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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Uluslararası İşgücünün Yeni Şekli: Türkiye’deki 
Uluslararası Öğrenciler

Osman Akgül
Özet

Özellikle değişimin hız aldığı 1980’lerden başlayarak Batı ülkelerinin 
yükseköğrenimde uluslararasılaşması, yani uluslararası akademisyen ve 
öğrenci hareketliliğinde bir model olduğu bilinmektedir.  O dönemlerde sayısı 
1 milyona yaklaşan uluslararası öğrenciler günümüzde 5 milyona ulaşmış ve 
bu rakamın %50’sine ev sahipliği yapan ABD başta olmak üzere İngiltere, 
Fransa, Almanya ve Avustralya gibi ülkeler sayısı daha da arttırmak için 
sürekli politikalar geliştirmektedir. Çünkü toplumsal kalkınmanın lokomotifi 
olarak görülen genç beyinlere, aynı zamanda ülkenin yaşlanan nüfusunun 
yerine hazır yetişmiş uyum sorunu yaşamayan genç ve yüksek nitelikli insan 
kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. İşte bu insanları ülkeler kendilerine çekmek 
için entelektüel sermaye piyasasında açıkça kıyasıya rekabet içerisindedirler. 
Çalışmamızda UNESCO, OECD, YÖK, DEİK ve SETA gibi kurumlar ve 
kuruluşların raporları doğrultusunda uluslararası mezun öğrenciler ve istihdam 
ile ilişkileri değerlendirilecektir. Türkiye de ilk defa 10. Kalkınma Programı 
son eylem planlarının arasında “yabacı beyin göçü/yüksek nitelikli insan 
kaynağı”nın ülkeye gelmesini ve istihdam edilmesini kolaylaştırmak için 
“Turkuaz Kart” adı altında bir göç politikası belirlemiş lakin hala planlanan 
anlamda uygulamaya koyamamıştır. Bu incelemede Türkiye’de 1990’larda 
“Büyük Öğrenci Projesi” adıyla başlatılan yükseköğrenimdeki uluslararası 
öğrenci akımını değerlendirerek, bugünlerde 100 bine yaklaşan uluslararası 
öğrencilerin sorunları ve mezuniyet sonrası Türkiye’de istihdam edilebilirliği 
bağlamında irdelenecektir. Yukarıda ismi geçen ülkelerdeki uluslararası öğrenci 
politikaları ve istihdam edilmeleriyle ilgili mukayeseler yapılarak karlı politika 
önerisinden de bulunulacaktır. Bunlardan bazıları “ham oku hem çalış” yarı 
zamanlı çalışma politikasıyla öğrenci için okurken çalışma ve çalışırken okuma 
yöntemi üzerinde aldığı eğitimi pratiğe dökme ve kendi hesabıyla okuyan 
öğrenci için kaynak sağlama imkanı oluşturulmalıdır. Bu politika üzerinden de 
uluslararası öğrenciler için staj imkanları genişletilmelidir. İkincisi de ülkeye, 
yurtdışında yetişmiş yabancı beyin göçü almak yerine yıllardır Türkiye’de 
uluslararası öğrenci olarak eğitim almış farklı ülkelerin “yüksek nitelikli, 
vasıflı beyinleri”ni yine burada tutarak çalışmalarının sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, International Students, Yabancı 
Beyin Göçü, Brain Drain, Turkuaz Kart, Intellectual Capital
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Public Diplomacy and International Students

Abda Jemal Abda
Abstract 

International education in its many forms and with the support of a diverse 
stakeholder group is considered a major contributor to soft power diplomacy. 
In a highly competitive international marketplace, the ongoing commercial 
viability of world international education is closely linked to its recognition 
and implementation as an instrument of public diplomacy. Positive 
experiences arising from student mobility and the development of intellectual 
commercial and social relationships at the individual and institutional levels 
directly influence the uptake of one’s country education offerings. These 
experiences can also enhance the host countries reputation and influence in 
regional and global arenas. However, gaps in knowledge, research and debate 
about international education’s and student’s public diplomacy impacts and 
soft power potential present as significant limitations. Therefore, in this 
study the relation in international students to public diplomacy, impacts on 
public diplomacy are assessed. Domestic and international data sources are 
used to support this. The major objective of the paper is, therefore, to show 
how education has soft power in public diplomacy of the world through 
international students.

Keywords: Education, Diplomacy, Scholarship
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Yurtlarında Kalan 
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları ve Türk Öğrencilerle Karşılaştırılması

Abdiaziz Ömer Aden

Özet

Bu araştırmada İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) erkek yurtlarında 
kalan yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 
belirlenmesi ve Türk öğrencilerle karşılaştırmasını amaçlanmıştır. Gereç 
ve Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini 2015- 2016 öğretim 
yılında İzmir’de KYK Erkek Yurtlarında kalan ve toplam sayısı 5.258 olan 
Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmuştur. Türk öğrencilerin sayısı 
4.633, yabancı öğrencilerin sayısı 625’tir. İzmir’de KYK erkek yurtları sekiz 
adettir ve yabancı öğrencilerin konakladığı yedi yurdun tamamı çalışma 
kapsamına alınmıştır. Bu yurtlarda hem yabancı uyruklu öğrencilerin 
hem Türk öğrencilerin sayılarına orantılı olarak evreni temsil edecek iki 
örneklem grubu seçilmiştir. Çalışmanın örneklem büyüklüğü 252 öğrenciden 
oluşmuştur. Öğrenciler, yurtlara ve uyruğa tabakalı olarak seçilmiştir. Toplam 
seçilmesi gereken 126 yabancı öğrenci, mevcut 625 yabancı öğrenci içinden, 
126 Türk öğrenci de mevcut 4.633 öğrenci içinden sistematik rastgele 
yöntemle seçilmiştir. Verilerin toplanmasında “Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları Ölçeği II” (SYBDÖ-II) ve araştırmacı tarafından hazırlanan 
“Sosyo-demografik Anket Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız 
değişkenleri yaş, medeni durum, anne-babanın öğrenimi, kayıtlı olduğu 
eğitim programı, kalınan yer, kaldığı yerden memnuniyet, ekonomik durum 
algısı, sağlık algısı, boy, kilo, kronik hastalık varlığı, sigara, alkol kullanımı 
ve İzmir’de zorlandığı konulardır. Bağımlı değişkenler SYBDÖ toplam ve 
alt boyut puanlarıdır. Ölçeğin altı alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin ve alt 
boyutlarının skorları yükseldikçe sağlıklı yaşam biçiminin daha olumlu olduğu 
anlaşılmaktadır. Verilerin değerlendirmesinde; bağımsız gruplarda t testi ve 
tek yönlü varyans analizi veya Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis 
varyans analizi kullanılmıştır. Önemlilik düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Her 
iki gruptan 124’er öğrenci çalışmaya katıldı (%98,4 kapsayıcılık). Yabancı 
uyruklu öğrencilerin SYBDÖ-II toplam puan ortalaması 129.29±17.60, 
Türk öğrencilerin toplam puan ortalaması 130.73±20,56 olarak belirlendi 
ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.555). 
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Her iki grupta da en yüksek puan ortalamasının ölçeğin manevi gelişim alt 
boyutundan (yabancı uyruklu öğrencilerin 26.31±4.22, Türk öğrencilerin 
26.20±4.19), en düşük puan ortalamasını ise fiziksel aktivite alt boyutundan 
(yabancı öğrencilerin 17.99±4.29, Türk öğrencilerin (19.02±5.39) alındığı 
bulundu. Alt boyutlar içinde sadece kişilerarası ilişkiler açısından Türk 
ve yabancı öğrenciler arasında istatistiksel anlamlı fark saptandı. Türk 
öğrencilerin 25.04±5.04 olan ortalaması, yabancı öğrencilerin 23.73±3.10 
olan ortalamasından daha yüksekti (p=0.016). Yabancı öğrencilerin SYBDÖ-
II puan ortalamalarının eğitim düzeyi, kaldıkları yurt, ekonomik durum, 
sağlık durumu, kronik hastalık varlığı, burs durumu, eğitimden memnuniyet, 
arkadaş ilişkilerinde zorlanma ve kültür farklılığından zorlanma durumlarına 
göre, Türk öğrencilerin ise üniversite, yurt, ekonomik durum, sağlık durumu, 
burs durumu ve arkadaş ilişkilerinde zorlanma durumlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.05). Araştırmaya katılan 
yabancı uyruklu öğrencilerin SYBDÖ- II toplam puan ortalaması, Türk 
öğrencilerin ortalamasına benzerdir. Her iki grupta araştırma kapsamına 
alınan öğrencilerin SYBDÖ-II toplam puanının orta düzeyde olduğu ve 
alt boyutlar içinde manevi gelişimin en yüksek olduğu, fiziksel aktivitenin 
en düşük puanı aldığı saptandı. Öğrencilerin yeterli fiziksel aktivite ve 
düzenli egzersiz yapmadıkları görülmektedir ve bu nedenle yurtlarda spor 
salonlarının kurulması önerilebilir. Bu sonuç doğrultusunda KYK tarafından 
sağlığın korunması programları ve sağlık seminerlerinin yapılması, KYK 
yurtları içinde sağlığı geliştirici davranışların desteklenmesinin sağlanması 
uygun bir yaklaşım olabilir. Yabancı öğrencilerin kişiler arası ilişkilerinin 
geliştirilmesi için Türk öğrencilerle ortak sosyal etkinliklerin düzenlemesi 
hem dil gelişimi hem de arkadaşlık kurma anlamında yararlı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, Yabancılar, Sağlık Tutumu, Yaşam Biçimi
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Kırgızistan’da Uluslararası Öğrenci Olmak

Abdrasul İsakov - Güldana Murzakulova

Özet

Kırgızistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra dünya ile entegre olmak için ilk 
yıllardan itibaren büyük çaba harcadı. Orta Asya cumhuriyetleri arasından 
ilklerden olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 
örgütlere üye oldu. Dünya ile entegre olmak amacıyla eğitim-öğretim 
alanında da pek çok yeni adımlar atıldı. On civarında ikili uluslararası 
üniversite ve üniversite bünyelerinde uluslararası fakülteler açıldı. Erasmus, 
Mevlana, Orhon gibi öğrenci değişimi programları uygulanmaya başladı. 
Komşu ülkeler başta olmak üzere, Avrasya’nın çeşitli ülkelerinden öğrenciler 
Kırgızistan’a yüksek öğrenim için gelmeye başladılar. Bu bildiride Kırgız 
Cumhuriyeti’nin uluslararası öğrencilere yönelik politikası, uluslararası 
öğrencilerin Kırgızistan’da ne tür sorunlarla karşılaştıkları, başarı dereceleri, 
ağırlıklı olarak hangi alanları tercih ettikleri ve uluslararası öğrenciler için 
Kırgızistan’da eğitim almanın artı ve eksileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan Eğitim Politikası, Uluslararası Öğrenci, 
Uluslararası Üniversite
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Problem and Challenges Faced by the African Students in 
Adana and Some Solutions to the Problems

Abdulkadir Abdulrahim
Abstract

Students from different parts of the world come to Turkey to study, either they 
are brought by the governments as scholarship students or self-paid (private) 
students. as the students are shared between the cities in Turkey some are 
taken to Adana. This paper focuses on the problems during their studies and 
the challenges faced by the African students who came to Adana for education 
purpose. And the paper provides some solutions or some suggestion toward 
the development of the situations usually faced by the African students. the 
data were obtained from the African students who came newly to Adana and 
those who have been studying in Adana for two or more years, through using 
two different data collection tools, these are; Questionnaire and interview in 
order to obtain sound information. the data we obtained shows that Adana 
is a complicated place to live because there are people from different part 
of the country who are sheltered in the city, due to these differences many 
unusual things are barely common in the city. And it is suggested that being 
patient and tolerant of such kind of unusual situations are what is needed 
from the students, especially the newcomers they will get used to it as soon 
as possible.

Keywords: Adana, African Students, Problems, Challenges and Solutions
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım 
Önerisi: Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Büşra Akkuş - Abdullah Demir

Özet

Geleneksel yöntemde; öğrenciler okula giderek öğretmenlerden okulda 
öğretim almaktadır. Öğretmenler verdikleri ev ödevleri ile öğrettikleri 
konunun pekişmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu yöntemde kullanılan 
çeşitli teknikler olmakla birlikte yöntem öğrenci okulda öğrenir yaklaşımını 
temel almaktadır. Bu da derse gelinememesi durumunda, öğretmenin tüm 
anlattıklarının kaçırılmasına, hızlı öğrenenlerin ağır gidişten sıkılmasına, 
hızlı öğrenemeyenlerin belli bir süre sonra dersten kompasına neden 
olmaktadır. Oysa dijital çağın araçları öğrencilerle okul dışında da iletişim 
kurmayı mümkün kılmaktadır. Bu araçların kullanıldığı yöntemlerden biri de 
Ters Yüz Edilmiş Sınıf yöntemidir. 

Bu yöntemde öğrenci öğreneceği ya da öğrenmek istediği konuyu ders 
öncesinde sanal teknolojiler ve videolar aracılığıyla öğrenmekte, sınıfta 
ise yüz yüze iletişime geçtiği öğretmen rehberliğinde öğrenmiş olduğu 
pekiştirmek için ev ödevi benzeri etkinlikler yapmaktadır.

Bu çalışmada, ters yüz edilmiş sınıf yaklaşımıyla ilgili bilgiler verilerek 
konuyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Bu yaklaşımda 
kullanılan teknikler açıklanarak Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde 
kullanımı ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel yöntem, Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi, Ters Yüz Edilmiş Sınıf
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Global Higher Education as a Reflection of International 
Relations – International Student Migration in Turkey

Abdulvehab Ejupi

Abstract 

Global student mobility is an important phenomenon that includes several 
aspects such as “brain drain”, attracting qualified working force or also 
increasing revenues due to the fees and expenditures of foreign students while 
their studies. Besides clear economic advantages, there maybe also political 
and social impacts of having international students. Today the students are 
more mobile than before and studying abroad became the usual phenomena 
especially within the European continent due to different programs such 
as Erasmus. Meantime, Turkey is still one of the main students sending 
countries. According to the statistics provided by OECD in 2010 Turkey 
was ranked as 5th having the highest number of students studying abroad 
after China, India, South Korea and Germany.1 Turkey tries to be one of 
the actors in hosting international students since 1990-s. Unfortunately, 
the country was not very successful in attracting international students as 
between 2000 to 2009 the number of international students has risen only 
from 17,654 to 21,898.2 The main growth comes to post 2010 period as today 
the number of international students is more than 40,000. The objective of 
this paper is to understand the reasons of choosing Turkey for the tertiary 
education and higher education experience by international students. At the 
beginning it presents the theories of student mobility followed by the short 
literature review and methodology. Then to this research paper are includes 
the questions, the summery results and the analyses of the results of a survey 
which I conducted with International Students in Istanbul under the title: 
Higher Education Experience of Foreign Students in Turkey: The paper 
also aims to highlight the institutional and social preparedness of Turkey in 
attracting international students.

Keywords: Turkey, International Student Migration, International Relations
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Türkiye’de Öğrenim Gören Evli Uluslararası Öğrencilerin 
Sosyo-Ekonomik

Abror Masharipov
Özet

Türkiye’de her sene sayısı gittikçe artan uluslararası öğrenciler arasında evli 
ve çocuk sahibi olanları da vardır. Bunlar, genelde yüksek lisans ve doktora 
programlarında okuyan öğrencilerdir. Bu öğrenciler, diğer öğrencilere nazaran 
sosyo-ekonomik problemlerle daha çok karşılaşmaktadırlar, çünkü bir taraftan 
evi geçindirmek, diğer taraftan eğitim hayatını sürdürmek zorundadırlar. 
Böyle bir durum onların eğitim hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören evli uluslararası öğrencilerin 
sosyo-ekonomik sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri 
aramaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Evli Öğrenciler, 
Sosyo-Ekonomik Problemler
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Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Memnuniyeti: Siirt 
Üniversitesi Öğrencileri Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu - Şehadet Güneş

Özet

Uluslararası öğrenci hareketliliği, eğitimde küreselleşmenin bir sonucu 
olarak gittikçe artan öneme sahip bir olgu haline gelmiştir. Türkiye de 
son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemli duraklarından 
birisi olma yolunda ilerlemektedir. Ancak Türkiye’de uluslararası öğrenci 
sayısının artmasına rağmen, bu konu akademik düzeyde yeterince ele 
alınmamaktadır. Uluslararası öğrencilerin eğitim almak amacıyla gittikleri 
ülkelerin bu meseleye yaklaşımı, öğrenciler açısından önemli bir tercih sebebi 
olmaktadır. Öğrencilerin bir ülkeyi tercih etmede veya etmemede çeşitli 
etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler kısaca çekici ve itici etkenler olarak 
ifade edilmektedir. Ülkedeki çekici etkenleri arttırmak ve itici etkenlerin 
etkisini azaltmak için yetkili merciler, bu konularda yapılacak akademik 
çalışmalara ihtiyaç duyacak ve bu çalışmalarda ortaya çıkacak sonuçlara 
göre süreci yeniden gözden geçireceklerdir. Bu türden çalışmalardan bir 
tanesi de uluslararası öğrencilerin yaşam memnuniyeti araştırmalarıdır. 
Bu çalışma, Siirt Üniversitesinde kayıtlı uluslararası öğrencilerin yaşam 
memnuniyetini ölçmeyi amaçlamaktadır. Nicel bir alan araştırması olarak 
planlanan araştırmada, öğrencilerin yaşam memnuniyetini ölçmeye dönük 
çeşitli sorular aracılığıyla, yaşadıkları kentte, eğitim aldıkları üniversitede, 
arkadaş ortamında, yeme-içme konularında yaşanan sorunları tespit etmek, 
en çok hangi türden sorunlar yaşadıklarını belirlemek ve bu konularda olası 
çözümlere ışık tutmak amaçlanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS 
programı yardımıyla analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Siirt, Uluslararası Öğrenci, Yaşam Memnuniyeti, 
Üniversite, Eğitim
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Afrika Menşeli Uluslararası Lise Talebelerine Meslekî 
Eğitim

Alaattin Özyer
Özet

Türkiye Cumhuriyeti, İslam devletleri içerisinde bulunduğu coğrafi ve stratejik 
konumu, kültür ve medeniyet noktasında Osmanlı Devleti’nin mirasına sahip 
olması, son 14 yılda şekillenmiş olan yeni dış politikaları neticesinde; gönül 
coğrafyalarının, yakın ve akraba toplulukların her yönden ilgisini çekmeye 
başlamıştır. Bu ahval; kültürel, tarihsel, siyasi ve sosyal bağlarımız olan 
coğrafyalara vefa borcumuzun ödenmesi, daha yakın ilişkilerin kurulması 
gerekliliğini ortaya çıkarmış ve de bu coğrafyalarla son 100 yıl içerisinde ihmal 
edilmiş olan ilişkilerimizin tekrar güçlendirilmesi mecburiyetini gözler önüne 
sermiştir (Özyer ve Karakaya Özyer, 2016: 1). Afrika Menşeli Uluslararası 
Lise Talebelerine Mesleki Eğitim vermenin en mühim olduğu nokta kıtadaki 
genç nüfusun dünya ortalamasına göre çok fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra 
Jeo-stratejilerin 21. yüzyılın Afrika’nın yüzyılı olacağını ifade etmeleri de 
Afrika’nın ne denli mesleki birikime ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitim hususunda model ülke algısı ve imajı, 
kalkınma alanlarında yaptığı atılımlar özellikle Afrika kıtasında dillerden 
dillere dolaşmaktadır. Türkiye’nin kıta üzerindeki bu itibarı, Afrika Menşeli 
talebelere Türkiye’de verilecek eğitim ile güçlendirilmeli ve mesleki, teknik 
eğitimle sağlam köprüler kurulmalıdır. Bu vesile ile Afrika Menşeli talebeler, 
alacakları mesleki teknik eğitim neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerinde 
bir referans olacak ve Türkiye’nin Afrika politikasına şüpheyle yaklaşan 
Afrika ülkelerinin şüphelerini gidererek Türkiye’yi Afrika’da önemli bir 
aktör yapacaktır. Afrika kıtası için doğru ve ihtiyaca uygun oluşturulacak 
meslek öğretim politikaları aracılığı ile Türkiye’nin sanayi, teknoloji, inşaat 
ve kalkınma alanlarındaki tecrübesi hem yöre insanının umudunu arttıracak 
hem de misyoner, sömürücü kuvvetlerin yöre insanı üzerindeki umutsuzluk 
hissiyatının kırılmasına vesile olacaktır. Uluslararası Mesleki Eğitim Projesi; 
Türkiye’de halen devam etmekte olan Uluslararası İmam Hatip Liseleri 
Projesi’ne mukayese ile Türkiye tecrübesinin Afrika Menşeli talebeler 
üzerindeki etkisi araştırılarak yapılmalı, netice odaklı hareket edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Afrika, Uluslararası, Meslekî, Öğrenci
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Türkiye’de Okuyan Balkanlı Öğrencilerin Osmanlı Algısı ve 
Bu Algıya Dair Türkiye Eğitim Sisteminin Etkisi Üzerine Bir 

İnceleme

Amet Dervishev
Özet

1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmasıyla Türkiye Balkanlarla siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel olarak ilgilenmeye başladı. Bu çerçevede 
çalışmamız ağırlıklı olarak Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında sosyo-
kültürel ilişkileri etkileyen eğitim üzerinde durularak Balkanlı öğrencilerin 
Osmanlı Devleti ile ilgili birikimleri incelenecek.

Türkiye’deki Balkanlı öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önce Osmanlı’ya 
karşı bakış açılarına yer verilecek. Türkiye’de okudukları esnada Osmanlı’ya 
karşı bakış açılarında bir değişiklik olup olmadığı konusunda görüşmeler 
gerçekleştirilecek. Bunun yanında mevcut akademik çalışmalara da yer 
verilecek.

Balkanlı öğrencilerden ülkeleri ve Türkiye arasındaki eğitimin yeterli olup 
olmadığına dair görüşleri alınacak. Türkiye mezunu öğrencilerin Osmanlı’ya 
dair görüşlerinde bir değişiklik olup olmadığı sorulacak. Olduysa ülkelerine 
döndüklerinde olumsuz Osmanlı algısını değiştirmek için girişimlerde 
bulunup bulunmadıkları sorulacak. Yanlış algıyı düzeltmek için girişimlerde 
bulunanlara kendi ülkelerinde ne tür durumlarla karşı karşıya kaldıklarına 
dair görüşmeler gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmalarda Türkiye’den ne kadar destek gördükleri de sorulacak. 
Görüşmeler gerçekleştikten sonra tüm bilgiler değerlendirilip inceleme 
tamamlanacaktır. Son olarak da Balkanlar ve Türkiye’deki eğitim 
konularında neler yapılması gerektiğine dair tavsiyeler alınarak bu çalışma 
sonuçlandırılacaktır.

Anatrar Kelimeler: Balkanlı Öğrenciler, Uluslararası Öğrenciler, Osmanlı 
Devleti
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Uluslararası Öğrenciler ve Algı Güncel Siyasi Olaylar ve 
Uluslararası Öğrenci Mağduriyetleri Türkiye’de Eğitim 

Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları

Bürokrasi Engelleri; Elâzığ Örneği

Ayham Almahli - Fatih Bakır
Özet

Bu çalışmamızın amacı, Türkiye’deki eğitim ve öğrenim gören Uluslararası 
öğrencilerin karşı karşıya kaldıkları problemler 5 (beş) farklı başlık için ayrı 
ayrı incelenmiştir. Problemlerin tespiti için öğrencilere bu süreçlerde ne tür 
problemlerle karşılaştıklarını açıkça belirtmeleri istenmiştir.

Başvuru Süreci, Üniversiteye Kabul, Vize ve Kayıt Süreçleri, Akademik 
Yaşam, Sosyal yaşam. vb. işlemleri yaparken karşılaştıkları bürokrasi 
engellerini Elazığ ilinde yaşayan Fırat Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerle 
yüz yüze görüşerek Milli eğitim, İl göç idaresi ve Üniversite gibi kurumlarda 
yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunları belirledik daha sonra her ne kadar tüm 
bu kurumlarla görüşme imkanı veya veri alamasak da Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İl Göç İdaresi hakkında medya ve internet üzerinden aldığımız veriler 
ve görüştüğümüz öğrenciler ile bu çerçevede belirlediğimiz tespitlerde ve 
önerilerde bulunduk.

Amaç olarak ise Türkiye, üniversite eğitiminde gün geçtikçe son derece 
büyük bir ilerlemeye şahitlik etmektedir. Üniversiteye erişim kapasitesi ve 
dolayısıyla üniversiteye yerleşme oranında sıçrama yaşanmış ve bu artışın 
devam edeceği de görülmektedir. Türkiye’nin hedefi olan 2023 Türkiye’sinin 
dünya genelinde uluslararası öğrenci eğitiminde ilk sıralarda olması ve 
bu sıralarda daha önce Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde olduğu gibi 
Anadolu’nun dünya eğitim odağı haline tekrar getirilmesidir.

Anahtar Kelime: Uluslararası Öğrenci, Bürokrasi, Elâzığ, Eğitim
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Türkiye’ye Hoş Geldiniz ya da Neden Geldiniz? Üniversite 
Öğrencilerinin Uluslararası Öğrenci Algısı

Ayşegül Sili Kalem
Özet

Göç sürecinin içinde barındırdığı travmatik değişimler, diğer göçmenler 
gibi uluslararası öğrencilerin yaşamında da kendisini yoğun olarak 
hissettirmektedir. Göçler çağı olarak nitelendirilen günümüz dünyasında, 
ülkelerini geçici süreliğine de olsa terk edip yabancı bir ülkede eğitim 
hayatına devam eden gençler, öğrenciliğin getirdiği zorluklar yanında dil 
öğrenme, ev sahibi topluma uyum sağlama gibi konularda da sıkıntılar 
yaşayabilmektedir. Ülkemiz her geçen yıl artan sayıda uluslararası öğrenci 
kabul etmekte, üniversitelerimizde önemli oranda yabancı öğrenci eğitimine 
devam etmektedir. Bu sayının artırılması ve Türkiye’nin, eğitimin hızla 
uluslararasılaştığı bu dönemde yabancı öğrenciler için cazip hale getirilmesi 
politika yapıcılar tarafından kalkınma planlarına dâhil edilmiş durumdadır. 
Bunların yanında göçmen/yabancı olarak uluslararası öğrencilerin okullarında 
nasıl algılandığı ve ne şekilde muamele gördüğü onların göç deneyimlerini 
önemli ölçüde şekillendirmektedir. Bu araştırma yerli öğrencilerin yabancı 
öğrencileri nasıl algıladığını konu edinmektedir. Araştırma nitel yönteme 
göre yapılandırılmıştır. Çalışmanın örneklemi Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde 
yükseköğrenim gören 30 yerli öğrenciden oluşmaktadır. Yabancı öğrencilerin 
okuldaki arkadaşları tarafından nasıl algılandığı, zenofobik muamele görüp 
görmedikleri, yabancı öğrencilere karşı kalıplaşmış yargıların varlığı derin 
görüşme tekniğiyle yürütülen araştırmanın temel sorularıdır. Öğrencilere 
yarı-yapılandırılmış görüşme formuna göre açık uçlu sorular yönlendirilmiş, 
sondaj sorular dışında öğrencilerin cevaplarına müdahale edilmemiştir. 
Böylelikle öğrencilerin kendilerini herhangi bir sınırlandırma olmaksızın 
ifade etmelerine olanak sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Uluslararası Öğrenci, Zenofobi, Sosyalleşme
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

 Migration and International Students Syrian refugees and 
Education System

Denada Dosti
Abstract

After the Syrian crises the number of refugees and migrants in Turkey has 
increased. According to some survey this number according to UNHCR is 
around 3,049,879. A considerable percentage of this population are children 
and youngster at the age of education. Turkish Government, Turkish 
Governmental Agencies (such as YTB) and NGO’s have assured some 
opportunities in different fields but especially investing on their education. 
At the same time those opportunities from the other hand, from some Turkish 
people, are translated like “lack of opportunities” for local citizens. This 
attitude has influenced on the way the locals portrays the Syrian refugees 
and especially Syrian Students. Thus, they are sometimes discriminated 
compering to other Turkish or international students.

In my topic I will talk about policies related to Syrian refugees in education 
system but focusing more on the role of media on shaping this portrait of “the 
Syrian student payed by the Turkish taxes” and influencing on the rising of 
discrimination against this community of people. For instance when talking 
about the percentage of the children attending school the difference between 
the two kind of media is: while the pro governmental media focus on what 
is present (the percentage of those Syrian children who are attending school, 
which makes up the majority of them), the oppositional party newspapers 
focus on what is missing (the percentage of those children who don’t attend 
school which makes the minority of them).

As a conclusion I would list some policies proposal and recommendations 
that may change this attitude for a better coexistence between the locals and 
the refugees.

Keywords: Education System, Media, Policies, Syrian Refugees
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Uluslararası Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinden İstifade 
İmkanları ve Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Problemi

Ebubekir Armağan
Özet

İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri hiç şüphesiz hayatını 
idame ettirebilecek sağlıkta olmasıdır. Bu durum ilk insandan günümüze 
değişmeyen ve gelecekte de değişmeyecek bir olgudur. Ulus devletlerin 
ortaya çıkması ile devletler, varlıklarının devamlılığı için tebaasında bulunan 
halkların sağlık güvencelerini garanti altına alan uygulamalar geliştirmiş ve 
böylelikle sağlıklı nesillerin ortaya çıkışı için tedbir üretmişlerdir. Devletlerin 
bu uygulamaları, sınır ötesinden kendi sınırları içerisine dahil olan mülteci, 
öğrenci, sığınmacı toplulukları da kapsayan mevzuatlar da içermektedir.

Uluslararası eğitim, dünyada özellikle son 15 yılda ciddi şekilde yükseliş 
trendine girmiştir. 2000’li yılların hemen başında dünyadaki uluslararası 
öğrenci sayısı 2 milyonun çok az üzerindeyken, 2014 yılında bu sayı 5 
milyona yükselmiştir. Uluslararası öğrenci sayısının 2020 yılında 8 milyona 
çıkması öngörülüyor. Türkiye’de 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 16.650 
uluslararası öğrenci yüksek öğrenim alırken, bu sayı 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında 100 bin sınırını aşmıştır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında 
önemli bir yer tutan uluslararası öğrenci hareketliliğinde hedef 250 bin 
uluslararası öğrencinin Türkiye’ye yüksek öğrenim için gelmesidir. 

Eğitim kalitesinin artırılması, ekonomik getiri, üniversitelerin akademik 
seviyelerinin tırmandırılması, uluslararası diplomaside etkin rol alma saikleri 
ile mevcut uluslararası eğitim politikası şekilleniyor.

Tüm bunlarla birlikte uluslararası öğrencilerin eğitim öncesi-eğitim süreci-
eğitim sonrası olarak tasnif edilebilecek düzeyde karşılaştıkları problemler 
mevcut politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Bu makalede uluslararası öğrencilerin eğitimleri süresince karşılaştıkları 
sağlık problemleri incelenecek ve çözüm önerileri sunulacaktır. Öğrencilerin 
sağlık alanında karşılaştıkları problemlerin tespitinde Uludağ Üniversitesinde 
öğrenim gören 10 farklı ülkeden 10 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Sağlık Problemleri, İkamet, 
Sağlık Sigortası
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Ailelerinin 
Öğrenime Etkisi

Enes Yaşar - Sefa Toprak
Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’ye eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin 
Türkçe öğrenirken mensup oldukları dil ailelerinin dil edinimlerine olan 
etkilerini ve yazım yanlışlarını tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
TÖMER’de öğrenim görmekte olan B seviyesindeki 15 öğrenciye yazdırılan 
kompozisyonla toplanmış olup örnek olay tarama modeli uygulanmıştır. 
Toplanan veriler, yapı bakımından bükümlü diller arasında yer alan Hami-
Sami ve Hint-Avrupa dil ailelerine mensup uluslararası öğrencilerin yazım 
ve biçim yanlışları arasından seçilerek elde edilmiştir. Bu çerçevede, yapı 
bakımından aynı sınıfta yer almasına rağmen dil ailelerindeki farklılıkların 
Türkçe öğreniminde ne derece etkili olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle 
alfabe farklılıklarının, anadilde ses karşılıkları olmamasının, eklerdeki yapısal 
özelliklerin, kelime türetimindeki farklılıkların ve kültürel etkileşimler gibi 
çeşitli etkenlerin öğrenmede farklılıkları belirginleştirdiği tespit edilmiştir. 
Sonuç itibariyle uluslararası öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken mensup 
oldukları dil ailelerinin öğrenmeyi olumlu ve olumsuz yönlerde etkiledikleri 
anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dil Aileleri, Yapı 
Bakımından Diller
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Uluslararası Öğrencilerin Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

Fatih Kaleci
Özet

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 öğrencilerin 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. Nitekim son yirmi yılda, 
yüksek öğrenim artan düzeyde rekabet gücüne kavuştuğundan, uluslararası 
düzeyde uluslararası öğrenci sayısı iki katına çıkmıştır.  Dolayısıyla 
uluslararası öğrencilerin ekonomik katkısı giderek arttı ve dünya çapında 
önemli bir etki yarattı. Birçok ülke bu pazardan da daha fazla pay alabilmek 
için çeşitli arayışlara yönelmiş, farklı politikalarla ve yatırımlarla cazibe 
merkezi olma yolunda adımlar atmışlardır. Nitekim en fazla uluslararası 
öğrenci hareketliliğinin yaşandığı ABD’de Uluslararası öğrenciler 2015 
yılında A.B.D. ekonomisine 35,8 milyar dolar katkı sağlarken, İngiltere de 
bu rakam 13,8 milyar pound, Kanada’da 11,4 milyar dolardır. Dolayısıyla 
uluslararası öğrencilerin dünya ekonomisi içerisindeki yerine gerek ülkesel 
gerekse bölgesel olarak baktığımızda ekonomik olarak katkısı yadsınamaz 
bir gerçektir.

Bu çalışmayla, dünyada küresel bir pazara dönüşen ve eğitimin küreselleşmesi 
sürecinde yeni bir rekabet alanı haline gelen uluslararası öğrencilerin 
ekonomik etkilerinin analizi amaçlanmıştır. Çalışmada uluslararası 
öğrencilerin dünya genelindeki dağılımı ve uluslararası öğrencilerin ülke 
ekonomilerine katkılar karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalı analizler 
sonucunda uluslararası öğrencilerin dünya ekonomisindeki yeri tespit 
edilerek bu hareketliliğin geleceğine yönelik çeşitli politik ve sosyo-
ekonomik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Uluslararası Öğrenci 
Hareketliliği, Ekonomik Etki
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Iraklı Türkmen Öğrencilerin Türkiye’ye Uyum Konusunda 
Karşılaştıkları Zorluklar

Firas Agha - Enes Tecim
Özet

Dünya’nın yükselen değeri olan uluslararası öğrencilik, Türkiye’de 
de siyasal, sosyal ve ekonomik yönden gelişmelerle etkisini giderek 
artırmaktadır. Türkiye’yi tercihte ilk sıralarda Türki cumhuriyetlerden, yakın 
coğrafyalardan ve diğer Müslüman ülkelerden öğrenciler bulunmaktadır. 
Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen öğrencilerin başında da Iraklı öğrenciler 
yer almaktadır. Iraklı öğrencilerin çoğunluğunu ise Iraklı Türkmen öğrenciler 
oluşturmaktadır. Türkiye ile tarihsel birliktelik, coğrafi yakınlık, dil ve din 
birliği gibi nedenlerle Iraklı Türkmen öğrencilerin yüksek lisans ve doktora 
öğrenimi için seçtikleri ilk tercihlerden biri Türkiye olmaktadır. Bunun bir 
diğer sebebi ise Irak’ta lisansüstü eğitime devam konusunda yaşadıkları 
sıkıntılardır. Tüm bu ortak tarih, din, dil ve kültüre rağmen, Iraklı Türkmen 
öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca Türkiye’de bazı sıkıntılar yaşadıkları 
görülmektedir.

Çalışmanın amacı, Türkmen öğrencilerin Türkiye’de yükseköğrenim 
görmeyi tercih etmesinde etkili olan faktörleri tespit etmek ve Türkiye’de 
yaşadıkları sıkıntıları ve önyargıları belirleyerek iyileştirilmesi adına 
neler yapılabileceğini ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında, Selçuk 
Üniversitesinde öğrenim görmekte olan Iraklı Türkmen öğrencilerle 
gerçekleştirilen mülakat tekniği ile Türkmen öğrencilerin Türkiye’deki 
öğrenim süresince karşılaştıkları sosyo-kültürel sorunlar araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Türkmen, Türkiye, Irak
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Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Öğrencilik

Güldana Murzakulova - Abdrasul İsako
Özet

Osmanlı hükümdarı II. Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra bu şehri ilim ve 
kültür merkezi haline getirmeye çalışmıştır. Fatih, Türkistan ve diğer İslâm 
diyarlarından İstanbul’a gelen alimlere kendi himayesinde çalışmalarına 
devam etme ve Osmanlı medreselerinde müderrislik yapma imkânı 
vermiştir. Bunun en çarpıcı örneğini Türkistanlı astronom ve matematikçi Ali 
Kuşçu oluşturmaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren İstanbul 
sadece ilim öğretenleri değil ilim öğrenenleri de kendine çekmiştir. İslam 
diyarlarından talebeler gelerek medrese ve tekkelerde ilim öğrenmişlerdir. 
Osmanlı’nın son dönemlerine kadar Osmanlı Devleti’ne Türkistan ve diğer 
İslâm diyarlarından talebeler gelmeye devam etmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Uluslararası Öğrencilik başlıklı bu bildiride, Osmanlı 
Devleti’nde eğitim görmüş Osmanlı tebaası olmayan Türkistanlı talebeler 
hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Türkistanlı Talebeler, Medrese, Tekke
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

International Student’s participation in the Civil Society 
Organizations (CSOs) in Turkey: Scopes and Challenges, 

with an example of Yeni Dünya Vakfı

Hafijur Rahman
Abstract

Participation is an important process of the empowerment of young people. 
Participation of youth in the civil society is not only benefiting their socio-
economic environment but also their own capacity and personal development. 
In Turkey, international student’s participation in the CSOs benefits from 
both sides. International Students may be benefited by taking material and 
spiritual support in terms of knowledge and skill development, professional 
development, moral development, network build-up and finally adaptation 
with Turkish institutions and environment, on the other hand CSOs may be 
benefited by building network, promoting intellectual or cultural relation with 
participator’s country and country’s civil society. In this paper international 
student’s participation in the CSOs in Turkey will be examined with focusing 
scopes and challenges. Participation of international students in the Yeni 
Dünya Vakfı is also focus as an example from CSOs in Turkey. This paper is 
best on secondary data. Several publication and report from different CSOs, 
Journal, Library and website have been used to collect research materials. 
Hence it is hoped that academician and practitioners would be inform the 
international student’s participation in the CSOs in Turkey with relevant 
example focusing with scopes and challenges.

Keywords: International Students, Participation, Civil Society Organization 
(CSOs), Turkey
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Türkiye’de Eğitim Gören Hindu ve Müslüman Hint Alt 
Katındaki Öğrencilerin Tarihsel Arka Planı

Hafiz Aamir Ali
Özet

Hindistan insanlık tarihinin başlangıcından günümüze coğrafi konum, 
iklim ve kültürel açıdan diğer kıtalardan oldukça büyük farklılıklar arz 
etmektedir. İslam’ın doğuşundan sonra 708 yılında Muhammed bin Kasım’ın 
komutasındaki İslam ordusu Karaçi’den Hindistan’a girmiş ve Multan 
Bölgesi’ni fethetmiştir. Bundan sonra yapılan farklı seferler ve fetihler 
sonucu 1857 yılına kadar Hindistan’ın büyük bir bölümünde Müslümanlar 
hâkim olmuşlardır.

Müslümanların hükümran olduğu dönemlerde Hindular ve Müslümanlar 
arasındaki ilişki son derece dostane, huzur ve barış içinde yürümüştür. 
Müslüman padişahlar Hinduların kültür ve inançlarına saygı göstermişler 
ve onların diledikleri gibi yaşamlarına yardımcı olmuşlardır. Delhi Türk 
Sultanlarından, Sultan Muhummed bin Tuğluk (hükümranlık dönemi 1324-
1351) 2500 manda ve 2000’e yakın koyun ve keçi kurban etmiş ancak 
Hinduları incitmemek ve inançlarına saygı göstermek için kutsal kabul edilen 
ineği asla kurban olarak kesmemiştir.

Babür’üler döneminde Hindular hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmamışlar, 
rahatlıkla devlet dairelerinde çalışabilmişlerdir. Babürlü padişahları, 
kendilerine yalınızca Müslümanların değil, aynı zamanda Hinduların da 
padişahı ve koruyucusu olarak görüyorlardı. Bu yüzden Müslümanlar ve 
Hindulara eşit davranıyorlardı. Hindistan’da doğan ilk Moğol padişahı olan 
Ekber Şah, bir Hindu kadın ile evlenmiş ve bu hanımın isteği üzerine sarayına 
bir Hindu tapınağı yaptırmıştır. Ekber Şah, Hindulara din ve vicdan özgürlüğü 
tanımasının yanı sıra onları ayin ve törenlerine de katılmaktaydı. Bazı 
Müslüman sufi hareketleri Hinduların mistik gruplarıyla işbirliği yapmaktan 
da çekinmiyorlardı. Müslüman sufiler tarafından kaleme alınmış pek çok 
Sih inanç sistemi kitaplarının olması da oldukça ilginçtir. Büyük Müslüman 
Sufi şair Bhagat Kabir (1414-1518) herkesi Allah’ın bir kulu olarak tanımlar 
ve Hindistan’daki Hindu ve Müslümanların ayın aileden olduğunu belirtir. 
Sonuç olarak, Hindistan’da Müslüman ve Hindular arasındaki ilişkiler 
tarihsel bir seyir izlemektedir. Günümüzde Türkiye›de eğitim gören Hindu 
ve Müslüman Hint Alt Katındaki öğrencilerin de bu türden sosyal ve kültürel 
ilişkileri bulunmaktadır. Bu tür örnekler çoğaltılabilir.
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Yukarıdaki tarihsel vakalar ve örnekler göstermektedir ki, Hindistan 
coğrafyasında Hindular ve Müslümanlar arasındaki ilişkiler önemli bir 
arka plana sahiptir. Zaman içerisinde Hindistan coğrafyasından farklı 
ülkelere eğitim, ticaret veya iş yapmak için giden Hindu ve Müslümanlar 
da bu ilişkilerin sürütülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmamızda 
Hindistan’daki Babür İmparatorluğu dönemindeki Müslüman Hindu ilişkisi, 
tarihsel kaynaklar ve yazılı metinler dikkate alınarak incelendikten sonra, esas 
olarak Türkiye’de eğitim görmekte olan Hindu ve Müslüman öğrencilerin 
kültürel sosyal ve siyasi ilişkileri ele alınacaktır. Çalışmanın sonunda, 
Türkiye’de eğitim gören Hindu ve Müslüman öğrencilerin, tıpkı Hint Alt 
Kıtasındaki coğrafyada ilişki kuran Hindu ve Müslümanlar gibi birlikte 
yaşama ruhu geliştirdiği iddia edilecektir. Bu iddia, gündelik hayattan çeşitli 
delil ve örneklerle desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Babürler, Hint Alt Kıtası 
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Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin 
Mezun Olduktan Sonraki Sorunları ve Çözüm Önerileri

Lazzat Bazarbayeva - Ferruh Rahimov
Özet

Son yıllarda dünyanın her yerindeki uluslararası öğrenciler ekonomik 
kalkınmaya ve uluslararası rekabete büyük katkıda bulunan insan kaynağı 
olarak değerlendirilmektedir. Çünkü her bir uluslararası öğrencinin öğrenim 
gördüğü ülkenin ekonomik gelirine büyük fayda getirdiğini ve uluslararası 
öğrenci değişim programlarıyla ülkeler arasında birtakım anlaşmalar, iş 
birlikleri yapıldığı bilinmektedir.

Son yıllarda bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’de de uluslararası 
öğrencilere oldukça değer verilmektedir. Bununla ilgili pek çok programlar, 
etkinlikler yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmesi 
için, eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin memnuniyetin sağlamak 
için ve mezun olan uluslararası öğrencilerin sonraki yıllarda da Türkiye ile 
bağının kopmaması adına birtakım programlar düzenlenmektedir.

Bu çalışmamızda, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin mezuniyet 
prosedürü, ikamet ve diploma alma süreci gibi birtakım sorunları ele 
alınacaktır. Çalışma anket yolu ile uluslararası öğrencilerin öncelikli sorunları 
öğrenilerek çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Mezun Öğrenciler, Türkiye 
Mezunları
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Uluslararası Öğrenci Akademilerinde Yerel Paydaş 
Deneyimleri: Eskişehir İlinde Nitel Bir Araştırma

Mahmut Sami İşlek - Muhammet Nurullah Çakmak - Uğur Keskin
Özet

Uluslararası Öğrenci Akademileri Yurtdışı Türk ve Akraba Toplulukları 
(YTB) Başkanlığı tarafından farklı şehirlerde, yerel paydaşlar ile yürütülmekte 
olan bir öğretim faaliyetidir. Uluslararası Öğrenciler Akademisi (UÖA), 
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Trabzon, Bursa, 
Kocaeli, Sakarya, Erzurum, Adana, Antalya, Samsun, Isparta ve Çanakkale 
illerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada, hem yukarıda belirtilen şehirlerde 
düzenlenmekte olan UÖA faaliyetlerinin yürütücülerine hem de YTB 
Başkanlığına anlamlı katkılarda bulunabilecek ve uygulamaya yönelik fayda 
sağlayabilecek politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu 
amaç doğrultusunda 2016 ve 2017 yıllarında Eskişehir’de düzenlenen UÖA 
faaliyetleri ile Türkiye Seminerleri programlarına iştirak eden eğitimci ve 
yürütücü/yönetici personelin deneyimlerinden edinilen fikir, düşünce ve 
öneriler ortaya konulmuştur. Araştırma katılımcılarının seçiminde, en az bir 
(1) UÖA faaliyetine katılmış olma kriteri belirlenmiştir. Farklı zamanlarda iki 
odak grup görüşmesi tertip edilerek, görüşmelere 8 eğitimci ve 4 yürütücü/
yönetici personelin aktif katılımı sağlanmıştır. Yarı yapılandırılmış odak 
grup görüşme rehberi kullanılarak yapılan görüşmelerde eğitim veren ve/ 
veya organizasyonda görev alan kişilerin deneyim, fikir ve önerilerini; genel 
program amaçları, katılımcı öğrenci özellikleri, program içerikleri, sosyal-
kültürel etkileri başlıkları altında ifade etmeleri istenmiştir. Gerçekleştirilen 
görüşmelerden elde edilen ham veriler, nitel analiz yöntemlerine uygun 
olarak analiz edilmiştir.

Bu araştırma, YTB Başkanlığı tarafından düzenlenen UÖA’lar ile sınırlı 
olarak yürütülmüştür. Dolayısıyla, söz konusu kısıt, araştırma kapsamında 
elde edilecek bilgilerin teorik veya uygulama olarak genelleştirilebilir olduğu 
evreni de ortaya koymaktadır. Elde edilen bulguların hem YTB Başkanlığı 
hem de yerel proje ortaklarının ilerleyen dönemlerdeki organizasyon 
süreçlerine katkı sağlaması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Akademisi, Paydaş Deneyimleri, 
Nitel Analiz
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Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Değişim Programları 

Exchange Programs as a Public Diplomacy Tool

Marhabo Abdujabarova
Özet

Günümüz dünyasında siyaset alanında dengelerin hızlı değişim gösterebildiği 
koşullar altında gelişmelere uygun bir dış politikanın tasarlanması her 
zaman sadece geleneksel diplomasi vasıtası ile mümkün olmamaktadır. 
İç ve dış politika arasındaki kesin sınır ve ayrışmalar eskisi kadar keskin 
görülmemektedir. Dış politikanın etkinliği çoğu zaman uluslararası kamuoyu 
ile ilişkilidir. Bu tür gizli engellerin aşılmasında “görünmeyen” araçların etkin 
kullanımı önem taşımaktadır. Uluslararası etkileşimde zor kullanmanın yerine 
ikna kabiliyeti ve iletişim yardımına başvurulması tarafları daha “yumuşak” 
bir çözüm arayışına yöneltebilir. Günümüzde bu tür “yumuşak” araçlar kamu 
kaynaklarından sağlanmaktadır. Kamu diplomasisi kavramının 1960’larda, 
yumuşak güç kavramının ise 1990’larda literatüre kazandırılmasına rağmen 
hala birçok ülke tarafından bu fırsatlar etkin kullanılamamaktadır ve 
uluslararası siyasetin rüzgârına göre kendi iç ve dış politikasını uyarlamaya 
mecbur bırakılmaktadır.
Yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisi eğitim hizmetleri aracını 
yaygın kullanmaktadır. Değişim programları yardımıyla ülkeyi ziyaret eden, 
ülkede bulunan uluslararası öğrencinin bizzat kendisi ve edindiği bilgi, 
deneyim ve ülkesine beraberinde götüreceği/aktaracağı algı ve aidiyet önem 
taşımaktadır, dolayısıyla “insan faktörü” algı ve aktarım unsuru olarak öne 
çıkmaktadır. Eğitim sonunda ülkelerine dönen öğrencilerin zihinlerinde 
yerleşmiş fikir ve değerleri kendi ülkelerine taşımaları, bulunduğu ülkenin 
kültürü ve tarihinden etkilenerek eski yaklaşımlarında geçirdiği değişiklikler 
neticesinde ülkeye olan algısını yeniden tesis etmektedir. Dolayısıyla 
öğrencilerin ülke hakkında olumlu ve detaylı bir fikir geliştirmeleri için 
katkıda bulunmak ülke faydasına olacaktır.
Çalışmamız kapsamında kamu diplomasisinin önemi, uluslararası 
kamuoyunun oluşmasında ve algıların değişiminde devletlerarası etkileşimin 
rolü, öğrenci değişim programlarının ülkeye kazandırdığı fırsatlar 
tartışılmaktadır. Ayrıca kamu diplomasisi çerçevesinde eğitim ve kültürel 
programlarını yaygın kullanan çeşitli ülke örnekleri ve uygulama pratikleri 
hakkında bilgi verilecektir ve politika önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Eğitim, Dış Politika
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Bir Uluslararası Öğrencilik Deneyimi Olarak Değişim 
Programları: Algılar / Geleceğe İlişkin Yargılar

Doç. Dr. Mehmet Birekul - Ruhi Can Alkın
Özet

Son yıllarda Türkiye’de de hızla artış gösteren uluslararası öğrencilik olgusu, 
ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda almak istedikleri mesafe ile 
de doğrudan ilgilidir. Bu nedenle pek çok ülke açısından bir sosyal sermaye 
olarak da görülen uluslararası öğrencilerin geldikleri / gelecekleri ülkelerle 
ilgili algıları oldukça önemlidir. Uluslararası öğrencilik ile ilgili algılar ise 
genelde tam bir lisans ya da tam bir lisansüstü eğitim ile orantılı olarak 
düşünülmektedir. Bu süreç içerisinde öğrencinin hem uluslararası öğrencilik 
hem de geldiği ülke ile ilgili bir algısının oluştuğu bir gerçek olmakla birlikte 
son yıllarda uluslararası ölçekli kısa süreli değişim programları da bu açıdan 
dikkat çekmektedir. Uluslararası öğrenciler, görece daha yeni bir eğitim süreci 
olarak, eğitim gördükleri üniversitenin öğrenci değişim programlarından da 
yararlanmakta, eğitim gördükleri ülkeden farklı bir ülkeye kısa süreliğine de 
olsa gitmekte ve bu ülkede yarım dönem geçirmekte, böylece iki aşamalı bir 
uluslararası öğrencilik tecrübesi yaşamaktadır.

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler de yukarıda çerçevesi çizilen 
iki aşamalı süreçten faydalanmak üzere talepte bulunmaktadır. Mevcut 
çalışma da Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin Erasmus ve Mevlâna 
gibi değişim programları ile yeniden yurtdışına çıkma tecrübelerini ve bu 
ikinci aşamadaki algı ve beklentilerini nitel bir çalışma vesilesi ile Konya 
özelinde ele alma amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de lisans 
ve lisansüstü düzeyde ve uluslararası öğrencilik olgusu hakkında pek de 
üzerinde durulmayan bu durum, öğrencilerin perspektifinden analiz edilecek 
ve bu iki aşamalı uluslararası öğrencilik Türkiye özelinde masaya yatırılmaya 
çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası öğrencilik, Algı, Değişim Programları, İki 
Aşamalı Uluslararası Öğrencilik
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Avrupa Ülkelerinde Yükseköğretim Finansmanında 
Uluslararası Öğrencilerin Yeri

Mehmet Emin Altundemir
Özet

Yüksek öğretim finansmanı günümüzde çeşitli kaynaklardan sağlanmaktadır. 
Bu kaynaklar; öğrenciler, öğrencilerin aileleri, kamu kaynakları ve 
paydaşlardan oluşmaktadır. Son yıllarda kamu kaynaklarından öğrencilere 
doğru finansman ağırlığı değişmektedir. Bu yüzden öğrencilerin üzerindeki 
mali yük artmakta ve geleceklerini ipotek altına almaktadır.

Öğrenciler yabancı bir ülkede yüksek öğrenimlerini tamamlamak 
istediklerinde en yüksek ödemeyi yapmak zorunda kalırlar. Genellikle ülkeler, 
kendi vatandaşı olan öğrencilerden öğrenim ücreti (harç), ya almamaktadır 
ya da düşük bir miktar almaktadır. Uluslararası öğrenciler ise en yüksek 
öğrenim ücretini ödemektedirler. Bu durum, uluslararası öğrencilerin 
yüksek yaşam maliyetlerine eklenince mali yük olarak, öğrencilerin öğrenim 
sürelerinin uzamasına ve öğrenimlerini tamamlayamayıp çalışma hayatına 
yönelmelerine neden olmaktadır.

Uluslararası öğrencilerden yüksek öğrenim ücretinin alınmasında ülkeler, 
kendi vatandaşlarına yönelik vergiler ve çeşitli mali yükümlülükler etkili 
olmaktadır.

Bu çalışmada uluslararası öğrencilerin neden daha yüksek öğrenim ücreti 
ödedikleri tartışılacaktır. Avrupa ülkelerindeki uygulamalar, ülke örnekleri 
verilerek uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim finansmanındaki yeri 
belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimin Finansmanı, Uluslararası Öğrenciler, 
Vergiler, Avrupa Ülkeleri
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3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özeti

Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bir Oryantasyon Programı 
İçin İhtiyaç Analizi

Cahit Erdem - Mehmet Koçyiğit
Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öğrenim görmek isteyen uluslararası 
öğrencilere dönük olarak buradaki eğitim hayatlarına başlamadan önce 
almaları düşünülebilecek bir oryantasyon eğitimi için gerekli bir programa 
yönelik ihtiyaç analizi gerçekleştirmektir. Araştırma bir literatür taraması 
araştırmasıdır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi 
yöntemi kullanılacaktır. Veriler bugüne kadar gerçekleştirilmiş birinci ve 
ikinci uluslararası öğrenci sempozyumunda sunulan bildirilerin içerik analizi 
yöntemi ile incelenmesi sonucu toplanacaktır. Bildiriler ele aldıkları konu, 
tespit ettikleri sorunlar ve önerileri dikkate alınarak incelenecektir. Analiz 
sonuçları tartışılıp yorumlanarak geliştirilecek bir oryantasyon programı için 
çıkarımlar yapılarak bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş olacaktır. Araştırma 
neticesinde uluslararası öğrencilerle ilgili yapılmış araştırma sonuçlarının bir 
anlamda sentezlenmesi ve geleceğe dönük bir oryantasyon programının da 
temellerinin atılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Oryantasyon, Literatür 
Taraması, İhtiyaç Analizi
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Relationship Between Anxiety and English Language 
Learning Among Students of International University of 

Sarajevo

Merjema Hasicic
Abstract

The present study defines the correlation between Anxiety and ELL 
among students at International University of Sarajevo. The principal aim 
of the research was to define the most frequent aspect of language anxiety 
experienced by IUS students. Our aim was to discover possible factors that 
contribute to English Language Anxiety among the University students, 
and to what extent does the anxiety affects the students’ achievement. The 
study also investigated the relationship between foreign language classroom 
anxiety and gender, male and female IUS students. Beside these, one of the 
objectives determined the differences in language anxiety aspects between 
Turkish and Bosnian students. A survey was conducted among 130 IUS 
students who take Freshman English classes. The findings showed that there 
is a correlation between the overall language achievement of the students 
and feeling of anxiety. With respect to gender, it was found that female 
students are more anxious than male students, and Bosnian students are 
more anxious than Turkish students. The findings of the research suggest 
that several pedagogical suggestions can be put forward to the instructors, 
and that appropriate help could be extended to reduce anxiety in English 
Language classroom.

Keywords: Anxiety, English (Foreign) Language Learning, Communicative 
Apprehension, Test Anxiety, Fear of Negative Evaluation, Achievement
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Uluslararası Öğrencilerin Ülke Seçiminde Din Faktörünün 
Önemi (Malezya ve Türkiye Deneyimleri Üzerine)

Mine Korkut - Defrim Shabanaj
Özet

Üniversiteler, bulundukları kentlere, ülkelere ve özellikle ekonomiye olan 
katkılarını her geçen gün artırarak küresel bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. 
Özellikle 1990’lardan sonra yükseköğretim sisteminde kendini gösteren 
küreselleşme ile birlikte ülkeler uluslararası öğrenci hareketliliğini kendi 
ülkelerine çekmek için cazibe merkezi olmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Ülkelerin çekiciliğini ve uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik bu 
çalışmalar gösteriyor ki, öğrenci hareketliliği ekonomik, sosyal ve kültürel 
gibi çok farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Dünyadaki uluslararası 
öğrenci sayısının 2020’de 7 milyona çıkacağı öngörülmektedir. Bu pazardan 
pay almak isteyen Türkiye, uluslararası öğrencileri cezbetmek için çekici 
etmenler üzerinden farklı politikalar geliştirmektedir. Dünya genelinde yapılan 
çalışmalara göre uluslararası öğrencilerin ülke ve üniversite tercihinde etkili 
olan faktörler, üniversitelerinin eğitim kalitesini, burs imkanları ya da eğitim 
maliyetlerini, yaşam kalitesini, coğrafi yakınlığı, dil, din ve kültür ortaklığını 
kapsamaktadır. Türkiye ile ilgili yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar 
çıkmasına rağmen öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde dini ve kültürel 
faktörlerin önemi hakkında detaylı veriler bulunmamaktadır. Öğrencilerin 
ülke ya da üniversite seçiminde, kültürel yakınlık cevabı içine saklanan 
dini faktörlerin rolünün değerlendirilmesi ve bu değerlendirilmeye uygun 
politikalar yapılması, Türkiye’nin hem 2023 hedefleri hem de uluslararası 
öğrenci projesi açısından oldukça önemlidir. Nitekim bu alandaki en önemli 
örneklerden olan Malezya özellikle 11 Eylül olaylarından sonra dini faktörler 
üzerinden yürüttüğü politikalar ve projeler sayesinde uluslararası öğrenciler 
açısından cazip bir ülke konumuna gelmiştir. 11 Eylül olayları sırasında eğitim 
kurumları ile dikkatleri üzerinde toplayan Türkiye, dini faktörleri kullanarak 
ortaöğretim seviyesindeki uluslararası öğrencilere ulaşmayı başarmıştır. 
2016 yılında Uluslararası İmam Hatip Liselerinde yapılan bir İslam Algısı 
çalışmasına göre Uluslararası İmam Hatip Liselerinin kurulması için en 
uygun ülke Türkiye’dir ve öğrenciler özellikle Türkiye’nin İslam anlayışı 
için Türkiye’yi tercih etmiştir (Korkut, 2013). Bu çalışma öğrencilerin ülke 
tercihinde dini faktörlerin önemini Türkiye ve Malezya üzerinden incelemeyi 
amaçlamaktadır. Nitel desende olan bu araştırmaya Türkiye ve Malezya’dan 
80 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı Müslümandır. 
Uluslararası Müslüman öğrencilerin eğitim için en çok tercih ettiği bu ülkenin 
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deneyimleri farklı İslam ülkeleri açısından da önemli sonuçlar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Din, Eğitim, Malezya, Uluslararası Öğrenci, Türkiye
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Adjustment Issues of International Students: A Case Study 
of Pakistan

Muhammad Ayat
Abstract

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 have 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 primary purpose of the study is to evaluate the extent of the issues of 
international students in Pakistan and to investigate if significant differences 
exist between subgroups based on their length of stay in Pakistan. A special 
questionnaire was designed and distributed among 200 students of different 
countries studying in eight identified universities of Karachi, Pakistan. Only 
100 duly filled questionnaire forms were considered for the study. Both 
quantitative and qualitative methodologies have been used in this study to 
show the adjustment issues of International students and their experiences in 
the academic, social, educational, and cultural environment in Pakistan.

The study found that the greatest issues of international students in Pakistan 
are part time job, reasonable accommodation, internship training, language 
problems, and cultural and academic development. The analyses have shown 
that the length of stay of students in Pakistan has no significant impact on the 
perception of international students toward certain adjustment challenges. 
Policy recommendations have been added at the end of the study for policy 
makers, university administrators, faculty members, Non-Government 
Organizations and other stakeholders to improve international education in 
Pakistan.

Keywords: Language Barriers, Academic Adjustment, Culture Shock, 
International Students
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Strategic analysis for recruiting international students: Case 
of “Algerian students at Near East University”

Sami Esselimani - Mustafa Sağsan - Tunç D. Medeni

Tolga Medeni - Demet Soylu
Abstract

Recruiting international students requires not only experience and reputation, 
but also a deep understanding of the students’ background and their country 
facts. In this work, we focus on the possibility of recruiting Algerian 
students to a private international university, which is Near East University 
(NEU). For this purpose, we run a strategic strength weakness- opportunity-
threat (SWOT) analysis combining Strengths and Weaknesses of internal 
environment of Near East University with Opportunities and Threats in 
the Algerian market as an external environment. The paper cites facts and 
provides recommendations for Near East University and suggests specific 
practical actions to enhance the recruiting quality in general. Meanwhile 
it also benefits from other good country practices such as intermediation 
of agency from Zimbabwe as an example to follow. The work concludes 
with a step-by-step demonstration of the Algerian student arriving process, 
including certain suggestions to enhance the related steps.

Keywords: SWOT analysis, Algeria, Near East University
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Türkiye’nin Giderek Artan Yeni “Yabancı”ları: Uluslararası 
Öğrencilerin Gelişimi Ve Dağılışı

Mustafa Yakar - Bülent Yılmaz
Özet

XX. yüzyılın sonlarına doğru Türkiye’nin uluslararası göç rejimindeki değişen 
konumunda rol oynayan göçmen gruplardan birisi de yükseköğretim için gelen 
uluslararası öğrencilerdir. Yükseköğretimde yaşanan uluslararasılaşma çabalarının 
yanı sıra, Türkiye’nin Dünya’nın çeşitli kesimlerindeki ülkelerle yaptığı karşılıklı 
anlaşmalar ve işbirlikleriyle giderek yoğunlaşan ilişkilerin de katkısıyla son 
zamanlarda Türkiye’ye yönelen uluslararası öğrenci sayısında kayda değer artışlar 
yaşanmıştır.

Bu çalışmada son zamanlarda giderek artış eğilimi sergileyen uluslararası 
öğrencilerin görünürlüğüne dikkat çekmek, ülkeler bazında bu göçmen kitlesinin 
kaynak sahalarını ve zamanla ortaya çıkan değişimi vurgulamak ve son olarak illere 
ve üniversitelere göre dağılımı ve değişimi belirlemek amaçlanmıştır.

Türkiye’deki uluslararası öğrencilere yönelik veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından 
yayınlanmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veriler eğitim-öğretim dönemlerine 
göre 1995 ile 2016 arasındaki son 21 yılı kapsamaktadır. Cinsiyet, geldiği ülke ve 
kayıtlı olduğu üniversitelere göre yayınlanan bu verilerden ülke içindeki dağılımı 
belirlemek için üniversitelerin kurulduğu illere ve gelinen ülkelere göre olmak 
üzere iki ayrı veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra bu verilerden özet tablo 
ve grafiklerin yanı sıra belli dönemler için illere ve ülkelere göre tematik dağılış 
haritaları üretilmiştir.

Türkiye’ye yönelen uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkelerin son 21 yılda önemli 
değişim gösterdiği görülmektedir. Bu değişim hem gelen uluslararası öğrenci 
sayısında hem de kaynak ülke sayısında artış şeklinde gerçekleşmiştir. Uluslararası 
öğrencilerin ülke içindeki dağılımında ise, giderek tüm illerde yayılma eğilimi 
sergilediği görülmektedir.

Türkiye’nin uluslararası öğrencilere ait verileri, son birkaç yılda çok önemli artışlar 
yaşadığını ve küresel ölçekteki öğrenci hareketliliğinden aldığı payı artırmaya 
çalıştığını göstermektedir. Uluslararası öğrenciler, daha çok Dünya’nın az gelişmiş 
ülkeleri kökenli bir örüntüye sahip olup, ülke içinde ise tüm illere yayılma 
eğilimindedir. Dünya’da uluslararası öğrenciler için yeni bir destinasyon olmaya 
yönelik bu girişimler, uluslararası öğrencilere yönelik kapsamlı bir veri tabanı ve 
yapılacak araştırmalarla daha sağlıklı politikalara dönüştürülebilinir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Bölgesel Farklılıklar, Türkiye
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Dünya’da ve Türkiye’de Eğitim Turizmi

Mücahid Uludağ
Özet

Dünya da hızla yükselen küresel rekabet, devletlerin farklı sektörlerde ve 
alanlarda yatırımlarını ve rekabetlerini beraberinde getirdi. İnsanlık tarihi 
sürecinde her zaman gündemde olan beyin göçü, uluslararası öğrenci eğitimi 
21. yy. şartlarında farklı bir ivme kazandı. Dünya’nın 150 farklı ülkesinde 
4,5 milyon uluslararası öğrencinin eğitim görmesi ve sayının giderek artıyor 
olması dünya ölçeğinde yepyeni bir sektörü de beraberinde getirdi. Kısaca 
“Eğitim Turizmi” dediğimiz bu sektör, ülkeler arası öğrenci hareketliliği, 
kültürler arası işbirliği, dayanışma ve kardeşliğin arttırılması, dış politika, 
kamu diplomasisi ve kalkınma işbirliği gibi konu başlıklarının yanında, ülke 
ekonomilerine katkısı ile birlikte ayrı bir anlam ve önem kazandı.

Uluslararası öğrenci pazarı olarak adlandırabileceğimiz bu alanda gerekli alt 
yapısını hazırlamış öncü durumda olan ülkeler, ekonomilerine eğitim turizmi 
sektörü ile birlikte ciddi oranda destek sağlamaktadır. Günümüz şartlarında 
dünyada eğitim ekonomisi bütçesi 200 milyon dolar. Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporlarına göre 2025 hedefi 500 Milyon 
dolardır. Bu alanda en fazla paya sahip iki ülke Amerika Birleşik Devletleri 
ve İngiltere’dir. 2017 yılına göre de Türkiye’de eğitim gören Uluslararası 
öğrenci sayısı 130,000’e ulaşmıştır.

Tüm bu verilere baktığımızda üst politika belgesini esas alan, politika-program-
uygulama sistematiği içinde faaliyetlerini dizayn eden, güçlü alt yapıyı 
oluşturmamız kaçınılmaz bir hal almıştır. Gezi turizmi ile kıyaslandığında, 
eğitim turizminin ülke ekonomisine katkısı ve getirilerinin daha fazla ve 
kalıcı nitelikte olduğu net bir şekilde gözlemlenebilecektir. Artık ülkemizde 
başlı başına bir devlet politikası haline gelmesi gereken “Eğitim Turizmi” 
ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlayacak, küresel rekabette güçlenmemize 
vesile olacaktır. Bunun yanında medeniyet değerlerimize yakışan bir şekilde 
uluslararası öğrencilere kucak açıp ev sahipliği yapmamız hasebiyle de 
maddi/manevi sorumluluğumuzu yerine getirerek tarihi misyonumuza katkı 
sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Turizmi, Küresel Rekabet, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı
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The Image of Africa in Contemporary Turkey: A 
Phenomenological Reflection

Mukerrem Shafi
Abstract

The article explores what it means to be an African and from an African 
continent to Turkish citizens. Drawing from the lived experiences of students, 
and of mine, pursuing education in Turkey, it raises two important points. On 
the one hand, I argue that there is an explicit double standard in approaching 
and identifying people from the continent of Africa. While individuals who 
are considered black are automatically labeled Africans, and sometimes, 
“zenci” (negro), individuals coming from North Africa are identified as 
Arabs. In other words, people from North Africa are identified using linguistic 
criterion while people of the south are defined by racial category. The second 
important point relates to the implications of this double standard for students 
from the continent of Africa and orientalist induced delusion among Turkish 
citizen. To strengthen this point, I will raise how some of the reputed Turkish 
thinkers, including but not limited to Sezai Karakoc, portray Africa in their 
writings. The article concludes with additional circumstantial evidences to 
unveiling the degree and nature of the problem under investigation

Keywords: Africa, Sezai Karakoç, Contemporary
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Uluslararası Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısında 
Toprak Metaforu

Yrd. Doç. Dr. Müşerref Yardım - Mustafa Kaya
Özet

Toplumsal cinsiyet (gender), kadınların ve erkeklerin toplum ve kültür 
tarafından belirlenen rolleri olarak tanımlanmaktadır (Cherry, 2005 :157). 
Biyolojik cinsiyet farklılıkları kadın ve erkek arasındaki fiziksel farklılıkları 
hedef alırken, toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda kadınlık ve erkeklik 
arasındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Kadın ve erkekler arasındaki 
farklılığının içeriği genetik olarak belirlenmekte ve büyük ölçüde evrensel bir 
nitelik taşımaktadır. Buna karşılık, kadınlık ve erkeklik arasındaki farklılığının 
içeriği kültürel açıdan belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir (Barusch, 
2002: 231). 

Toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda toplumca yaygın olarak kabul edilen 
kadının geleneksel rolü, yani doğurganlığı “toprak”la özdeşleştirilmiştir. 
Erkeğin geleneksel rolü de egemenlik simgesi olan “tohum”la ifade edilmiştir. 
Güçlü ataerkil anlamlarla yüklü olan “tohum ve toprak” benzetmesi, 
erkeğin tohum gibi canlı bir ögeye, yaratıcı yaşam kıvılcımına sahip olduğu 
düşünülürken, kadının ise bu yaşayan özü besleme işlevini yerine getiren 
cansız maddeyi sağladığına inanılmaktadır (Berktay 1996: 56-59). Bir 
başka ifadeyle tohumu eken baba, tohumu besleyip büyüten de anne/toprak 
olmaktadır. Bir egemenlik simgesi olarak yaratılışa ilişkin “tohum ve toprak” 
metaforu tek tanrılı dinlerin özelliği olmayıp pagan kültüründe de önemli 
bir yere sahiptir (Berktay 2000:57). Ataerkil sisteme vurgu yapan tohum 
ve toprak metaforu dün olduğu gibi bugün de farklı kültürlerde işlenmeye 
devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Cinsiyet, Toprak
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İzmir’de Öğrenim Gören Evli Uluslararası Öğrenci Çiftlerin 
Yasadığı Problemler Ve Çözüm Önerileri

Nilgün Çevik - Soraya Paknehad
Özet

Aile, iki kişi ile başlayan, güzelliklerle birlikte sorumluluk ve güçlükleri 
de ihtiva eden, devamlılığı beklenen ve hedeflenen bir kurumdur. Hukuki 
mahiyette başlayan bu kurum, toplumların en önemli dinamiklerinden 
sayılır. Ailenin sorumlulukları, hukuki olduğu kadar dini, kültürel, ahlaki ve 
vicdanidir. Aile bireyleri olarak esler, uzun bir yolculuğa çıkmışlardır. Bu 
uzun yolculuk başlangıçta bir akitle hukuki olarak belirlenmiştir. Devam 
eden süreçte ise sosyo kültürel ortamdan etkilenerek, maddi ve manevi 
ihtiyaçları da bünyesine alarak sorumluluğu artan bir yapıya dönüştüğü 
bilinmektedir. Bu özel ve önemli kurumun oluştuğu dönemde öğrencilik 
hayatı devam eden eş veya esler olmak hassasiyetin arttığı pozisyona 
sahip olmak anlamına gelmektedir. Evlilik ve aile tecrübesinin yaşandığı 
süreçte öğrenci olmak, ayrıca farklı bir devlette yasıyor olmak iç içe gecen 
problemler silsilesi olabilmektedir. Hazırladığımız bu çalışma da yeni bir 
ailenin kurulmasında öğrencilikleri devam eden misafir öğrenci niteliğindeki 
bireylerin aileye dönüştüklerinde karşılaştıkları ihtiyaç ve sorunları dile 
getirilecektir. Mezkûr sorunlar, İzmir de yasayan aile nitelikli uluslararası 
öğrenci ve eslerinin yaşanmış ve dile getirilmiş örnekleridir. Bu problemler, 
özel görüşmelerimizde, ulusal ve uluslararası öğrencilerin tanışma kaynaşma 
kahvaltılarında, uluslararası öğrenci buluşmalarında, iftar ve bayramlaşma 
programlarında misafir öğrencilerin defeatle dile getirdikleri sorunlarıdır. 
Yeni bir ülkede yasama ve eğitim görme ihtiyaçları bir bireyken daha rahat 
giderilebilirken, aile pozisyonunda daha farklı ve fazla gereksinimlerin olacağı 
malumdur. Çalışmamızda, yaşanan problemlerin yanı sıra, problemleri dile 
getirenlerin sunduğu çözüm önerileri de belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Evli Uluslararası Misafir Öğrenci, Evli 
Uluslararası Misafir Öğrenci Sorunları
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Uluslararası Öğrencilikte Beyin Göçü: Kazanan ve 
Kaybeden Taraflar Dünya ve Türkiye Özelinde Mevcut 

Durum

Ogtay Asadov
Özet

Bu çalışmanın amacı uluslararası öğrencilikte beyin göçü akımına dikkat 
çekerek, bu sürecin neden-sonuç ilişkilerini tayin edip günümüz genel ve 
yerel istatistik durumunu incelemektir. Uluslararası nitelikli işçi (“beyin”) 
göçü öğrenim sürecinde ve hemen sonraki devirde sık baş vermektedir. Bu 
yüzden uluslararası öğrencilik yer aldığı coğrafyalarda sadece eğitim ve 
bilim açısından değil hem de ekonomik ve teknoloji gelişme açısından da 
önem taşıyor. Bu sürecin sosyoloji ve kültürel etkisi de az değildir. Böylece, 
eğitim-göç ilişkileri dünya düzeyinde özellikle gelişmiş ülkelerde dikkat 
çekici konulardan birine çevrildi. Çalışmada uluslararası öğrencilik ve ona 
ilişkin olan nitelikli ve ya yetiştirilmek üzere olan kapasiteli iş göçünün 
ülke ve bölgeler üzere durumu, olumlu ve olumsuz yönleri ve eğitim-göç 
ilişkilerine yönelik çözümlerin de yer alması planlaştırılmıştır.

Üçüncü dünya ülkeleri ve gelişen ülkelerin bir çoğunda bir çok sahada 
nitelikli kadro sayısının yeterliliğine, bilim ve araştırmaya ayrılan bütçenin 
arttırılmasına ve yapılan yatırımların ekonomik değere dönüşmesine, insan 
kaynağının niteliksel olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda; 
öğrenim, o cümleden yüksek öğrenim eğitimi büyük öneme sahiptir. 
Bununla beraber burslar, destek, yerleşim sistemlerinin yeterli ve erişebilir 
olması, bölgedeki sosyal imkanların öğrenim görenler için arttırılması, 
kanun ve mevzuatlarda gerekli düzenlenmelerin yapılması, öğrenim sonrası 
araştırma programları ile “mentörlük sistemi” gibi destekleyici sistemlerin 
oluşturulması da oldukça önemlidir. Bu tür teşviklerin ve gelecek faaliyet 
için gerekli altyapının sağlanmaması veya yeterli olmaması durumunda beyin 
göçü olarak tanımlanmış nitelikli insan gücünün daha gelişmiş, faaliyeti için 
uygun bir ülkeye göç etmesi söz konusu oluyor.

Kısaca dokunduğumuz öğrenim-göç sürecinin kazanan ve kaybeden tarafları 
vardır. Bunlar “donör” ülkeler ve kabul edici ülkeler, o cümleden, çok uluslu 
şirketlerdir. Çalışmada bu ilişki ve sürecin Türkiye özelinde incelenmesi, 
mevcut sorunların çözümüne ve perspektiflerin değerlendirilmesine yönelik 
önerilerin de yer alması düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Beyin Göçü, Uluslararası Öğrencilik, 
Dünya ve Türkiye
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Türkiye’nin Yumuşak Gücü Bağlamında Kültürel Diplomasi 
ve Uluslararası Öğrenciler

Dr. Orhan Battır
Özet

Uluslararası sistemde niteliği, niceliği ve hızı sürekli artan her türlü etkileşim, 
bireylerin ve toplumların birbirleri ile daha fazla temas etmesini, daha yoğun 
ve çok boyutlu ilişkiler kurmasını zorunlu kılmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi ve küreselleşme olarak adlandırılan etkileşim sürecinin ön plana 
çıkması, devletler arası düzeyde ekonomik ve askeri ilişkilerin, toplumsal 
etkileşimin, iç ve dış politika gündemlerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. 
Küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeler uluslararası politikanın yapım 
ve uygulama aracı durumundaki “diplomasi” kavramının da teori ve 
uygulama yöntemleri düzeyinde yeni boyutlar kazanmasına yol açmıştır. 
Diplomasi kavramının çok daha kapsayıcı bir anlam kazanmaya başladığı 
bu süreçte, farklı yaklaşım ve yöntemlerle işlerlik kazanan ve yeniden 
tanımlanarak kavramsal çerçevesi çizilmesi gereken uygulamalardan biri de 
kültürel diplomasidir. Kültürel diplomasi, yeni dönem Türk dış politikasının 
aktörleri, karar vericileri ve uygulayıcıları tarafından son yıllarda çokça 
kullanılmaya başlayan ve popülerliği giderek artan kavramlar arasında yer 
almaktadır. Yeni ve gelişme aşamasında bulunan kültürel diplomasinin 
anlamı, alandaki aktörler tarafından nasıl algılandığı, gerçek bir dış politika 
aracı olup olmadığı ve Türk dış politikasına potansiyel katkıları, üzerinde 
durulması gereken önemli hususlardır. Kültürel diplomasi uygulamalarının 
Türk dış politikasında tutarlı, sürdürülebilir bir araç olarak kabul edilebilmesi 
mümkündür ancak bunun uluslararası ilişkiler ve güç dengeleri bağlamında, 
reel politika açısından tamamen sorunsuz olmadığını söylemek de yanlış 
olmaz. Kültürel diplomasinin her ülkenin kendi dinamikleri ile çeşitlilik arz 
eden çok sayıda aracında söz etmek mümkündür ancak en önemli araçlarından 
biri uluslararası öğrencilik sistemi ve aktörleri de uluslararası öğrencilerdir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Politika, Diplomasi, Kültürel Diplomasi, 
Yumuşak Güç, Akıllı Güç, Küreselleşme
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Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Sayısını Arttırmak İçin 
Etkili Yollar

Raheb Mohammadi Ghanbarlou
Özet

Ekonomi, kültür ve teknolojinin küreselleşmesiyle birlikte, uluslararası 
öğrenci kabulü, dünyada teknoloji aktarımının, bilim üretiminin artmasına 
ve eğitim sürecinin zenginleşmesine neden olmuştur. Günümüzde 
yükseköğretimin bir gelir kaynağı olarak ortaya çıkışı ve uluslararası 
öğrencilerin menşe ülkenin toplumsal, kültürel gelişimindeki anahtar rolü 
nedeniyle, öğrenci hareketliliğinin insani sermayeyi yükseltmede etkisi 
uluslararası öğrenci kabulünün gizli avantajlarına dikkat edilmesini öne 
çıkartmıştır. Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyona 
ulaşmasına rağmen yine de bu konuda dünyada başarılı ülkeler, öğrenci 
sayısını arttırmak için ciddi stratejiler geliştirmektedirler. Bölgedeki ülkeler 
de uluslararası öğrenci kabulü için ciddi rekabete girmiş ve bu konuda kısa 
ve uzun vadeli hedefler düşünmüşlerdir. 

Türkiye, uluslararası öğrenci kabulünde geç kalsa da son yıllarda görece 
başarı elde etmiştir. Ama yine ulaştığı rakam başarılı ülkeler karşısında 
sönük kalmaktadır. Bu çalışma dünyadaki deneyimleri göz önünde 
bulundurarak, bu sahada çeşitli modeller ve çabaların ortaya konulma 
yolları açıklanmaya çalışılacaktır. Öğrenci kabulünü arttırmak için bir takım 
etkili kriterler önerilecek, bu sahada atılan olumlu adımlardan yola çıkarak 
boşluklara yönelik çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Eğitim kurumlarının 
uluslararası öğrenci kabulü farklı yönleriyle değerlendirilecektir. Bu hususta 
maddi sermaye, kültürel ve toplumsal sermayenin artışı uluslararası prestij ve 
eğitim kalitesinin yükselmesi gibi konulara da yer verilecektir. Ayrıca çalışma 
boyunca şu sorulara da yanıt aranmaya çalışılacaktır: Türkiye’de uluslararası 
öğrenci kabulü, eğitime yönelik mi yoksa araştırma ve teknoloji odaklı mı 
olmalıdır? Bölgesel rekabetin hedef alınması mı yoksa küresel bir rekabet mi 
izlenmelidir? Öğrenci kabulünde liyakatli öğrenci sistemi mi yoksa her zekâ 
düzeyinde öğrenci kabul edilmeli midir? Türkiye’ye yönelik uygun faktörler 
ve stratejinin temel ilkeleri neler olmalıdır? Uluslararası öğrenci kabulü için 
devlet tarafından hangi altyapılar oluşturulmalıdır?

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Uluslararası Eğitim, Çok 
Kültürlü Eğitim, Öğrenci Hareketliliği
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Türkiye Burslu Doktora Öğrencilerinin Beklentilerinin 
Analizi

Rahmat Ullah
Özet

2017 yılında Türkiye Burslusu olarak mezun olan öğrencilerin yüzde 
50’sini lisans, yüzde 35’ini yüksek lisans ve yüzde 15’ini de doktora 
düzeyindeki öğrenciler oluşturmuştur. Mezun olan doktora öğrencilerin bu 
rakamını örnek olarak verildiğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) her yıl yaklaşık 750-800 uluslararası doktora öğrenciye 
burs vermektedir (YTB 2016 döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde 5 bin 428 uluslararası öğrenciye burslu olarak kabul etmiştir). Bu 
büyük sayılı doktora öğrencilerine kaliteli bir hizmet sağlaması ve memnun 
kılması da YTB’nin büyük bir görevidir. Bu bağlamda, bu çalışma ile 
uluslararası doktora öğrencilerinin eğitim sürecinde akademik ve barınma 
alanlarındaki beklentileri belirlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda Türkiye’de doktora yapmakta olan Türkiye Burslusu 50 
uluslararası öğrencisiyle açık uçlu sorulu bir anket uygulanmıştır. Elde edilen 
ana veriler SPSS (Sosyal Bilimler için Standart Programı) 16,0 paket programı 
aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır ve çalışmanın amaçlarına uygun 
olarak hazırlanmış olan plan doğrultusunda analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre, 
doktora düzeyindeki uluslararası öğrencilerin temel akademik beklentisi 
teorik derslerin yanı sıra ‘araştırma görevlisi’ olarak eğitim-öğretim koşulları 
öğrenme fırsatlarının olmasıdır. Öğrenciler pratik akademik tecrübesi 
kazanmak için ‘ders alabilme’, ‘sınavları gözetleyebilme’ ve ‘hocalarla 
araştırma projelerinde çalışabilme’ imkanlarının olmasını beklemektedirler. 
Ayrıca, tez yazma dilinin ‘seçenekli olması’nı bekleyen uluslararası doktora 
öğrencilerin sayıları da az değildir. Barınma konusunda evli öğrenciler 
‘yurtlarda ödenen desteklerini nakit olarak öğrenciye verilmesi’ni, ‘ailesini 
getirme konusunda YTB’nin ayrı politika olması’nı, ‘eşi ve çocuklarının 
ikamet izni konusunda kolaylık sağlaması’nı beklemektedirler. Evli olmayan 
öğrenciler ise ‘yurtlarda ayrı odalar verilmesi’ni, ‘yurtlarda ödenmekte 
olan desteklerini nakit olarak öğrenciye verilmesi’ni beklemektedirler. 
Bu çalışmanın Türkiye’de uluslararası doktora öğrencilerine yönelik yeni 
politikaların belirlenmesine katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Öğrenciler, Doktora Düzey, 
Akademik Beklentiler, Barınma
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Halat Kültür Modeli Ekseninde Türkiye’nin Uluslararası 
Öğrenci Politikası

Ruhi Can Alkın - Mehmet Birekul
Özet

Sosyal bilimlerde tartışılagelen çok kültürlülük, birlikte yaşama gibi 
konular genellikle belli başlı modeller üzerine şekillenmektedir. Bunlar 
temelde ABD ve Kanada gibi çok kültürlü olarak nitelenebilecek ülkelerde 
yaşayan etnik unsulara dair politika üretiminde birer referans noktası 
olmaktadır. Küreselleşme sürecinde bahsi geçen Batı menşeli modeller 
farklı coğrafyaların sosyo-politik yapısına dair açıklamalar getirebilse 
de her bir bölgenin ve coğrafyanın belli zaman aralıklarında ortaya çıkan 
gelişmelere mukabil olarak üretilen ve aynı zamanda tarihsel bir arka plana 
sahip olan modeller de mevcuttur. Bu özgün modeller, belli bir ülkenin 
ya da bölgenin iç dinamikleriyle daha uyumlu veriler sunabilmekte, farklı 
etnik ve dini unsurlara yönelik politika üretiminde referans noktası olarak 
kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, bir sosyoloji profesörü olan Ertan 
Özensel tarafından geliştirilen Halat Kültür modeli, Türkiye, Orta-Doğu, 
Türk Cumhuriyetler ve Balkanlar özelinde sosyal politika üretimine katkıda 
bulunması öngörülen bir modeldir. Sosyal bilimlerde henüz yerini alan bu 
modele göre bahsedilen bölgelerdeki farklı etnik unsurlar, tarihsel olarak 
bir halatı oluşturan farklı küçük ipler gibi bir arada yaşamaktadır. Bir bütün 
olarak halatın gerginleşmesi halinde bu unsurlar aynı gerginliği yaşamakta, 
gevşeme halinde tüm ipler aynı oranda gevşemektedir. Ulus devlet tecrübesi 
dolayısıyla aralarında siyasi ve fiziki sınırlar olsa da bölge ülkeleri arasındaki 
dini ve kültürel bağlantılar günden güne daha da güçlenmektedir. Üstelik söz 
konusu coğrafyadaki bir arada yaşama kültürü, tarihsel olarak seküler kavram 
ve süreçler üzerine değil, din olgusu –özelde İslam- üzerine kuruludur. Bu 
model, Türkiye’nin son yıllardaki uluslararası öğrenci politikasını okumaya 
yardımcı olabilecek bir içerik barındırmaktadır. Öncelikle, Türkiye’de devlet 
burslusu olarak eğitim gören misafir öğrenciler, genelde yukarıda bahsi geçen 
bölgenin ülkelerindendir. İkinci olarak, bu öğrenciler için faaliyette bulunan 
sivil toplum örgütleri, birlik ve kardeşlik temasını ön plana çıkarmaktadır. 
Bu temada dini – özelde İslami- motiflerin ön plana çıkması ve “ümmet” 
söylemi dikkat çekicidir. Öte yandan, burslu öğrencilerin mezuniyet sonrası 
takibi ve Türkiye ile olan bağlantısının sürdürülmesi talebi de bu bölgelerle 
ileriye yönelik bir birlikteliğin ön görüldüğünü düşündürtmektedir. Bu veriler 
ışığında, Halat Kültür modelinin, başlangıçta yükseköğretim politikası 
olarak şekillenen bir sürecin uzun vadede bir arada yaşama politikasına 
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dönüşümünü açıklaması olası gözükmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü, 
mevcut çalışmanın temel bir önerisi olarak Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
politikasına dair izlenecek adımlarda bu modelin benimsenmesi önem arz 
etmektedir. Zira uluslararası öğrencilerin Türkiye’de yaşayacağı olumlu ya 
da olumsuz süreç ve gelişmeler, ilerleyen zamanlarda bahsedilen coğrafya 
ülkeleri ile Türkiye arasında da aynı olumlu ya da olumsuz süreçleri doğurma 
potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla, resmi politika uygulayıcıların ve sivil 
toplum örgütlerinin yürüttükleri faaliyetlerde Halat Kültür modelini göz 
önünde bulundurmalarının çok faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Halat Kültür, Çok Kültürlülük, Uluslararası Öğrenciler, 
Türkiye
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Yükseköğrenim Sonrası İlişkiler için İlk Adım Uluslararası 
Öğrenci Oluşumları

Semih Söğüt - Monjur Alahe
Özet

Türkiye’nin Uluslararası Öğrenciler ile ilgili hedeflerini iki ana başlıkta 
toplamak mümkündür: Uluslararası Öğrencilerin Türkçe ve Türk kültürünü 
öğrenmesi ve bu öğrencilerin Türkiye’de eğitimlerini tamamladıktan sonra 
ülkelerine dönerek ülkelerine faydalı çalışmalar yapması. Bu hedeflerden 
ilki gerek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın gerekse 
bu alanda çalışma gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının yoğun gayretleriyle 
gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Fakat ikinci hedef ile ilgili kayda değer 
ve organize bir çalışmaya rastlanılamamaktadır.

Bir ülkenin problemlerine çareler oluşturmak ancak o ülkenin gerçeklerini, 
içinde bulunduğu koşulları ve kültürel kodlarını bilmekle yapılabilecek bir 
iştir. Bütün bunları ise en iyi o ülkenin vatandaşlarının, o ülkede yaşayan 
insanların bileceği tartışmasız bir gerçektir. Geldikleri ülkenin vatandaşları 
olarak Uluslararası Üniversiteli Öğrenciler ülkelerinin sorunlarını bilebilecek 
ve onlara çözüm üretebilecek yaş ve olgunluktadır. Türkiye’nin onlardan 
eğitimlerinden sonra beklediği bir görev de budur. Yine bir ülkenin sorunlarına 
çözüm üretmek tek bir kişi tarafından değil ancak farklı alanlarda eğitim almış 
yetişmiş insan gücünden oluşan bir ekip tarafından yapılabilecek bir iştir. Bu 
birlikteliklerin özellikle Yükseköğrenim sürecinde oluşturulanlarının kalıcı 
ve etkili olduğu birçok farklı ülke ve durumda tecrübe edilmiştir.

Uluslararası Öğrencilerin ülkelerinin sorunlarını tartışabilecekleri bir ortamın 
ve eğitimlerini bitirip ülkelerine döndükten sonra birlikte çalışabilecekleri 
bir ekibin oluşması için Yükseköğrenim kurumlarında oluşturdukları birlik 
ve kulüplerin önemi büyüktür. Ülkemizde bazı üniversitelerde bu kabil kulüp 
ve oluşumlara rastlanmakla beraber bunların sayı ve faaliyetleri ülkemizdeki 
Uluslararası Öğrencilerin sayılarıyla karşılaştırıldığında yetersiz kalmaktadır. 
Bu amaçla kurulacak kulüplerin üniversiteler tarafından teşvik edilmesi ve 
denetlenmesi hem Türkiye’nin bu öğrenciler ile ilgili ikinci hedefine ulaşması 
noktasında hem de Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’deki hareketliliklerinin 
denetim altında tutulmasında önem arz etmektedir.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Uluslararası Öğrenciler ile yapılan 
görüşmelerle onların kendi vatandaşlarından oluşan birlik ve kulüplere 
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üyeliğe yatkınlıkları, ülkelerinin sorunlarını konuşmada bu kulüpler ya da 
Türk vatandaşları tarafından kurulmuş STK’lar arasında bir fark gözetip 
gözetmedikleri, bu kulüplerin kurulmasında herhangi bir zorlukla karşılaşıp 
karşılaşmadıkları gibi konular incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğrenim, Öğrenci Oluşumları, STK’lar
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Ekonomik Büyüme ile Uluslararası Öğrenci Sayısı 
Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Araştırılması: Kırılgan 

Beşli Ülkelerine İlişkin Panel Eş bütünleşme Analizi

Sevcan Kapkara - Shoirakhon Nurdinova
Özet

Son yıllarda, uluslararası öğrenci değişim programları yoğun ilgi görmekte 
ve birçok ülke ve bu ülkelerde faaliyet gösteren birçok eğitim kurumu bu 
programlar çerçevesinde öğrenci değiş-tokuşu yapmaktadır. Öğrenciler, 
eğitim amacıyla gitmek istediği ülkeyi seçerken çeşitli nitelikleri göz önünde 
bulundurmaktadır. Bu çalışmanın amacı kırılgan beşli olarak nitelendirilen 
ülkelerin ekonomik büyümelerinin yabancı uyruklu öğrenci sayıları ile bir 
ilişki içerisinde olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, panel 
nedensellik testi kullanılmış ve iki değişken arasındaki karşılıklı nedensellik 
ilişkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Uluslararası Öğrenci, Panel 
Analizi, Kırılgan Beşli Ülkeler
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No Lost Generation: Project on Developing A Curriculum 
for Syrian Refugee Children

Demet Soylu - Tunç Durmuş Medeni - Tolga Medeni - Hacı Kaya
Abstract

Schools for children were set up in emergencies prior to World War II, by 
organizations such as Save the Children, but the provision of education 
became more common during and in the aftermath of the Second World War. 
It is at this time that a coherent field of refugee education has its origins 
(UNESCO, 2004). UNHCR advocates for education as a basic right in the 
context of the 1951 Refugee Convention and other international declarations 
and instruments. UNHCR is committed to the key principles of refugee 
participation, local capacity building, gender equality and addressing the 
specific needs of groups at risk (UNHCR, 2009). The aim of our project is to 
design a special educational curriculum and educational methods for refugee 
children and propose it to the Ministry of Education with the cooperation 
of refugee organizations and youth workers who are students in the Faculty 
of Education and have high level of motivation and interest in developing 
educational methods for minorities. Our unique aim is to enable the youth 
workers, NGOS and young volunteers to develop mobile, computer-
based digital learning tools, learning materials and curriculum based upon 
communicative learning and multiple intelligences method, direct method, 
creative digital story writing tools, canvas, and make negotiations about 
designing digital virtual games which will enable the non-formal learning 
process of refugee children. ICT learning packet and kit have been suggested 
to developed for refugee children. Android Mobile Game called SANGALA 
was developed. Participants attended psychodrama sessions and learnt how 
to use such psychodrama tools as Melodrama, Mirror Reflection, Life Line, 
Sociometric Warming Games, Identification Feedback, Mask Shop, social 
Atom, Non-verbal Communication in a Foreign Country. They learnt Twinery 
Digital Tool, a non-linear story creating tool and gained digital literacy 
in designing a moodle, gained academic insight about Bloom’s Digital 
Taxonomy (Bloom et al, 1956). Tablet and Web 2.0 Tools Based Tools such 
as Jeopary Lab, Piktochart, Shelfari, PicMonkey, KIDBLOG, digit Whiz, Pic 
Collage within the frame of preparing children game.

Project aims to reach both refugee children, who are considered as among 
the most sensitive sociological groups and youth workers who have limited 
opportunities for inter-cultural learning platforms. Youth workers met 
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in the same platform and work for refugee children. They have improved 
their competencies while developing tools for refugees. This youth mobility 
program has touched both groups, youth workers and refugee children. Youth 
workers worked actively and taken part in curriculum preparation and design 
phase, which developed their capabilities, which is in accordance with the 
priorities of Erasmus Plus Youth Workers Mobility Program. They contributed 
to the educational and life-long learning process of refugee children and 
development of their technological/digital skills through digital skills kit 
which has been prepared. consciousness in European Citizenship. Youth 
workers have gained skills, improved their competencies in developing a 
curriculum and learning methods for refugees, situation of children refugees, 
educational programs used for children refugees in Turkey and in other 
EU countries, compared the educational methods used in other countries 
the Ministry of Education. This study deals with the scope of the proposed 
curriculum, learning and teaching methods, gamification techniques used 
for Syrian refugee children and it will provide profound knowledge about 
the key objectives of Erasmus Plus Project titled No Lost Generation: Let’s 
Develop a Curriculum for Syrian Refugee Children.

Keywords: Lost Generation, Syrian Refugee Children, Turkey
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Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri 
ve Yükseköğretimde Gençlere Yönelik Hizmetler

Yaser Snoubar
Özet

Türkiye, gelişen siyasi ve ekonomik durumu ve uluslararası öğrencilere 
sağladığı çeşitli hizmetlerden dolayı, cazip ve tercih edilen bir ülke olarak diğer 
gelişmiş ülkelerle uluslararası öğrenciler konusunda rekabet edebilmektedir. 
Bu durum, Türkiye üniversitelerinde yükseköğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin akademik yaşamda başarılı olmalarına yardımcı olacak çeşitli 
sorun alanlarının incelenip çözülmesi, Türkiye’deki sosyal ve kültürel 
yaşama katılmalarını sağlayacak aktivitelerin geliştirilmesi doğrultusunda 
politika ve stratejilerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Kültürel ve 
psiko-sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, uluslararası öğrencilerin akademik 
yaşamlarında başarılı olmalarına ve Türk toplumuna uyum sağlamalarına 
katkı sağlayan en önemli hizmetlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin etkin bir uluslararası öğrenci politikasına ve stratejisine sahip 
olmak için, bu öğrencilerin sorunlarını araştırıp olumsuz etkilerini azaltacak 
ya da kaldıracak politikaları geliştirilmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, 
uluslararası öğrenciler için çekici bir yükseköğretim ortamı hazırlamak 
için gençlere yönelik hizmetleri sürekli gözden geçirmek, gereksinimlerini 
belirlemek ve sorunları çözecek politikalar geliştirmek gerekmektedir. 
Uluslararası öğrencilere yönelik hizmetleri sürekli gözden geçirilerek 
iyileştirilmesi hem üniversitenin hem de öğrencilerin ortak yararınadır. 
Ev sahipliği yapan ülkelerdeki eğitime, kültürel çeşitliliğe, ekonomiye ve 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine vb. uluslararası öğrencilerin büyük bir 
katkısı vardır. Ev sahipliği yapan bir ülkede uluslararası öğrencilere yönelik 
birçok hizmetin bulunması beklenen bir durumdur. Fakat bu hizmetlerin 
geliştirilmesi, öğrencilere tanıtılması ve uluslararası öğrencilere erişimini 
kolaylaştıran yolların bulunması gerekmektedir. Genel olarak ev sahipliği 
yapan ülkelerde uluslararası öğrencilerin sorunlarını tespit edip çözüm 
bulmak amacıyla nicel ve nitel araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır.
Bu bildiride uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri ve 
yükseköğretimde gençlere yönetilmesi gereken hizmetleri tartışılmaktadır. 
Ardından yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin refahını yükseltmek için izlenmesi gereken sosyal politika 
önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenciler, Sosyal Politika, Yükseköğretim 
Gençleri, Sosyal Hizmet
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Uluslararası Öğrencilerin Fen Ve Sosyal Alanlarına Göre 
Akademik Türkçe Başarıları

Doç. Dr. Yusuf Avcı - Enes Yaşar
Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de farklı uzmanlık alanlarında öğrenim 
görmekte olan uluslararası öğrencilerin, bölümlerinde Türk diliyle fen ve 
sosyal alan mensupları olarak almış oldukları derslerin akademik başarılarını 
ne derecede etkilediklerini tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma 
yöntemlerinden fenomenoloji çalışması deseniyle yapılmıştır. Araştırmanın 
verileri 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ÇOMÜ’de öğrenim gören 
toplam 9 öğrenciyle görüşülerek elde edilmiştir. Araştırma verileri, görüşme 
soruları yoluyla elde edilmiş olup, elde edilen verilere betimsel analiz 
yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış 
görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada uluslararası öğrencilerin 
Fen ve Sosyal Bilimler alanlarına göre başarılarında değişiklikler olduğu 
gözlemlenmiştir. Kaynaklarda da ifade edildiği gibi sosyal alanlarda henüz 
çalışma yöntemlerinin yerleşmediği gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak bölümlerde akademik öğrenimlerini sürdüren uluslararası 
öğrencilerin, sayısal verilere ait derslerde daha önceki öğrenim yaşantılarına 
ait alt yapılarının olması ve Türkçeye dayalı sözel ifadelerden ziyade işlem 
yeteneklerini kullanıyor olmaları daha başarılı olmalarını sağlamıştır. 
Düşüncelerin zihinde yapılandırarak Türkçe olarak ifade etmeyi gerektiren 
sosyal alanlardaki derslerde ise akademik bir dille yorum yapma gereksinimi 
daha fazla Türkçe hâkimiyeti gerektirdiği için başarı oranlarında azalmalara 
neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sayısal ve Sözel Dersler, Akademik Başarı, Fenomenoloji 
Çalışması
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Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları- 
Perspektifler, Dünya Geneli Karşılaştırmalar

Yusuf Magomaev
Özet

Zamanın getirdiği yeni ihtiyaçlar yeni yeni talepler yaratmaktadır. Genç 
insanların eğitim yerini seçerken gün geçtikçe daha değişik parametrelere 
önem verdikleri görülmektedir.

Bunlar eğitim kalitesinin yanında, tecrübe edinme olanağı, enteresan öğrencilik 
hayatı, güvenlik sorunları, değişik grup, politik ve dini akıntılarından 
etkilenme olasılığı, kötü alışkanlıkları edinme olasılığı ve okuyacakları 
yerin kültür ve gelişmişlik düzeyi gibi diğer bir çok etken rol oynamaktadır. 
Onun haricinde insanlar devamlı eğitime ihtiyaç duydukları gibi bugünlerde 
bunun kendilerini sürekli geliştirmek isteyenlerin mecburiyetleri olduğu 
apaçıktır. Bunun için her sene tatillerini eğitimle birleştirmek istemeleri 
trend oluşturmaktadır. Bunun altyapısını kim daha iyi ve hızlı hazırlarsa 
onlar muhakkak karlı çıkar ve ülke ekonomilerinin gelişmesine ve eğitim 
reputasyonların geliştirmelerine katkı sağlayacaklardır. Türkiye’nin üretim 
endüstrisi ve turizmde ileri gelmiş ülkesi olması açısından fevkalade 
avantajlıdır. Bildirimin konusu bu olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Eğitim, Ekonomik Katkı, Turizm
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Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Kız Öğrencilerin 
Sosyal Gelişimlerine STK’ların Katkısı ve Kız Öğrencilerin 

Ürettikleri Sosyal Projeler: Uludağ Üniversitesi Örneği

Zehra Saliha Sert
Özet

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim ve öğrenim için bulundukları 
süre zarfında onların kişisel yaşamlarını, toplumla ilişkilerini yakından 
etkileyen unsurlardan biri de toplum içinde var olan sivil toplum kuruluşları 
ile olan iletişimleridir. Türkiye’de sivil toplum kuruluşları (STK’lar) son 
otuz yıl içerisinde niceliksel ve niteliksel olarak etkin bir biçimde varlık 
göstermektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın web 
sitelerinde yayımlanan istatistiklere göre, Temmuz 2016’da Türkiye’de 5 bin 
75 yeni vakıf, Dernekler Daire Başkanlığı’nın web sitelerinde yayımlanan 
istatistiklere göre 110 bin 729 dernek faaliyet göstermektedir. Vakıflar en 
fazla eğitim, sosyal yardım ve sağlık, dernekler ise mesleki ve dayanışma, 
spor ve spor ile ilgili faaliyetler ve din hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 
faaliyet alanlarında çalışmaktadır. Hal böyle olunca Uluslararası öğrenci 
hareketliliğinin önemli bir seviyeye ulaştığı günümüzde öğrencilerin bu 
kurumlarla irtibatları ve katılımları kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye yükseköğrenim görmek amacıyla gelen 
uluslararası kız öğrencilerin STK’lar bazında ve bireysel ya da birlikte ortaya 
koydukları sosyal sorumluluk projelerinin yansımalarının ve uluslararası 
eğitimin ve STK’ların sosyal sorumlulukların gelişimine olan katkılarının 
incelenmesidir. Yapılan çalışmada mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Bu 
çerçevede Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası 
kız öğrenciler ile mülakat gerçekleştirilmiştir ve projelerinin gerçekleşmesi 
aşamasında birebir organizasyonlarda aktif rol alarak gözlemde 
bulunulmuştur. Bursa’da öğrenim gören uluslararası kız öğrencilerin nasıl 
organizasyon düzenledikleri, onları etkileyen etmenlerin neler olduğu, kendi 
ülkelerinin sosyal medya topluluklarını, bu imkânları nasıl verimli bir şekilde 
kullandıklarına değinilmiştir.

Türkiye’de yükseköğrenim görmek için gelen uluslararası kız öğrencilerin 
ortaya koymuş oldukları sosyal projeler, bu projeleri oluştururken yardım 
aldıkları kurumlar, sergiledikleri örnek davranışlar, projeleri oluştururken 
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yararlandıkları kaynaklar, iletişim ve bağlantı kurma yöntemleri, ihtiyaç 
duydukları proje destek fonlarını, projelerinin sonuçlarını ortaya koyan 
bu çalışma, mevcut literatürün zenginleşmesine ve uluslararası öğrenci 
hareketliliği bağlamında üretilecek projeler ve üretilecek politikanın 
uygulama aşamasında ihtiyaç duyulacak bilgi, birikim ve tecrübe altyapısına 
katkı sağlaması temennisiyle yararlanıcıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Kız Öğrenciler, Sosyal Dayanışma, Sosyal 
Sorumluluk Projesi, Gönüllülük
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Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etmedeki 
Motivasyonları: Kırgızistan Örneği

Zhamilia Karymbaeva
Özet

Günümüzde uluslararası öğrenci hareketliliğin önemi gün gittikçe artmaktadır. 
Uluslararası öğrenciler hem eğitim amacıyla gittikleri ülke için hem de kendi 
vatanları için birçok faydanın sağlanmasına neden olmaktadırlar. Bunlar: 
iki ülke arasında sosyo-kültürel bağların güçlenmesi, ekonomik ilişkilerin 
sağlanması, farklı siyasi görüşlerin paylaşılması, eğitim seviyesinin 
yükselmesi ve dolayısıyla entegrasyonun gerçekleşmesidir. Tüm bu faydaların 
elde edilmesini amaçlayan taraf ülkeye gelen uluslararası öğrencilerin 
sayısını arttırabilmek için öğrencilerin eğitim konusunda motivasyonları 
üzerine araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi için 
ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptıkları ciddi araştırmaları vardır. Küresel 
Rekabet Raporuna göre Türkiye uluslararası öğrenciler tarafından tercih 
edilen 148 ülke arasında 44. sırada yer aldığı bilinmektedir. Bu listede 
yukarıda yer almak için Türkiye’nin hangi alanlarda nasıl değişikliklerin 
yapılması gerektiğini araştırarak eksiklerin tamamlanması gerekmektedir. 
Bu araştırma uluslararası öğrencilerin eğitim için hangi nedenlerden dolayı 
Türkiye’yi tercih ettiklerine yöneliktir. Araştırmada Kırgızistan’dan gelen 
ve şimdiki zamanda Türkiye’de eğitim gören öğrenciler esas alınmaktadır. 
Öğrencilerin eğitim için Türkiye’yi tercih etmede motivasyonlarını birkaç 
grup içerisinde ele almak mümkündür. Bunlar, öğrencilerin Türkiye ile dini 
ve kültürel yakınlık hissettikleri, burs imkânının sağlandığı, Türkiye’de 
iş bulma fırsatından faydalanma istekleri, ülkenin turizm ve eğlence 
sektörünün gelişmiş olduğu, memleketleri dışında tek başlarına yaşama 
tecrübesini kazanma istekleri gibi faktörler ilk sıralarda yer almaktadır. 
Tüm bu faktörler dikkate alındığında hangi alanlarda ne gibi değişikliklerin 
yapılması gerektiği ortaya çıkacaktır. Bu araştırma Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi burs veren 
makamlar için fikir verici olacağı düşünülmektedir. Araştırma evreni olarak 
Kırgızistan vatandaşlığına sahip olan ve Türkiye’de en az bir sene ikamet 
eden ve şimdiki zamanda yükseköğretim gören 20 kişi seçilmiştir. Araştırma 
için nitel yöntem seçilerek konu üzerinde sorular sorulmuştur. Araştırma 
için seçilmiş bu 20 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek mülakat yapılmıştır. 
Mülakatta konu ile ilgili açık uçlu sorular sorularak cevaplar kayıt altına 
alınmıştır. Araştırma için seçilmiş öğrencilerin eğitim hayatlarının olumsuz 
şekilde etkilenmemesi düşünülerek isim ve soy isim gibi bilgiler alınmamıştır. 
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Alınan cevaplara göre bilgiler “dini ve kültürel yakınlık”, “kaliteli eğitim 
seviyesi”, “turizm ve eğlence sektörünün gelişmesi”, “burs imkânının 
sağlanması”, “iş imkanının sağlanması”, “bağımsızlığa kavuşma isteği” gibi 
kategorilere göre sıralanmıştır. Öğrencilerin cevapları analize edilerek sonuç 
kısmı hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci Hareketliliği, Türkiye’de Eğitim Görme, 
Eğitim Şartları, Kırgızistan’dan Gelen Öğrenciler
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Akdeniz Üniversitesi’nde Eğitim Uluslararası Öğrencilerin 
Karşılaştıkları Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Sorunları

Doç. Dr. Çiğdem Apaydın - Zhyldyz Akunova - Ayşe Ünver

Gülcan Korkut - Zeynep Tonbak
Özet

Yabancı öğrencilerin sorunları konusunda birçok çalışma yapılmıştır ve bu 
çalışmalar neticesinde yabancı öğrenciler arasında en çok kültürlenme stresi 
(Berry, J. W. 1997) görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin üstesinden 
gelmesi gereken diğer sorunlar arasında barınma, yemek, sağlık, iklim, 
ulaşım ve ev özlemi gibi konular yer almaktadır (Arubayi, 1980; Güçlü, 
1996; Sandhu ve Asrabadi, 1994). Bu nedenle bu çalışmamızda Akdeniz 
üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin sosyal-kültürel ve 
ekonomik sorunların ortaya koymaya çalıştık.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal-kültürel ve ekonomik 
anlamda yaşadıkları sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 
sosyal kültürel ve ekonomik sorunlar; insan ilişkileri, ekonomik sorunlar, 
barınma, yemek, giyim ve gelenek-görenek başlıkları altında incelenmiştir. 
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Akdeniz 
Üniversitesi’nde öğrenim gören farklı ülkeden (Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Afrika Ülkeleri, Özbekistan ve 
Gürcistan) 50 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Hazırlanan 26 
görüşme sorusu önceden tespit edilen 50 yabancı öğrenciye uygulanarak 
nicel desen kullanılarak bilgiler elde edilmiştir. 

Bu çalışma, yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal-kültürel ve ekonomik 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin analizinde nicel veri analiz tekniklerinden 
genel tarama modeline göre yapılmış betimsel bir çalışmadır. Çalışma 
sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin kendi kültürleriyle Türk kültürünün 
benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de önyargı ya da dışlanma ile 
karşılaşmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilerin 
ekonomik kaynaklarının sadece aileleri olduğu ve Türkiye’deki ekonomik 
yaşam standartları kendi ülkelerine göre daha yüksek olması nedeniyle 
aileleri tarafından gönderilen paranın yetersiz kaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Sosyal-Kültürel Sorunlar, Ekonomik 
Sorunlar
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Exchange Student Problems Before, During and After 
Exchange - A Case Study

Zuhal Guvener
Abstract

Exchange students face a great number of obstacles before, during and 
after mobility. In terms of educational prospects, some areas of conflict are 
the documentation bureaucracy, payment issues, the differences in credit 
weights between the host and home institution, the language requirements 
of instruction at the receiving university, the difference in attitude of the 
teaching body of the host and home institutions and the ensuant confusion 
on the part of the student, and the expectations of the student as an exchange 
student versus the expectations of the host university. The sometimes-
problematic communication between the coordinators at the sending and 
receiving universities in terms of courses content, educational outcomes 
and recognition of courses taken at the host institution are also among the 
most common issues in student exchange in terms of education observed in 
the case of the International University of Sarajevo. Currently, four types of 
mobility activities are available for students in and out of IUS - Erasmus+ 
Key Action 1, Mevlana, exchange through memoranda of understanding and 
bilateral agreements, and individual exchange of students and staff. Although 
the severity of some of the problems depend on the specific program that 
the exchange student belongs to, there is a very clear need to further define 
processes that allow student mobility to facilitate easier student exchange, 
starting from a reduction of bureaucratic hurdles, to easier access to 
international payment options, to a more rigorous observance of realistic 
language requirements, to name a few. Since successful mobility benefits both 
the home and the host institution by crosspollination of educational practices, 
techniques, such changes would allow better realization of mobility goals.

Keywords: University, Student, Rigorous
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Yükseköğrenim Gören Afgan Uyruklu Öğrencilerin 
Yaşadıkları Uyum Sorunları: Türkiye’deki Üniversiteler 

Genelinde Bir Araştırma

Abdullah Soysal - Mirwais Azami - Şafak Kıran
Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin çeşitli illerindeki farklı üniversitelerin 
fakülte ve bölümlerinde yükseköğrenim gören Afgan uyruklu öğrencilerin, 
yaşadıkları uyum sorunlarını inceleyerek çözüm önerilerinde bulunmaktır. 
Araştırma, niteliği ve gerçekleştirme yöntemi itibariyle nicel bir özelliğe 
sahip olup genel tarama metodolojisi kullanılarak yürütülmüştür. Bu 
kapsamda, Türkiye genelinde yükseköğrenim gören Afgan uyruklu öğrenciler 
çalışma evreni olarak belirlenmiş olup, veri elde etmek üzere 300 öğrenciye 
online anket formu ile ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) Version 22.0 programı kullanılacak 
olup, araştırma bulguları doğrultusunda, verilerin analizinde parametrik ve 
parametrik olmayan analiz teknikleri uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğrenim, Afgan Uyruklu Öğrenciler, Uyum 
Sorunları, Türkiye
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