araştırmaları Dergisi’ni özel kılan, kurucu üyelerinin Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki Balkanlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri olması ve daha da önemlisi,
hakem kuruluna sahip bir akademik dergi olmasıdır. Bu çalışmada genelde Türkiye’deki uluslararası
öğrencilerin akademik çalışmalarına özet mahiyetinde bir bakış; özelde ise Balkan Araştırmaları
Dergisi’nin kuruluş fikri, tarihçesi, faaliyeti, akademik alandaki yeri, önemi ve katkısına dair bir değerlendirme söz konusu olacaktır.
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Uluslararası Öğrenciler ve
Yeni Hayata Uyum Problemleri
Hasibullah Sadeed
Yüksek lisans öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve sanatları, Necmettin Erbakan Üniv. Konya.
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin intibak meselesi bir sonun olarak görülmüştür ve özellikle
yeni gelen öğrencilerin genel olarak kültürel ve toplumsal hayatının şekli farklı olması nedeniyle
uzun bir zamana kadar alışmamakta. Bunların arasında yemek değişikliği, yaşam tarzı, eğitim sistemin farklılığı ve dil sorunu başta gelen problemlerinden sayılmaktadır ve bazı diğer farklılıklar da
problem olarak değil ilgi çekici görüngüler olarak değerlendirilmiştir.
Bu araştırmada değişik bölge ve ülkeden Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin uyum sorunları
ve bunları çözebilecek için uygun yöntemleri incelenecektir. İntibak sorunlarıyla Türkiye’deki yabancı
öğrencilerin kültür değişikliği, coğrafi bölgeleri, akademik düzeyleri ve hatta dini ve mezhebi meseleleri arasında değişikliği olup olmadığı araştırılacaktır.
Araştırmamızda 4 kıta ve 30 ülkeden Konya’ya gelen yaklaşık 60 yabancı öğrencilerin görüşleri
yer alacaktır. Her bölgeden gelen öğrencilerin sorunları farklı olabilir, bundan dolayı en başta gelen
problemleri ne olup olmadığı sonuç kısmında değerlendirilecektir.

114

w w w. inte rn at i ona l st u d ent s y m p o s i u m. c om

2. GÜN
7. O T U R U M

SALON 4

Uluslararası Öğrencilik’ten
Öğrencilerin Mezuniyet Sonrasına Dair Kazanımlar
Medadin Limani
Dünya ilim/eğitim tarihini incelediğimizde, uluslararası öğrencilik hareketliliğinin, İslam Medeniyetin’deki alimlerin yolculukları ve onların kazandırdıkları kuruluşlarla başladığı bilinmektedir. Bu
anlamda, günümüze kadar üretilen bilgilerin zamanla tecrübeler eklenerek gelişmekle birlikte, şu
yaşadığımız zaman dilminde önümüzde bulunan ve iftiharla baktığımız bu “birikim havzasına”, kadim tarihimizdeki şahsiyetlerin ve kurumların üretkenliğinin devamlılığından kaynaklanmaktadır.
İşte bu durumda, bizler de aynı istikamette geleceğe yönelik yeni eğitim metodoloji arayışların ve
buna bağlı disiplinlerin yenilenmiş ve etkinleştirilmiş kurumların kazandırılmasına vesile olmalıyız.
Günümüzdeki uluslararası öğrencilik alanında gelişmiş ülkelere baktığımızda, sunulan akademik
eğitimin yanısıra, öğrencinin mezun olup kendi ülkesine döndükten sonraki süreçle alakalı spesifik
ve uzun vadeli uygulamalarla uluslararası kamu/uluslararası diplomasi oluşturulmuştur. Bilindiği
üzere uluslararası öğrencilik, Türkiye’de yeni başlamakla beraber, günbegün gelişmekte olduğu
görülmektedir. En azından bu konuda, devlet kurumları tarafından yeni yasalar çıkartılmaktadır.
Buna mukabil de maddi kaynaklar artırılarak, uluslararası öğrencilik alanına yönelik ciddi çabalar
görülmektedir. Aynı zamanda bu istikamet doğrultusunda hizmet vermek isteyen Sivil Toplum
Kuruluşlara yönelik resmi anlamda yasalarla önleri açılmış ve hatta bu alandaki projelere destek
verilmektedir.
Artık Türkiye de uluslararası öğrencilik kapsamında burslu öğrenci alımı noktasında ülke ve öğrenci
sayısını artırmakta ve bu alanda ilerleme kaydettiği gözlemlenmektedir . Hatta bu eğitim sürecinde
de, öğrencilere yönelik sözkonusu sağlık güvencelerini düşünen, barınmalarını sağlayan ve temel
hakları koruma altına alınmak üzere, ihtiyaç dahilinde değişik zaman periyotlarda kanunlar çıkartılmaktadır. Fakat, bütün bu yapılanların ardından uluslararası öğrencilerden geri dönüşüm için
neler yapıldığına dair görüşler alındığında ve uygulamada tespit edilen hususlar karşısında ortaya
çıkan tablo farklı kurumları üzmektedir. Çünkü uluslararası öğrenci, Türkiye’de eğitim aldığı bu süre
zarfında burs programına dahil edildiği resmi kurumların faaliyetleri ve gördüğü akademik eğitimin
dışında kadim medeniyetimizin perspektifinden hazırlanmış insani değerler birikimi paylaşılarak
ortak akıl/şuur oluşturma çabası yetersiz görülmektedir. Bunun nedenlerinin başında da, dört –
beş yıl en iyi imkanlarla ağırlanarak mezun olduktan sonra, ülkesine dönen öğrenci/öğrenciler ile
ilişkiler devam ettirilmemekte ve dolayısıyla geri dönüşüm hakkında fikir üretmede her iki taraf için
yol haritası görünmemektedir. Ülkesine dönmüş olan bu öğrenciler ile Türkiye’deki resmi veya STK
kurumlar arasında ilişkilerin devamlılığı için ortak çalışmaları yapılması elzemdir. Böylece uluslararası öğrencilik mevzusunda devamlı olarak örnek aldığımız bazı ülkelerin uygulamaları göz önüne
alınarak farklı arayışlar içinde olmalı ve bu uygulamaları gelecekte emsal teşkil edecek kuruluşların
kazandırılmasına zemin oluşturacaktır.
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