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ARAŞTIRMANIN KONUSU ve ÖNEMI
1. Uluslararası öğrenci hareketliliği son yıllarda sürekli artmaktadır. 

Ülkeler ve yükseköğretim kurumları, daha fazla uluslararası öğ-
renci çekmek için kıyasıya rekabet etmektedir. 

2. Türkiye üniversite sektörü, gerek bilimsel performansı gerek alt-
yapısı itibariyle, bölge ülkeleri arasında lider konumda ve birçok 
gelişmiş ülkeyle de rekabet edebilecek durumdadır. Türkiye de 
son yıllarda uluslararası saygınlığını artırmış ve dünyada ve böl-
gesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Bütün bu avantajlarına 
rağmen, Türkiye’nin etkin bir uluslararası öğrenci stratejisine 
sahip olduğunu söylemek güçtür. Türkiye yükseköğretim sis-
temi son on yılda yaklaşık iki kat büyümüştür; buna mukabil, 
uluslararası öğrenci sayısında ciddi bir artış olmamıştır.

3. Son yıllarda bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin, önümüzde-
ki yıllarda da bu rolünü sürdürebilmesi, iyi yetişmiş bir insan kay-
nağına sahip olmasına ve diğer ülkelerle derin sosyoekonomik ve 
kültürel ilişkiler kurmasına bağlıdır. Türkiye’nin uluslararası öğ-
renci sayısını artırması, bu çerçevede oldukça önemlidir.

DÜNYADA ULUSLARARASI ÖĞRENCILER
4. 1980 yılında 1 milyon olan uluslararası öğrenci sayısı, sürekli 

artarak 2000 yılında 2 milyona, 2009 yılında ise 3,7 milyona 
ulaşmıştır.
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5. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), sayı olarak en fazla uluslara-
rası öğrenci bulunduran, önemli bir cazibe merkezi konumun-
dadır. ABD, bütün uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin % 
18’ine ev sahipliği yapmaktadır. ABD’yi sırasıyla Ingiltere (% 10), 
Avustralya (% 7), Almanya (% 7) ve Fransa (% 6,8) takip etmek-
tedir. Uluslararası öğrencilerin yaklaşık yarısı, bu beş ülkede 
eğitim görmektedir.

6. Çin Halk Cumhuriyeti, yurtdışına en fazla öğrenci gönderen kay-
nak ülke konumundadır. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin 
% 15,3’ü Çin Halk Cumhuriyeti’ndendir. Çin Halk Cumhuriye-
ti’ni sırasıyla Hindistan (% 5,5), Kore (% 3,5), Almanya (% 2,8) 
ve Türkiye (% 2,0) takip etmektedir. Bu beş ülkeden yurtdışına 
yükseköğrenim görmeye giden öğrenciler, toplam uluslararası 
öğrencilerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır.

7. Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında yaşanan gelişmeler 
ülke özelinde incelendiğinde, uluslararası öğrenciler için ca-
zip imkânlar sunan yeni aktör ülkelerin ortaya çıktığı görül-
mektedir. Örneğin, 2000 yılından 2009 yılına kadar geçen süre 
zarfında ABD’nin pazar payı, % 23 seviyesinden % 18 seviyesine 
gerilemiştir. Benzer şekilde, Almanya ve Ingiltere’nin pazar pay-
ları sırasıyla % 2 ve % 1 oranlarında azalmıştır. Diğer taraftan, 
Avustralya, Kore ve Yeni Zelanda’nın payları yaklaşık % 1 oranın-
da artmıştır. En yoğun artış ise % 2’lik oranla Rusya’da yaşanmış-
tır. Bütün bu gelişmelere karşın, Türkiye’nin zaten düşük olan 
uluslararası öğrenci payı, daha da gerilemiş ve % 0,9 seviyesin-
den % 0,6 seviyesine düşmüştür.

8. Uluslararası öğrencilerin en yoğun olduğu yükseköğretim sis-
temleri sırasıyla Avustralya, Ingiltere, Avusturya, Isviçre ve Yeni 
Zelanda’dır. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Yeni Zelan-
da, Ingiltere ve ABD’de doktora ve sonrası ileri düzey araştırma 
programlarında uluslararası öğrenci oranı % 20’lerin üzerine çık-
maktadır.

9. Uluslararası öğrenciler, genç nüfusun az olduğu gelişmiş ülke-
ler başta olmak üzere birçok ülkede, ekonomik kalkınmaya ve 
uluslararası rekabet gücüne büyük katkı sağlayan insan kaynağı 
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olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkeler, bilim ve tekno-
lojideki lider konumlarını, farklı ülkelerden gelip kendi ülke-
lerinde yetişen ve daha sonra kapsayıcı vize ve göç politikala-
rı sayesinde ilgili ülkede çalışmaya devam eden yetenekli bilim 
adamlarına bağlamaktadır.

10. Insan kaynağı olarak sağladıkları katkılara ek olarak, uluslararası 
öğrenciler, hem ödedikleri öğrenim ücretleriyle hem de konakla-
ma, seyahat ve gündelik ihtiyaçlarını gidermek için aile fertleri ile 
birlikte yaptıkları harcamalarla, bulundukları ülkenin ekonomi-
sine doğrudan katkı sağlamaktadır.

11. Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkeler ve kültürler arasında 
karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı artırdığından 
önemli bir dış politika ve kamu diplomasisi aracı olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

12. Uluslararası öğrenciler ülke tercih ederken en fazla şu hususları 
göz önünde bulundurmaktadır: (i) tercih edilecek ülkenin sun-
duğu eğitimin kalitesi, uluslararası tanınırlığı, dili ve maliyeti; (ii) 
ülkedeki genel yaşam maliyeti; (iii) ülkenin öğrencilik sürecinde 
ve mezuniyet sonrası öğrencilere sağladığı istihdam olanakları ve 
(iv) ülkenin vize işlemlerinde sağladığı kolaylık.

13. Gidilecek ülkenin coğrafi yakınlığı, ülkeler arasındaki gelenek-
sel bağlar, gidilecek ülkede akraba veya arkadaşların bulunması, 
ülkelerin ikili anlaşmalar çerçevesinde sağladığı burs olanakları 
ve ülkelerin veya yükseköğretim kurumlarının yaptıkları tanıtım 
faaliyetleri, öğrencilerin tercihini etkileyen diğer etmenlerdir.

14. Öğrenim gördükleri ülkenin konuşma dilini veya eğitim dilini 
yeterli düzeyde bilmeyen uluslararası öğrencilerin, birçok sorun-
la karşılaştığı tespit edilmiştir. Bu sorunların başında akademik 
başarısızlık gelmektedir. Ayrıca, yabancı dil konuşmakta güçlük 
çeken öğrencilerin, gündelik yaşamda insanlarla ilişki kurmak-
ta ve arkadaş edinmekte zorlandıkları, bunun ise öğrencilerin 
sosyal ve kültürel adaptasyon sürecini olumsuz etkilediği tespit 
edilmiştir. Bununyanı sıra uluslararası öğrencilerin gittikleri ül-
kelerde karşı karşıya kaldıkları ayrımcı, dışlayıcı veya ırkçı yak-
laşımlar, öğrencilerin uyum süreçlerini ve ruh sağlığını negatif 
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etkilemektedir. Uluslararası öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları ve 
yaşam streslerini artıran bir diğer önemli sorun ise maddi sıkın-
tılardır.

BAZI ÜLKELERIN ULUSLARARASI ÖĞRENCI POLITIKALARI
15. Elinizdeki raporda, uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için 

en fazla tercih ettikleri ülkeler olan ABD, Almanya, Avusturya, 
Fransa, Ingiltere, Kanada ve Yeni Zelanda’nın izledikleri uluslara-
rası öğrenci politikaları incelenmiştir. 

16. Söz konusu ülkeler, tanıtım ve güvenilir bilgi sunma amacıyla bir 
marka oluşturmuş ve bilgiye kolay erişim için çok dilli ve kap-
samlı bir internet sitesi hizmete sunmuştur. Bu ülkelerde ulusla-
rarası eğitim, kültürel, yasal, siyasal/diplomatik ve ekonomik 
boyutları ile birlikte ele alınmaktadır. Hemen hemen bütün 
ülkelerde, uluslararası öğrencilere mezun olduktan sonra ça-
lışma izni ve vatandaşlığa geçiş hakkı tanınmaktadır.

TÜRKIYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCILER
17. 2011 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 26 bin uluslararası öğ-

renci yükseköğretime devam etmektedir. Bu sayı, uluslararası 
eğitimde lider konumdaki ülkelerde öğrenim gören uluslarara-
sı öğrenci sayısı ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Bununla 
birlikte, Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısında özellikle son 
üç yıldır yaşanan artış, kayda değerdir. 2007 yılından 2010 yılına 
kadar uluslararası öğrenci sayısında % 56’lık bir artış gerçekleşti-
rilmiştir.

18. Türkiye’ye küresel düzeyde uluslararası öğrenci dolaşımında ön 
plana çıkan kaynak ülkelerden (ör. Çin, Hindistan, Kore, Alman-
ya, Fransa ve Rusya) ziyade yakın coğrafyadaki ülkelerden öğren-
ci gelmesi, Türkiye’nin uluslararası öğrenci profilinin diğer geliş-
miş ülkelerden farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’deki 
uluslararası öğrencilerin büyük bir kısmı, komşu ülkelerden 
ya da Türkiye ile tarihsel veya kültürel bağları bulunan ülke-
lerden gelmektedir.
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19. Türkiye’de uluslararası öğrencilere genel olarak üç farklı kanal-
dan burs sağlanmıştır: Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında 
sağlanan devlet bursları, Bakanlıklarca veya farklı devlet kurum-
larınca sağlanan hükümet bursları ve çeşitli vakıf/derneklerce 
sağlanan özel burslar. Burslu öğrencilerin bütün uluslararası öğ-
renciler içindeki payının % 40 civarında olduğu tahmin edilmek-
tedir. 

20. BÖP’ün başladığı andan itibaren, Türkiye’ye gelen 32 bin öğren-
ciden sadece 9.541’i mezun olmuştur. Mezuniyet oranının ol-
dukça düşük olması, BÖP’ ün verimliliği hakkında ciddi kaygı 
uyandırmaktadır.

BULGULAR VE DEĞERLENDIRME
21. Araştırma kapsamında, odak grup görüşmeleri ve derinlemesi-

ne görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmeleri Orta 
Asya, Balkanlar ve Ortadoğu olarak üç ayrı bölgeden Türkiye’ye 
yükseköğrenim görmeye gelen uluslararası öğrencilerle gerçek-
leştirilmiştir. Öğrenci mülakatları, odak grup görüşmelerinden 
elde edilen temalara dayalı olarak oluşturulan sorular ışığında 
gerçekleştirilmiştir. Öğrenci mülakatlarına katılan öğrenciler, 
kartopu örneklemesi ile en fazla uluslararası öğrenci bulunduran 
Ankara ve Istanbul illerindeki öğrenciler arasından seçilmiştir. 
Bu verilere ek olarak, kamu kurumları, üniversiteler ve elçilik 
temsilcileriyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

22. Araştırmada Türkiye’nin uluslararası öğrenciler açısından avan-
tajlı ve cazip yönlerinin belirlenmesi amacıyla uluslararası öğren-
cilere Türkiye’yi tercih etme nedenleri sorulmuştur. Öğrencile-
rin Türkiye’yi tercih ederken; eğitim kalitesi, eğitim ve yaşam 
maliyeti, burs olanakları, Türkiye’nin kültürel, dinî veya etnik 
yapısı ile kendi ülkelerinde faaliyet gösteren Türk okullarında 
çalışan yetkililerin tavsiyeleri gibi etmenleri göz önünde bu-
lundurdukları tespit edilmiştir. 

23. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, Türkiye’de sunulan eğitim 
imkânlarının yeterince ve etkili bir şekilde tanıtılamadığı ve 
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bu durumun uluslararası öğrenci politikası bağlamında Tür-
kiye’nin en önemli eksiklerinden birisi olduğu tespit edilmiş-
tir. Kurum temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de, tanıtımın ye-
tersiz olduğu ortak bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. 

24. Başvuru aşamasında bazı sorunlar yaşadıklarını belirten öğren-
cilerin yanıtlarından, sorunların genellikle yetersiz/yanlış bilgi-
lendirmeye bağlı olarak yaşandığı anlaşılmaktadır. Sadece birkaç 
öğrenci vize ile ilgili sorun yaşadığını ve sorunun bekleme süresi 
ile ilgili olduğunu belirtmiştir.

25. Uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmının derslerde ve 
akademik süreçlerde zorlandıkları ve bu sorunun birbirleri 
ile etkileşim halinde olan farklı etmenlere bağlı olarak geliş-
tiği ortaya çıkmıştır. Yabancı bir dilde eğitim görmenin (Türkçe 
veya Ingilizce) öğrencilerin derslerde zorlanmasının en önemli 
nedeni olduğu tespit edilmiştir. Türkçe ya da Ingilizceleri yetersiz 
olduğu için, öğrencilerin özellikle ilk yıllarda dersleri anlamak-
ta, ödevleri yapmakta, sınavlarda ve hocalarla iletişim kurmakta 
zorlandıkları ortaya çıkmıştır. 

26. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’den genel olarak memnun 
oldukları tespit edilmiştir. Ancak, öğrencilerin bazıları, sosyal 
hayatta çok kullanılmış birtakım sorunlar yaşadıklarını belirt-
miştir. Bu sorunlar beş başlıkta toplanmıştır: kültürel farklılıktan 
kaynaklanan sorunlar, dile bağlı sorunlar, konaklama, sağlık si-
gortası ve maddi sorunlar.

27. Uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesip ülkelerine 
geri dönmelerine veya dönmek istemelerine neden olan et-
menlerin başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Özellikle, 2010 
yılında harçların artırılması sonucu harç parasını yatıramadığı 
için ülkesine geri dönen öğrencilerin olduğu tespit edilmiştir. 
Eğitim sistemine adapte olamamak, ailevi sorunlar, farklı neden-
lerden ötürü beklentilerinin karşılanmaması ve uluslararası öğ-
rencilerle ilgili işlemlerde izlenen aşırı bürokrasi gibi sorunlar da 
diğer etmenlerdir. 

28. Öğrencilere göre, Türkiye’de yükseköğrenim görme, kendile-
rine saygınlık kazandırmakta ve dolayısıyla kendi ülkelerinde, 
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özellikle özel şirketlerde etkin pozisyonlarda, iş bulma kolay-
lığı sağlamaktadır. Avantajların yanında, Türkiye’de yükseköğ-
renim görmenin, Türkiye’den (bütün üniversitelerden veya bazı 
üniversitelerden) alınan diplomaların denkliğinin verilmemesine 
veya zor verilmesine bağlı olarak, bazı ülkelerde öğrenciler açı-
sından dezavantaj oluşturduğu tespit edilmiştir. 

29. Öğrencilerin Türkiye ile alakalı beklentilerinin büyük oranda 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, bazı öğrencilerin 
özel beklentilerinin olmadığı, bazılarınınsa barınma, eğitim sis-
temi, kültür ve inanç ile alakalı beklentilerinin gerçekleşmediği 
tespit edilmiştir. 

30. Uluslararası öğrencilerin genel kanaati, Türkiye’de kalmanın 
oldukça zor ve bürokratik engellerle dolu bir süreç olduğu yö-
nündedir. Buna rağmen, bazı öğrenciler, mezuniyet sonrası tanı-
nan sürenin uzatılması durumunda kalmak istediklerini, bazıları 
ise iş imkânı buldukları takdirde kalmak istediklerini belirtmiş-
tir.

ÖNERILER
31. Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilere yöne-

lik yapılan tanıtım ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması 
gereklidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’deki üni-
versiteler de tanıtım süreçlerine daha fazla müdahil olmalıdır. 
Üniversitelerin daha fazla uluslararası öğrenci çekmek amacıyla 
yapacakları tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin, hükümet tara-
fından ihracat desteği kapsamına alınması ve tanıtım giderlerinin 
yarısının karşılanması, üniversiteler tarafından büyük bir avanta-
ja dönüştürülebilir. 

32. Uluslararası öğrenciler tarafından cazip bulunan Türkiye’de su-
nulan eğitimin kalitesi, Türkiye’deki eğitim ve yaşam maliyetinin 
alternatif ülkelere göre düşük olması ve Türkiye’nin kültürel, dinî 
veya etnik yapısı gibi etmenler tanıtımda ön plana çıkarılmalıdır. 
Dahası, Türkiye ve üniversiteler hakkındaki eksik ya da yanlış bil-
gileri izale etmek için, etkin bir kamu diplomasisine ihtiyaç var-
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dır. Türkiye’deki eğitimin niteliği ve akademik ortamın özgürlüğü 
(bu çerçevede, üniversitelerde artık başörtüsü yasağının olmadı-
ğı) vurgulanmalıdır.

33. Tanıtım, müfredat geliştirme, uluslararası öğrenci destek hizmet-
leri ve üniversite personelinin eğitimi gibi birçok farklı konuda 
üniversitelerin uluslararasılaşmaları desteklenmelidir. 

34. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)’nın ve merkezi yerleştirmenin 
kaldırılması sonrasında, uluslararası öğrenciler için karmaşık 
ve pahalı bir hal alan başvuru süreci sadeleştirilmelidir. Başvu-
ru işlemleri için, Ingiltere’de UCAS ya da Amerika’da The Com-
mon Applications örneklerinde olduğu gibi, merkezi, çok dilli ve 
çevrimiçi bir başvuru sistemi kurulmalı ve başvurular bu sistem 
üzerinden alınmalıdır. Bu sistem sayesinde, üniversiteler öğren-
ci seçerken kendi ölçütlerini koyarken, öğrenci tek bir web sitesi 
üzerinden bütün başvuru işlemini tamamlayacaktır. Uluslararası 
öğrenciler, tek tek üniversitelere başvuru yapmak zorunda kal-
mayacaklarından dolayı, başvuru sürecinde daha rahat edecektir. 
Buna ek olarak, öğrencilerin bütün üniversiteler hakkında detaylı 
ve güvenilir bilgiye web ortamında tek bir adresten erişmesi, öğ-
rencilerin sıklıkla dile getirdiği yetersiz ya da yanlış bilgilendirme 
sorununa çözüm getirecektir. Ayrıca, bu sistem merkeziyetçi ya-
pının güvenilirlik, erişilebilirlik, kolaylık ve ekonomikliği ile üni-
versitelerin kabul ölçütlerini kendilerinin belirlemesi inisiyatifini 
birleştirme potansiyeline sahip olacaktır.

35. YÖS’ün kaldırılması sonrasında, başvuruların değerlendirilme-
sinde ortaya çıkan karmaşıklığın ortadan kaldırılması için, öğ-
renci seçiminde YÖS benzeri merkezi bir sınav tekrar hayata 
geçirilmelidir. Ancak bu sınav, farklı ülkelerde ve farklı dillerde 
yapılabilir. 

36. Üniversitelerde, sadece ERASMUS öğrencilerine değil, tüm ulus-
lararası öğrencilere hizmet sunacak ofisler kurulmalıdır. Bu ofis-
ler, öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek sunmalıdır. 

37. Uluslararası öğrencilere, Türkiye’ye geldikleri ilk günlerde, kayıt 
ve ikamet işlemleri gibi resmi süreçlere ve barınma, ulaşım, ha-
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berleşme ve sosyal ilişkiler gibi günlük yaşama ilişkin bir alıştır-
ma (oryantasyon) eğitimi sunulmalıdır.

38. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelişlerini ve Türkiye’deki sü-
reçlerini kolaylaştırmak için başvuru, vize ve ikamet gibi bürok-
ratik süreçler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve kolaylaş-
tırılmalıdır.

39. Özellikle kendi imkanları ile gelen uluslararası öğrencilerin yaşa-
dığı maddi sorunları çözmek için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, 
bu öğrencilerin eğitimleri süresince, kampus içinde veya dışında, 
yarı-zamanlı olarak çalışmalarına imkân sağlayacak düzenleme-
ler yapılmalıdır. 

40. Devlet yurtlarında kalan hem ulusal hem de uluslararası öğrenci-
lerin sorunları (odaların kalabalık olması, hijyen sorunu, gürültü, 
vb.) gerçekçi bir şekilde tespit edilmeli ve çözüme kavuşturulma-
lıdır. 

41. Burslu öğrencilerin akademik ilgi alanları ile yerleştirildikleri 
programlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, kontenjan-
ların alan/bölüm bazında dağılımı ve öğrenci yerleştirme süreç-
leri yeniden gözden geçirilmelidir. 

42. Türkiye’de çalışmak isteyen başarılı öğrencilerin, çalışma ha-
yatına geçiş süreci kolaylaştırılmalı ve bu süreci Türkiye’den 
takip etmesine imkân verilmelidir. Ayrıca, mezun öğrenciler-
le –özelikle burslu olarak öğrenim görenlerin– ilişkileri kopar-
mamak için sağlıklı işleyen bir mezun takip sistemi kurulmalı ve 
mezunların birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurabilecekleri (çevri-
miçi veya yüz-yüze) ortamlar geliştirilmelidir.

43. Türkiye’den alınan diplomaların denkliğiyle ilgili sorun yaşanan 
ülkelerle diplomatik kanallarla görüşülmeli ve denklik sorunu 
çözülmelidir. 
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Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkelere ve yükseköğretim kurumla-
rına sağladığı sosyal, kültürel, ekonomik ve politik katkıları nede-
niyle, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada önemli bir 
konu olarak ele alınmaktadır. Gelişmiş birçok ülkenin, dünyanın 
farklı yerlerinden kabul ettikleri yetenekli öğrencileri, nitelikli insan 
kaynağı/bilim adamı olarak ülkelerine kazandırdıkları ve bu sayede 
ekonomilerini ve bilimsel araştırma kapasitelerini sürekli canlı tut-
tukları gözlemlenmektedir. Dahası, uluslararası öğrenci dolaşımı, 
birçok ülke tarafından önemli bir dış politika ve kamu diplomasisi 
aracı olarak değerlendirilmektedir.
Son yıllarda yükseköğretim sektöründe yaşanan nicel ve nitel geliş-
meler sayesinde, Türkiye yükseköğretimi önemli ilerlemeler kaydet-
miş ve birçok gelişmiş ülkeyle rekabet edebilecek duruma gelmiştir. 
Gelişmeler sadece yükseköğretimle de sınırlı kalmamıştır. Ekonomi-
den dış politikaya kadar birçok alanda kaydedilen ilerlemeler, Tür-
kiye’nin uluslararası saygınlığını artırmış ve Türkiye’yi dünyada ve 
bölgesinde önemli bir güç haline getirmiştir. Bütün bu gelişmelere 
paralel olarak, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısı artmış olsa da, 
uluslararası öğrenci oranı, gelişmiş birçok ülkenin çok altında kal-
mıştır.
Elinizdeki araştırma raporu, son yıllarda giderek bölgesel bir güç ha-
line gelen Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda bu rolünü daha etkin bir 
şekilde sürdürebilmesi için kapsamlı bir uluslararası öğrenci strateji-
si izlemesi gerektiği varsayımı ile hazırlanmıştır. Raporda öncelikle, 
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küresel ve ulusal boyutta uluslararası öğrencilerle ilgili yaşanan ge-
lişmelere ve farklı ülkelerce izlenen politikalara yer verilmiştir. Mü-
lakatlara dayalı olarak, Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası 
öğrencilerin tecrübeleri ve karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş ve 
sonrasında tespit edilen bu sorunların çözümüne yönelik öneriler 
sunulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile YÖK Başkanları Yusuf Ziya 
Özcan ve Gökhan Çetinsaya, Türkiye’de yükseköğretimin daha fazla 
uluslararasılaştırılması gerektiğini çeşitli vesilelerle belirtmişlerdir. 
Benzer şekilde, hükümet uluslararasılaşmaya önem vermiş ve bu ko-
nuya ayırdığı kaynakları artırmıştır. Bu araştırma raporunun, ulus-
lararasılaşma konusunda yürütülen çalışmalara büyük katkısı olaca-
ğını umuyorum. Çalışmanın tamamlanmasında yazarlara yardımcı 
olan Murat Öztürk, Müberra Görmez, Zafer Çelik ve Zehra Senem 
Demir’e teşekkür ediyorum.

Taha Özhan
Başkan

SETA
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Dünyanın ilk akademi, medrese ve üniversitelerinden itibaren gü-
nümüze değin öğrenciler ve öğretim elemanları, nitelikli bir eğitim 
için kendi ülkeleri dışındaki kurumlarda eğitim almaya değer atfet-
mişlerdir. Son yıllarda belirgin bir şekilde artış gösteren uluslararası 
öğrenci hareketliliği, hem kalite açısından hem de ekonomi açısın-
dan, dünya yükseköğretim alanında her geçen gün giderek daha da 
önemli hale gelmektedir. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, birçok 
ülke ve bu ülkelerdeki yükseköğretim kurumları, farklı motivasyon-
larla daha fazla uluslararası öğrenci çekmek için kıyasıya rekabet et-
mekte ve bu konuyu önemli bir politika alanı olarak ele almaktadır. 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar da uluslararasılaşmaya iliş-
kin bir takım hedefler koymaktadırlar (The Council of the European 
Union, 2011; Wächter, 2011). Öğrenciler daha iyi bir iş, statü ve ge-
lecek beklentileriyle, yurtdışında eğitim almayı önemsemektedirler. 
Bu gelişmelere bağlı olarak, kendi ülkeleri dışında yükseköğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin sayısı, son on yılda neredeyse iki kat 
artmış ve günümüzde 3,5 milyonun üzerine çıkmıştır (OECD, 2011).
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında uluslararası öğrencilerin 
eğitim görmesi, oldukça köklü bir geleneğe dayanmaktadır. Cumhu-
riyet’in kuruluşundan sonra da, sayıları fazla olmasa bile, yükseköğ-
retim kurumlarımızda uluslararası öğrencilerin öğrenim gördüğü 
bilinmektedir. Uluslararası öğrencilerle ilgili ilk kanuni düzenleme 
1983 yılında çıkarılmasına karşın, uluslararası öğrenci konusu, Tür-
kiye’de özellikle 1990’lı yılların başından itibaren Türkî Cumhuri-
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yetlerin bağımsızlıklarına kavuşmasına müteakiben öncelikli bir 
politika alanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ne var ki, o yıllardan 
itibaren yükseköğretim kurumlarımızda kayıtlı uluslararası öğrenci 
sayısında yaşanan iniş ve çıkışlar, bu konuda izlenen politikaların is-
tikrarlı olmadığını göstermektedir. 1990’lı yılların ortalarında 16 bin 
uluslararası öğrenci ülkemizde eğitim görmekteyken, öğrenci sayısı 
önce artmış sonra azalarak 2000’li yılların ortalarına doğru 14 binle-
re gerilemiş, son yıllarda tekrar artmaya başlamış ve 2010 yılında 26 
bin seviyesine çıkmıştır (bk. Bölüm 4.1). Uluslararası öğrenci sayısı-
nın dünya genelinde sürekli ve istikrarlı bir şekilde arttığı göz önün-
de bulundurulduğunda, Türkiye’nin uluslararası öğrenci konusunda, 
küresel rekabete ayak uydurabildiği henüz söylenemez.
Türkiye’nin yurtdışında yükseköğretim gören yaklaşık 65 bin öğren-
cisi vardır. Bu rakamla Türkiye, yurtdışına en fazla öğrenci gönde-
ren ilk beş ülke arasındadır. Buna mukabil, Türkiye’de halen okuyan 
uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık 26 bin civarındadır. Türkiye’de 
yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin sayısı gelişmiş ülke-
lerle kıyaslanamayacak derecede azdır. ABD, Ingiltere, Avustralya, 
Almanya ve Fransa toplamda bütün uluslararası öğrencilerin yarısı-
na ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrenciler ise 
bütün uluslararası öğrencilerin % 1’ini dahi teşkil etmemektedir (bk. 
Bölüm 2.1). Her ne kadar son yıllarda Türkiye’de okuyan uluslararası 
öğrenci sayısında bir artış olsa da, gerek kurum sayısındaki gerekse 
de kontenjanlardaki artış dikkate alındığında, Türkiye yükseköğre-
tim sistemindeki muazzam büyüme karşısında, Türkiye’deki ulus-
lararası öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı neredeyse 
yarıya düşmüştür (bk. Bölüm 4.1). Bu tabloya bakıldığında, dünyada 
itibarı artan ve yükseköğretim sistemi her geçen gün olgunlaşan bir 
Türkiye’nin, uluslararası öğrenci sayısı açısından Türkiye’nin potan-
siyelini ne derece değerlendirdiği meçhuldür.
Bu araştırma, uluslararası öğrencilere ilişkin küresel eğilimler ve bazı 
ülkelerin politikalarının değerlendirilmesi ışığında, Türkiye’de yük-
seköğrenim gören uluslararası öğrencilerin başvurudan mezuniyete 
kadar geçen farklı süreçlerde yaşadıkları tecrübeleri tespit etmeyi 
ve buna bağlı olarak ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını artır-
mak için izlenmesi gereken politikaları belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Araştırma, Türkiye’ye özellikle lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim 
yapmak amacıyla gelen uluslararası öğrencileri kapsamaktadır. Bu 
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çerçevede, hem değişik kuruluşlarca burslu olarak desteklenen hem 
de kendi imkânlarıyla Türkiye’ye yükseköğrenim gören uluslararası 
öğrenciler, araştırmanın odağını oluşturmaktadır. Erasmus Öğrenci 
Değişimi Programı ile gelen uluslararası öğrencilerin tecrübe ve so-
runları, bu araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.

1.1  ARAŞTIRMANIN ÖNEMI
Son yıllarda Türkiye’de yükseköğretimle ilgili hem nicel hem de nitel 
açıdan önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Üniversite sayısı ve yük-
seköğretim kontenjanları son on yılda yaklaşık iki kat artış göster-
miştir. Bu artış sayesinde, Türkiye’de yükseköğretime erişim sorunu 
giderek azalmaktadır (Günay ve Günay, 2011; Özoğlu, 2011). Ayrıca, 
yükseköğretim kurumlarının sayısı arttıkça, aralarındaki rekabet, 
dolayısıyla da kurumların kalite arayışı artmaktadır. Bütün beşeri ve 
fiziksel altyapı eksikliklerine rağmen, her geçen gün kalitesi artan 
üniversitelerimiz, bölge ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarına 
nazaran daha hızlı gelişmektedir. Gerek uluslararası bilimsel yayın 
sıralaması gerekse Gayrisafi Milli Hâsıladan AR-GE’ye ayrılan pay 
itibariyle Türkiye, bölge ülkeleri arasında lider konumunda ve birçok 
gelişmiş ülkeyle de rekabet edebilecek durumdadır. Bütün bu iyileş-
melere rağmen, Türkiye’nin bu avantajları fırsata dönüştürdüğünü 
ve etkin bir uluslararası öğrenci stratejisine sahip olduğunu söyle-
mek güçtür. 
Son yıllarda giderek bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’nin önü-
müzdeki yıllarda da bu rolünü sürdürebilmesi, diplomasinin yanın-
da, hem ülke içinde siyasi ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak iyi 
yetişmiş bir işgücüne sahip olmasını hem de ülke dışında sağlam 
sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmasına bağlıdır. Bu açıdan 
bakıldığında, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısını artırmaya ça-
lışması, bu bağların kurulmasında önemli bir işlev görebilecek bir 
araçtır.
Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinden gelen öğrenci sayısının artırılması ve bu 
ülkelerden gelip Türkiye yükseköğretiminden mezun olan öğren-
cilerle ilişkilerin uzun vadede devam ettirilmesi, ülkemizin kamu 
diplomasisi çalışmaları (bk. Bölüm 2.2) açısından oldukça önem-
lidir. Ayrıca, ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan 
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ülkemizde, yerli firmaların ihracat kapasitesi artmaktadır. Türkiye’de 
eğitim gören uluslararası öğrenciler ihracata dayalı çalışan bu firma-
ların giderek artan insan kaynağı talebini karşılamak için fırsatlar 
sunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizin uluslararası öğrenci konusun-
da izlediği/izleyeceği politikaları gözden geçirmesi ve yeni gelişme-
ler doğrultusunda projeler üretmesi, kültürel, ekonomik ve diploma-
si açısından önemlidir.
Türkiye yükseköğretiminde uluslararasılaşma, son yıllarda Cumhur-
başkanının, hükümetin ve yükseköğretim yöneticilerinin de günde-
mine girmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çeşitli konuşmaların-
da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelerden, uluslararası 
öğrenci sayısının artırılması konusunda daha aktif olmalarını iste-
miştir (ör.,“YÖK’ün görev ve rolü,” 2011). Hükümet de konuya önem 
vermektedir. Hükümet, uluslararası öğrencilere verdiği bursları ve 
diğer destekleri son yıllarda önemli oranlarda artırmıştır. Ayrıca, 
hükümet, tanıtım faaliyetlerine destek vermeye yönelik bir takım 
düzenlemeler yapmıştır (bk. Bölüm 4.4). Yusuf Ziya Özcan Başkan-
lığındaki YÖK (2007-2011) son yıllarda bu konuya önem vermiş ve 
YÖK’e bakan yönüyle mevzuatta bir takım düzenlemeler yapmıştır. 
Ayrıca, 2011’in sonunda atanan yeni YÖK başkanı Gökhan Çetinsa-
ya, göreve gelmesinin hemen ardından, devir teslim töreninde yap-
tığı ilk basın açıklamasında, Türkiye’deki üniversitelerin hem eğitim 
hem de araştırma yönüyle uluslararasılaştırılmasını sağlayacak bir 
yükseköğretim sisteminin inşasına devam edileceği vurgusunu yap-
mıştır (“Problemsiz bir YÖK,” 2011).
Türkiye’nin etkili bir uluslararası öğrenci politikası geliştirebilmesi 
için öncelikli olarak Türkiye’deki uluslararası öğrencilerle ilgili mev-
cut durumun, öğrencilerin ilk başvurudan başlayıp mezuniyet son-
rasına kadarki sürecin değişik evrelerinde yaşadıkları olumlu veya 
olumsuz deneyimleri esas alınarak, hem öğrencilerin hem de ilgili 
kurumların temsilcilerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca, bu değerlendirmelerin Türkiye’de uluslararası öğ-
rencilerin öğrencilik durumlarını düzenleyen mevzuat ve makro dü-
zeydeki mevcut ulusal politikalarla ilişkilendirilerek kapsamlı analizi 
gerekmektedir. Bu değerlendirme ve analizler sonucunda, Türki-
ye’nin mevcut durumunun tespit edilmesi ve mevcut sistemde ne tür 
iyileştirmeler yapılabileceğinin açığa çıkarılması mümkün olacaktır. 
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Bu konuda günümüze kadar yapılan çalışmalar, genellikle 1992-
1993 akademik yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 
Büyük Öğrenci Projesi kapsamında veya farklı ülkelere tanınan hü-
kümet bursları ile Türkiye’ye gelen burslu uluslararası öğrencilerle 
sınırlı kalmıştır. Bu tür çalışmalardan elde edilen bulgular, kendi 
imkânlarıyla gelen öğrencilerin deneyimlerini göz ardı etmektedir. 
Tüm uluslararası öğrencileri kapsayan diğer çalışmalar ise, genellikle 
uluslararası öğrencilerin uyum ve adaptasyon sorunları ile ilgilenen 
psikolojik ve rehberlik temelli çalışmalardır (bk. Bölüm 4.3). Türki-
ye’nin uluslararası öğrenci politikalarının kapsamlı ve etkin bir de-
ğerlendirmesinin yapılabilmesi için, yukarıda zikredilen ve benzer 
diğer çalışmaların, uluslararası öğrencilerin tecrübelerini kültürel, 
siyasal, bürokratik, legal ve yapısal türden etmenler çerçevesinde 
değerlendiren çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Kapsamı 
birçok açıdan geniş tutulan bu çalışma, bu yönde atılmış bir adım-
dır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulgular, başta YÖK olmak 
üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü ve ilgili diğer kuruluşların uluslararası öğrencilere 
ilişkin yürüteceği çalışmalara ve izleyeceği politikalara katkı sunma 
potansiyeline sahiptir. 

1.2 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMI
Bu araştırmada öncelikle kapsamlı bir literatür değerlendirme-
si temelinde, dünyadaki gelişmeler karşılaştırmalı bir perspektifle 
sunulmuş ve kavramsal analizler yapılmıştır. Böylece, hem küresel 
eğilimler incelenmiş hem de uluslararası öğrenci sayısı bakımından 
lider konumdaki bazı ülkelerin uluslararası öğrenci politikaları, ülke 
bazında ele alınmıştır. Saha araştırmasında, verilerin toplanması ve 
analizi için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler, odak 
grup görüşmeleri ve mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 
kaynağını, Türkiye’de yükseköğretim gören ya da yükseköğretime 
hazırlık amaçlı dil eğitimi gören uluslararası öğrenciler ve uluslara-
rası öğrencilerle ilgilenen ilgili kurum ya da kuruluşların temsilcileri 
oluşturmaktadır. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci 
aşamada, Türkiye’de en fazla öğrencisi bulunan farklı coğrafyaları 
temsil eden üç ayrı uluslararası öğrenci grubu ile odak grup görüş-
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meleri yapılmıştır. Ikinci aşamada, uluslararası öğrencilerle ve ilgili 
kurum ya da kuruluşların temsilcileriyle yüz yüze mülakatlar ger-
çekleştirilmiştir.

1.2.1 Odak Grup Görüşmeleri
Odak grup görüşmeleri, uluslararası öğrencilerle ilgili mevcut du-
rum tespiti yapmak ve araştırmanın bir sonraki safhasında gerçek-
leştirilen öğrenci ve kurum temsilcileri mülakatlarında tartışılacak 
konuların genel çerçevesini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. 
Odak grup görüşmeleri üç farklı grup öğrenci ile yapılmıştır. Odak 
gruplar oluşturulurken Türkiye’de en çok öğrencisi bulunan ülkeler 
dikkate alınmış ve Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu olmak üzere 
bölgesel odak gruplar oluşturulmuştur. Odak gruplarda tartışılacak 
konular, uluslararası öğrencilerle ilgili ulusal ve uluslararası literatür 
değerlendirmelerine bağlı olarak hazırlanmıştır. Görüşülen ulusla-
rarası öğrenciler, olasılıklı olmayan örneklem türlerinden kartopu 
örneklemesi ile belirlenmiştir. Bu yönteme göre, evrenden bir ya da 
birkaçıyla iletişime geçilir, ardından bu kişiler vasıtası ile başka kişi-
lerle iletişime geçilir; bu süreç, yeterli bir örneklem hacmine ulaşın-
caya kadar devam ettirilir (Ruane, 2005). Bu çalışmada odak gruplar 
oluşturulurken, Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgelerinden 
birer öğrenci ile irtibata geçilmiş ve bu öğrencilerin tanıdığı diğer 
öğrencilerle birlikte odak gruplara katılımı sağlanmıştır. 
Odak gruplar üç ya da dört öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiş-
tir. Görüşmelerin gün ve saati öğrencilerin ders programına uygun 
olarak seçilmiştir. Görüşmeler SETA Proje Ofisinde öğrencilerle bir 
yemekte buluşarak gerçekleştirmiştir. Görüşmelere araştırma yü-
rütücüleri ve araştırma asistanları katılmıştır. Öğrencilerden izin 
alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Ayrı-
ca not alma tekniği ile de görüşme detayları kayıt altına alınmıştır. 
Odak grup görüşmeleri esnasında Türkçesi yeterli seviyede olmayan 
bazı öğrencilerle yapılan görüşmeler Ingilizce olarak yürütülmüştür. 
Odak grup görüşmelerine toplamda 11 uluslararası öğrenci katılmış-
tır.
Odak grup görüşmeleri 2011 yılı Mart ayı içerisinde yaklaşık üç 
hafta süren zaman zarfında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, 
proje yürütücüleri ve asistanlarından oluşan beş kişilik bir ekip tara-
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fından analiz edilerek, uluslararası öğrencilerin tecrübeleri hakkın-
da birtakım temalar oluşturulmuştur. Projenin ikinci safhasını teşkil 
eden öğrenci mülakatları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile 
elçilik temsilcileri mülakatları, bu temalara dayalı olarak hazırlanan 
üç farklı yarı-yapılandırılmış mülakat şablonu üzerinden gerçekleş-
tirilmiştir. Ilgili kurumların temsilcileri ile yapılacak mülakatların 
şablonu oluşturulurken, odak grup görüşmelerine bağlı olarak oluş-
turulan temaların yanında, tarafların uluslararası öğrencilerle ilgili 
fonksiyonları da göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca, öğrencile-
rin odak grup görüşmesi esnasında, kamu kurumlarına, üniversite-
lere ve elçiliklere yöneltmemizi istedikleri bazı sorular söz konusu 
olmuştur. Dolayısıyla, sorular hazırlanırken bu talepler de dikkate 
alınmıştır. 

1.2.2 Öğrenci Mülâkatları
Öğrenci mülakatları, odak grup görüşmelerinden elde edilen tema-
lara dayalı olarak oluşturulan soruların ışığında gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre, mülakatlarda, öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme ne-
denleri, Türkiye dışında başka ülkeleri göz önünde bulundurup bu-
lundurmadıkları, ülkelerinde Türkiye’de eğitim hakkında yürütülen 
tanıtım faaliyetleri, başvurudan mezuniyete kadar farklı süreçlerde 
yaşadıkları tecrübeler ve karşılaştıkları sorunlar, Türkiye ve eğitim-
leri ile ilgili beklentilerinin gerçekleşme durumları, Türkiye’de öğ-
renim görmenin kendilerine sağladığı avantajlar/dezavantajlar ve 
mezuniyet sonrası Türkiye’de kalma istekleri gibi konular ele alın-
mıştır. Öğrenci mülakatlarına katılan öğrenciler, en fazla uluslara-
rası öğrenci bulunduran Ankara ve Istanbul illerinde öğrenim gören 
öğrenciler arasından, odak grup görüşmelerinde olduğu gibi karto-
pu örneklemesi ile seçilmiştir. Buna göre, farklı ülkelerden gelen ve 
farklı üniversitelerde okuyan, Istanbul’da 20 ve Ankara’da 17 olmak 
üzere, toplam 37 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Mülakatlar, Azerbaycan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Fas, Filis-
tin, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk 
gibi pek çok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle gerçekleş-
tirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu lisans öğrencisi 
olmakla birlikte, ön lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören ve 
dil kursuna devam eden öğrencilerle de görüşülmüştür. Ayrıca, katı-
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lımcı öğrenciler içerisinde farklı türden burs imkânları ile eğitimini 
sürdürenler olduğu gibi kendi imkânları ile gelen burssuz öğrenci-
ler de vardır. Görüşmeler genellikle öğrencilerin üniversitelerindeki 
veya yakın çevresindeki kafeterya tarzı mekânlarda gerçekleştiril-
miştir. Görüşme esnasında öğrencinin isteğine göre görüşme kayıt 
altına alınmış, zaman zaman ses kaydından rahatsız olanlar olmuş, 
bu öğrencilerle yapılan görüşmeler not alma tekniği ile yapılmıştır. 
Görüşme yapılan öğrencinin tecrübelerine göre, görüşme süresi ya-
rım saat ile bir saat arasında değişmiştir. 

1.2.3 Kurum Temsilcisi Mülâkatları
Kurum temsilcileri ile yapılan görüşmeler, kamu kurumları, üniver-
siteler ve elçilikler için ayrı ayrı hazırlanan mülakat soruları ışığında 
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeleri gerçekleştirmek için ilgili kurum 
ve kuruluşlara faks ve elektronik posta aracılığıyla (özel veya tüzel 
elektronik posta adresleri), içerisinde mülakat sorularını da içeren 
davet mektupları gönderilmiştir. Elçilik temsilcilerine gönderilen 
soruların metin dili Ingilizce olmuştur. Gönderme işlemleri yapıl-
madan önce kurumların faks numaraları ve elektronik posta adresle-
rine internet ortamında ulaşılmıştır. Muhataplara davet mektupları-
nın gönderilmesinin ardından ertesi gün telefon aramaları yapılarak 
davet mektuplarının kendilerine ulaşılıp ulaşmadığı teyit edilmiştir. 
Ulaşmadığını ifade eden muhataplara tekrar elektronik posta ve faks 
gönderilmiştir. 
Teyitlerin alınmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra çok az sa-
yıda muhatabın talebe yanıt vermiş olması, araştırma süresinin uza-
masına sebep olmuştur. Yanıt veren muhataplarla randevu tarihleri 
hemen belirlenerek görüşmelere başlanmıştır. Yanıt vermeyen mu-
hataplarla tekrar telefonla iletişime geçilmiş ve randevu talebi tekrar-
lanmıştır. Bazı kurumlar telefon aramalarında görüşme talebimizi 
reddetmiş1, bazıları ise yoğunluktan dolayı randevuyu ileri bir tarih-
te gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir. Dışişleri Bakanlığı Yurtdı-
şı Tanıtım ve Kültürel Ilişkiler Genel Müdürlüğünden bir yetkili ile 
yapılan telefon görüşmesinde, kendilerinin konunun doğrudan mu-

1.  Kredi ve Yurtlar Kurumu, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirterek görüşme tale-
bimize olumsuz yanıt vermiştir. 
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hatabı olmadıkları ifade edilmiş; ısrarlarımız üzerine, kendilerinden 
telefonla görüş alınmıştır. 
Bazı elçilikler gönderilen Ingilizce metne yanıt verecek seviyede 
Ingilizce bilen bir uzman olmadığını belirterek davet mektubu ve 
soruların Türkçesini talep etmiş, bu talebe cevaben kurumumuzca 
ilgili kişiye elektronik posta aracılığı ile metnin Türkçesi gönderil-
miştir. Ancak, Türkçe metnin kendilerine ulaştırılmasına rağmen 
bu elçilikler veri toplama sürecinde görüşme talebine olumlu ya da 
olumsuz bir yanıt vermemişlerdir. Görüşme talep edilen dokuz bü-
yükelçilikten sadece Bosna Hersek, Irak ve Afganistan Büyükelçiliği 
olumlu yanıt vermiştir. Bosna Hersek Büyükelçiliği görüşme sorula-
rına yazılı yanıt vermiştir.
Üniversitelerde özellikle uluslararası ilişkiler veya dış ilişkiler ofisle-
ri ile görüşme yapmak hedeflenmiştir. Ancak görüşmeyi kabul eden 
üniversitelerde görüşmeye gidildikten sonra bu ofislerin uluslarara-
sı öğrencilerden ziyade daha çok Erasmus Programı ve bu program 
kapsamında olan öğrenciler ile ilgili oldukları saptanmıştır. T.C. Baş-
bakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yu-
nus Emre Enstitüsü ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelere, en az bir araştırma yürütücüsü ve bir araştırma asis-
tanı ile birlikte gidilmiştir. Görüşmeler hem not alma tekniği ile 
hem de isteğine bağlı olarak kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. 
Görüşmelerin tamamı muhatap kurumların çatısı altında gerçekleş-
tirilmiştir ve yaklaşık olarak 1 saat sürmüştür. Görüşme esnasında, 
görüşmenin gidişatına göre, gerekli konularda daha derinlemesine 
bilgi toplamak veya gözden kaçan hususlar hakkında bilgi almak için 
müteakip sorular yöneltilmiştir. 

1.2.4 Veri Analizi
Öğrenci ve yöneticilerle bire bir yapılan mülakatlar analiz edilmek 
üzere çözümlenmiştir. Mülakatların çözümlenmesi neticesinde elde 
edilen metinler, odak grup görüşmeleri sonrasında elde edilen te-
matik kodlar kullanılarak, üç ayrı uzman değerlendirici tarafından 
analiz edilmiştir. Değerlendiricilerin analizleri sonrasında ortaya 
çıkan kodlar gözden geçirilmiş, örtüşen kodlar kullanılarak mevcut 
tematik kodlar yeniden düzenlenmiştir. Verilerin analizi sonrasında 
elde edilen bulgular bu tematik kodlar esas alınarak rapor edilmiştir
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1.2.5 Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmanın örneklemi Ankara ve Istanbul’da ikamet eden ulusla-
rarası öğrencilerle sınırlı kalmıştır. Ayrıca, örneklem belirlenirken 
rastlantısal olmayan kartopu örneklemesi kullanılmıştır. Bu durum, 
bulguların popülasyona genellenmesini engellemektedir. Ayrıca, 
öğrencilerle Türkçe yapılan mülakatlarda, öğrencilerin Türkçeyi an-
ladığı ve bu dilde kendilerini rahat ifade ettikleri gözlemlenmesine 
rağmen, yine de, öğrencilerin Türkçeyi ikinci dil olarak konuşması 
nedeniyle, kendilerini istedikleri gibi ifade edememiş olmaları göz 
önünde bulundurulmalıdır. Buna ilaveten, bazı öğrenciler –özellikle 
Türkiye’den burs alan öğrenciler– farklı kaygılarla olumsuz tecrübe-
lerini bütün açıklığı ve detayı ile aktarmamış olabilirler. 
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Bu bölümde, yükseköğretimde uluslararası öğrenci dolaşımı konu-
sunda yaşanan küresel eğilimler incelenecektir. Öncelikle, uluslara-
rası öğrencilerle ilgili küresel boyutta yaşanan sayısal eğilimler ele 
alınacaktır. Daha sonra, ülkelerin ve yükseköğretim kurumlarının 
uluslararası öğrenci çekmek isteme nedenleri ile öğrenci politikala-
rına yön vermesi açısından son derece önemli bir konu olan, ulus-
lararası öğrencilerin ülke ve üniversite seçiminde etkili etmenler 
incelenecektir. Ayrıca, uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları ve öğ-
rencilerin uyum süreçlerini etkileyen sorunlar uluslararası literatüre 
dayalı olarak ele alınacaktır. 
Bu bölümde kullanılan istatistikler Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgü-
tü (UNESCO) verilerinden derlenmiştir. Uluslararası öğrenci dola-
şımının boyutlarını göstermek amacıyla bu iki kurum tarafından ya-
yınlanan bu istatistikler değerlendirilirken, ülkelerin yükseköğretim 
sistemlerindeki ve uluslararası öğrencileri tanımlama biçimlerindeki 
farklılıklar ve ayrıca bazı ülkelerden istenilen verilerin tüm detayla-
rıyla alınamadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.1 KÜRESEL EĞILIMLER
Küreselleşme ve yükseköğretimde yaşanan uluslararasılaşma süreçle-
rine bağlı olarak, dünya genelinde yükseköğretim öğrencilerinin dola-
şımında sürekli artış olmuştur. 1980 yılında 1 milyon olan uluslararası 
yükseköğretim öğrenci sayısı, 2000 yılında 2 milyona, 2005 yılında 3 
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milyona, 2009 yılında ise 3,7 milyona ulaşmıştır (Şekil 1). Bütün yük-
seköğretim öğrencilerine oranlandığında, uluslararası öğrencilerin 
bütün yükseköğretim öğrencileri arasındaki payı 2000 yılında % 2,1 
iken bu oran 2009 yılında% 2,2’ye yükselmiştir (OECD, 2011).

ŞEKIL 1. UZUN VADEDE ULUSLARARASI ÖĞRENCI SAYISINDA YAŞANAN GELIŞME.

Kaynak: OECD (2011)

Uluslararası öğrenci dolaşımı, öğrencileri kabul eden ve gönderen 
ülke bazında iki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilir. Kabul eden 
ülke bazında dağılımı incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), sayı olarak en fazla uluslararası öğrenci bulunduran, önemli 
bir cazibe merkezi konumundadır. ABD bütün uluslararası öğrenci-
lerinin % 18’ine ev sahipliği yapmaktadır (bk. Şekil 2). ABD’nin yük-
seköğretimde uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline 
gelmesi, II. Dünya Savaşı sonrasında başlamış ve bu konumu 70’li 
ve 80’li yıllarda dünyanın en iyi araştırma üniversiteleri haline ge-
len Amerikan üniversitelerine, dünyanın hemen her tarafından akın 
eden uluslararası öğrencilerle iyice pekişmiştir (Wildavsky, 2010). 
Uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için en fazla tercih ettikleri 
ABD’yi sırasıyla, Ingiltere (% 10), Avustralya (% 7), Almanya (% 7) 
ve Fransa (% 6,8) takip etmektedir. Uluslararası öğrencilerin yakla-
şık %50’si bu beş ülkede eğitim görmektedir. Türkiye’deki uluslarara-
sı öğrencilerin bütün uluslararası öğrenciler içerisinde oranı ise, % 1 
bile değildir. 
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ŞEKIL 2. ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN EĞITIM GÖRDÜKLERI ÜLKELERE  
GÖRE DAĞILIMI.

1. Uluslararası öğrencilere ilişkin veriler, öğrencilerin ikamet ettiği ülke temelinde  tanımlanmıştır. 
2. Referans yılı 2008’dir.
Kaynak: OECD (2011)

Uluslararası öğrencilerin yarıya yakını başta Çin, Hindistan, Güney 
Kore, Japonya ve Malezya olmak üzere Asya ülkelerinden gelmekte-
dir (Tablo 1). Öğrencilerin geldikleri ülkeler, gittikleri ülkelere göre 
daha fazla farklılık göstermektedir. Çin Halk Cumhuriyeti %15,3’lük 
oranla yurtdışına en fazla öğrenci gönderen kaynak ülke konumun-
dadır. Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla, Hindistan (% 5,5), Kore (% 
3,5), Almanya (% 2,8) ve Türkiye (%2,0) takip etmektedir. Bu beş ül-
keden yurtdışına yükseköğrenim görmeye giden öğrenciler, toplam 
uluslararası öğrencilerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken konu, yurtdışında yaklaşık 65 bin öğrencisi 
bulunan Türkiye’nin, yurtdışına öğrenci gönderen ilk beş ülke ara-
sında olmasıdır. 
Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında yaşanan gelişmeler ülke 
özelinde incelendiğinde, uluslararası öğrenciler için cazip imkânlar 
sunan yeni aktör ülkelerin ortaya çıktığı ve ABD, Ingiltere ve Al-
manya gibi lider ülkelerin pazar paylarının gerilediği görülmekte-
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dir. Ülkelerin 2000 yılından 2009 yılına kadar geçen süre zarfında 
uluslararası öğrenci payında yaşanan değişimler Şekil 3’de verilmiş-
tir. Uluslararası öğrencilerin en fazla tercih ettiği ülke olan ABD’nin 
pazar payı, geçen dokuz yıllık süre zarfında, % 23 seviyesinden % 18 
seviyesine gerilemiştir. Benzer şekilde, Almanya ve Ingiltere’nin Pa-
zar payları sırasıyla % 2 ve % 1 oranlarında azalmıştır. Diğer taraftan, 
Avustralya, Kore ve Yeni Zelanda’nın payları yaklaşık % 1 oranında 
artmıştır. En yoğun artış ise % 2’lik oranla Rusya’da yaşanmıştır. Tür-
kiye’nin zaten düşük olan uluslararası öğrenci payı, daha da gerile-
miş ve % 0,9 seviyesinden % 0,6 seviyesine düşmüştür (Şekil 3).

TABLO 1. YURTDIŞINDA EN FAZLA ÖĞRENCISI BULUNAN ÜLKELER (2008)

Ülkeler Yurtdışında Okuyan Öğrenci 
Sayı Yüzde (%)

Çin 510.842 15,3
Hindistan 184.801 5,5
Kore 115.464 3,5
Almanya 94.408 2,8
Türkiye 65.459 2,0
Fransa 63.081 1,9
Rusya 58.983 1,8
Japonya 52.849 1,6
ABD 52.328 1,6
Malezya 51.434 1,5

Kaynak: OECD (2010)

2000 yılından 2009 yılına kadar yaşanan bu oransal değişiklik, ülke-
lerin sahip olduğu uluslararası öğrenci sayısı dikkate alınarak ince-
lendiğinde, daha belirgin hale gelmektedir. Uluslararası öğrencilerin 
kısmen yoğun olduğu ülkeler arasında, öğrenci sayısında en fazla 
artış gösteren ülkeler sırasıyla G. Kore, Çek Cumhuriyeti, Küba, Yeni 
Zelanda ve Rusya olmuştur (Tablo 2). Bu ülkelerdeki uluslararası öğ-
renci sayısı 3 ila 13 kat arasında artış göstermiştir. Italya, Kanada, 
Japonya, Avustralya, Malezya, Fransa ve Finlandiya’da ise 2 katından 
fazla artmış göstermiştir. ABD, Ingiltere ve Almanya gibi uluslarara-
sı öğrenci sayısının en yüksek olduğu ülkelerde, öğrenci sayısındaki 
artış olsa da, artış oranı yukarıda bahsi geçen ülkelere göre düşük 
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kalmıştır. Türkiye, Büyük Öğrenci Projesi ve ikili iyi niyet anlaşmala-
rı ile sağlanan devlet ve hükümet bursu olanaklarına ve uluslararası 
öğrencilerin tercihlerinde önemli bir etmen olan öğrenim ücreti ve 
geçim masrafları açısından avantajlı bir ülke olmasına rağmen bu 
süre zarfında sadece %24’lük bir artış gerçekleştirebilmiştir.

ŞEKIL 3. ÜLKELERIN ULUSLARARASI ÖĞRENCI PAYINDA YAŞANAN DEĞIŞIM (2000, 2009).

1. Uluslararası öğrencilere ilişkin veriler, öğrencilerin ikamet ettiği ülke temelinde tanımlanmıştır.  
2. Referans yılı 2008’dir. 
Kaynak : OECD (2011)

Uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ülkelerdeki yükse-
köğretim sistemleri içindeki payları, uluslararası öğrenci dolaşımı 
ile ilgili farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Şekil 4’te farklı ülkelerde 
uluslararası öğrencilerin yükseköğretim öğrencileri toplamına ora-
nı verilmiştir. Uluslararası öğrencilerin en yoğun olduğu ülkeler sı-
rasıyla Avustralya, Ingiltere, Avusturya, Isviçre ve Yeni Zelanda’dır. 
Avustralya’da % 20’nin üzerinde olan uluslararası öğrenci oranı, di-
ğer dört ülkede %10’un üzerindedir. Bu oran lisansüstü eğitim prog-
ramlarında daha da artmaktadır. Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Kanada, Yeni Zelanda, Ingiltere ve ABD’de doktora ve sonrası ileri 
düzey araştırma programlarında uluslararası öğrenci oranı %20’le-
rin üzerine çıkmaktadır (OECD, 2010). Örneğin, ABD üniversitele-
rinde ekonomi, mühendislik, fizik ve bilgisayar bilimi gibi alanlarda 
doktora yapan öğrencilerin % 50’den fazlası diğer ülkelerden gelmiş-
tir (Wildavsky, 2010). 
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TABLO 2. DEĞIŞIK ÜLKELERDEKI ULUSLARARASI ÖĞRENCI SAYILARI VE ARTIŞ 
ORANLARI (2000, 2009).

Ülkeler 2000 2009 Artış Oranı(%)
ABD 475.169 660.581 39
İngiltere 222.936 368.968 66
Fransa 105.764 257.637 144
Avustralya 137.085 249.143 82
Almanya 187.033 197.895 6
Japonya 59.691 131.599 120
Rusya 41.210 129.690 215
Kanada 36.450 93.479* 156
İtalya 24.929 65.873 164
Avusturya 30.382 59.705 97
Kore 3.373 50.030 1.383
İspanya 40.689 48.517 19
Malezya 18.892 41.310* 119
Yeni Zelanda 8.210 38.351 367
Belçika 38.799 33.951 -12
Küba 6.169 30.961 402
Çek Cumhuriyeti 5.468 30.624 460
Hollanda 14.012 23.674 69
Türkiye 17.654 21.898 24
Finlandiya 5.570 12.596 126

* 2008 yılı verileridir. 
Kaynak: UIS (2011) 

ŞEKIL 4. FARKLI ÜLKELERDE ULUSLARARASI ÖĞRENCI ORANLARI (2009).

1. Referans yılı 2008’dir. 
Kaynak: OECD (2011) ve ÖSYM (2009)
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2.2 NEDEN ULUSLARARASI ÖĞRENCILER?
Ülkelerin yada yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencileri 
kendi yükseköğretim sistemleri içerisinde bulundurmak isteme ne-
denleri ülkelerin ekonomik, kültürel veya siyasal öncelik ve gerek-
sinimlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uluslararası öğ-
renciler, genç nüfusun az olduğu gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
birçok ülkede, ekonomik kalkınmaya ve uluslararası rekabet gücü-
ne büyük katkı sağlayan insan kaynağı olarak değerlendirilmektedir 
(Hawthorne, 2010). Özellikle gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki 
lider konumlarını, farklı ülkelerden gelip kendi ülkelerinde yetişen ve 
daha sonra kapsayıcı vize ve göç politikaları ile ülkede çalışmaya de-
vam eden yetenekli bilim adamlarına bağlamaktadır (NAFSA, 2006). 
Insan kaynağı olarak sağladıkları katkılara ek olarak, uluslararası 
öğrenciler, hem ödedikleri öğrenim ücretleriyle hem de konakla-
ma, seyahat ve gündelik ihtiyaçlarını gidermek için aile fertleri ile 
birlikte yaptıkları harcamalarla, bulundukları ülkenin ekonomisine 
doğrudan ekonomik girdi sağlamaktadır. ABD, Avustralya, Kanada, 
Yeni Zelanda ve Ingiltere gibi uluslararası öğrencilerin yoğun oldu-
ğu ülkelerde, uluslararası eğitim sektörü ihracat kapsamında en faz-
la ekonomik getiri sağlayan ilk beş sektör içerisinde yer almaktadır. 
ABD’de, 2010-2011 akademik yılında, kendi ülkelerinden aldıkları 
burslarla veya kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrencilerin 
-aile fertleriyle birlikte- ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar 
katkı sağladığı tahmin edilmektedir (NAFSA, 2011). Yine 2010-2011 
akademik yılında, Avustralya’da uluslararası eğitim faaliyetlerinden 
16,3 milyar dolar (Australian Education International, 2011) ihracat 
geliri elde edilmiştir. Benzer şekilde, 2008 yılı verilerine göre, Ingil-
tere’de 8,5 miyar pound (British Council, 2008), Kanada’da 6,5 mil-
yar dolar (Roslyn Kunin and Associates, Inc., 2009), Yeni Zelanda’da 
2,1 milyar dolar (Education New Zealand ve Ministry of Education, 
2008) gelir sağlanmıştır.
Bazı ülkelerde, uluslararası eğitim sektörünün diğer ihracat sektörle-
riyle mukayese edilmesi neticesinde ortaya çıkan tablo, uluslararası 
öğrencilerin ülke ekonomisine katkısının ne denli büyük olduğunu 
ortaya koymaktadır. Uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülke 
içinde yaptıkları harcamalar, Kanada’da ülkenin en önemli ihracat 
sektörleri olan kereste ve kömür sektörlerinden elde edilen gelirle-
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ri (sırasıyla 5,1 milyar dolar ve 6,1 milyar dolar) geride bırakmıştır 
(Roslyn Kunin and Associates, Inc., 2009). Avustralya’da ise, ulus-
lararası eğitim faaliyetleri, hizmet sektörü kategorisinde ihracatta 
birinci sırada yer almış, bütün sektörler esas alındığında ise, kömür 
ve demir madeninden sonra en fazla ihracat getirisi olan sektör ol-
muştur (Australian Education International, 2011). Amerika ve Yeni 
Zelanda’da ise özellikle hizmet sektörleri içinde en üst sıralarda yer 
almaktadır (NAFSA, 2011; Education New Zealand and Ministry of 
Education, 2008). 
Uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları ülke içerisinde yaptıkları 
harcamaların ülke ekonomisine sağladığı finansal katkının ötesinde, 
ayrıca dolaylı olarak o ülkenin vatandaşları için istihdam olanakları 
sunmaktadır. Örneğin, uluslararası öğrencilere bağlı olarak gelişen 
ekonomik aktivitelerin, Kanada’da yaklaşık 80 bin kişiye, Yeni Ze-
landa’da ise yaklaşık 32 bin kişiye istihdam olanağı sunduğu tahmin 
edilmektedir (Roslyn Kunin and Associates, Inc., 2009; Wilkinson, 
Merwood ve Masgoret, 2010).
Uluslararası öğrencilerin ülke ekonomisine sağladığı dolaylı katkı-
nın yanında, yükseköğretim kurumlarının bütçelerine de doğrudan 
katkı sağlamaktadır. Birçok ülkede, uluslararası öğrenciler, ülkenin 
kendi vatandaşlarının ödediği harç tutarından daha fazla öğrenim 
harcı ödemektedir. Dolayısıyla, bu ülkelerdeki yükseköğretim ku-
rumları, uluslararası öğrencilere sundukları eğitim yoluyla doğrudan 
maddi gelir sağlamaktadır. Uluslararası öğrencilerin oluşturduğu bu 
alternatif kaynak, özellikle yakın geçmişte yaşanan ekonomik krizle-
rin birçok ülkenin yükseköğretim bütçelerinde yol açtığı daralmaya 
bağlı olarak, giderek daha önemli hale gelmiştir (Shanka, Quintal 
ve Taylor, 2006). Ödedikleri harçlarla doğrudan sağladıkları maddi 
katkının yanı sıra, uluslararası lisansüstü öğrencilerinin, araştırma 
asistanlığı, okutmanlık ve laboratuvar teknisyenliği gibi üniversitele-
rin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamada da önemli rolü 
bulunmaktadır (Hawthorne, 2010).
Ekonomik boyutuna ek olarak, uluslararası öğrenci dolaşımı, ülke-
ler ve kültürler arasında karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı 
artırdığından ve küresel barışa katkı sağladığından, önemli bir dış 
politika aracı olarak değerlendirilmektedir (Bevis ve Lucas, 2007; 
Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). Bilindiği üzere, (standart) 
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diplomasi, dış politikadan sorumlu liderlerin üst düzeyde etkileşi-
mini içermektedir; öte yandan, kamu diplomasisi, dış kamuyu veya 
diğer ülkelerdeki vatandaşları bilgilendirmeye ve etkilemeye dönük 
etkinliklerdir. ABD dış politika liderleri, uluslararası eğitimi, ülkenin 
en önemli kamu diplomasisi aracı olarak kabul edilmektedir (NAF-
SA, 2006, s.3). Örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığının kamu diploma-
sisi ve kamu işlerinden sorumlu eski müsteşarı Karen P. Hughes’ın 
2007 yılında yaptığı “bizim eğitimimizin ve değişim programları-
mızın, elimizdeki en değerli kamu diplomasi aracı olduğuna kanaat 
getirdim” şeklindeki açıklaması, eğitimin kişilerin hayatlarında ve 
tutumlarında yaptığı değişimin önemini vurgulamıştır (“Foreign 
ministration,” 2007).
Ingiltere’de uluslararası değişim programlarını yürüten ve uluslara-
rası öğrencilere danışmanlık yapan British Council; Almanya’da bü-
yük ölçüde Almanya Dışişleri Bakanlığı’nca finanse edilen, Goethe 
Institut ve Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD); Fransa’da 
ise yine Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı tarafından finanse edilen, Alli-
ance Française ve CampusFrance gibi dil eğitimi ile akademik deği-
şim programlarını yürüten ve ülkelerinin kültürel elçiliğini üstlenen 
kurum ve kuruluşlar, en geleneksel kamu diplomasisi araçları arasın-
da yer almaktadır (Zaharna, 2009). Bütün bunlara ek olarak, ulusla-
rarası öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının kültürel ve akademik 
hayatına zenginlik getirmekte, yerli öğrencilerin ve öğretim eleman-
larının farklı kültürleri ve farklı düşünce tarzlarını tanımasına katkı 
sağlamaktadır (Bevis ve Lucas, 2007). 

2.3 ÜLKE VE ÜNIVERSITE SEÇIMINDE ETKILI ETMENLER
Uluslararası öğrencilerin, ülkeleri dışında eğitim almak isteme ne-
denleri ile eğitimleri için gittikleri ülke ve yükseköğretim kurum-
larını tercih ederken göz önünde bulundurdukları etmenler, kendi 
ülkelerinin ve gitmeyi planladıkları ülkelerin sosyokültürel ve eko-
nomik şartlarına bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Macready ve 
Tucker (2011) tarafından hazırlanan bir raporda, uluslararası öğren-
cilerin kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteme nedenleri ve gide-
cekleri ülkeyi tercih ederken göz önünde bulundurdukları etmenler 
irdelenmiştir. Raporda, öğrencilerde ülkeleri dışında eğitim alma 
isteğini doğuran etmenler itici (push) etmenler, öğrencilerin belirli 
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bir ülkeyi veya yükseköğretim kurumunu tercih etmelerinde rol oy-
nayan etmenler ise çekici (pull) etmenler olarak değerlendirilmiştir. 
Öğrencilerin talep ettikleri yükseköğretim olanaklarının kendi ül-
kelerinde bulunmaması veya kısıtlı olması ile öğrencilerin kültürel, 
entelektüel ve mesleki ufkunu genişletme isteği iki önemli itici etmen 
olarak verilmiştir. Bunlara ek olarak, öğrencilerin bir sonraki eğitim 
aşamasında veya iş hayatında kendilerini daha iyi yerlerde “konum-
landırma” isteği önemli bir itici etmen olarak vurgulanmıştır. Itici et-
menlerin yanında, maddi imkânsızlıklar, vize alamama ve kişiye özel 
kısıtlılıklar gibi öğrencilerin eğitim almak için yurtdışına çıkmala-
rını engelleyen birtakım alıkoyucu etmenlere de vurgu yapılmıştır. 
Uluslararası eğitim pazarının giderek daha rekabetçi bir yapıya bü-
rünmesiyle birlikte, uluslararası öğrencileri cezp etmek isteyen ül-
kelerdeki politika yapıcılar ve yükseköğretim kurumları, “çekici” 
etmenler üzerinde daha fazla durmakta ve bu etmenler üzerinden 
farklı politikalar geliştirerek kendi ülke veya kurumlarını daha ca-
zip hale getirmeye çalışmaktadır. Öğrenciler bir ülke veya yükse-
köğretim kurumu tercihinde bulunurken, “çekici” etmenler olarak, 
eğitimin kalitesini, uluslararası tanınırlığını, dilini ve maliyetini, 
gidilecek ülkenin vize işlemlerinde sağladığı kolaylığı ve öğrencilik 
sürecinde ve mezuniyet sonrası sağladığı istihdam olanaklarını göz 
önünde bulundurmaktadırlar (Macready ve Tucker, 2011). Ayrıca, 
ülkelerin veya yükseköğretim kurumlarının yaptıkları tanıtım faa-
liyetleri, ülkeler arasındaki geleneksel bağlar ve öğrencilerin vatan-
daşı oldukları ülkelerin, diğer ülkelerle ikili anlaşmalar çerçevesinde 
sağladığı burs olanakları da, öğrencilerin tercihini etkileyen çekici 
etmenlerdir.
OECD tarafından hazırlanan Bir Bakışta Eğitim (Education at a 
Glance) raporunda, öğrencilerin ülke tercihinde üç önemli etme-
nin rol oynadığı belirtilmiştir (OECD, 2011). Bunlar, tercih edilecek 
ülkenin eğitim dili, öğrenim/yaşam maliyeti ve göç politikalarıdır. 
Buna göre, günlük hayatta kullanılan resmi dil ve/veya eğitim dili, 
uluslararası öğrencilerin ülke tercihlerinde göz önünde bulundur-
dukları en kritik etmendir. Ingilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça 
gibi dünyada yaygın olarak konuşulan dilde eğitim olanakları sunan 
ülkeler, dünya genelinde en fazla uluslararası öğrenci barındıran ül-
kelerdir. Uluslararası öğrencilerin büyük çoğunluğunun, eğitim dili 
Ingilizce olan ABD, Ingiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda 
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gibi ülkelerde eğitim görmesi Ingilizcenin küresel bir dil olarak be-
nimsendiğini göstermektedir (Tablo 3). Avustralya, Kanada ve öze-
likle Yeni Zelanda’da son on yılda uluslararası öğrenci sayısında ya-
şanan hızlı artış, öğrencilerin ülke tercihlerini kısmen de olsa dille 
(Ingilizce) ilişkili olarak yaptıklarını göstermektedir.

TABLO 3. ÜLKELERIN YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINI INGILIZCE SUNMA 
DURUMU (2009)

Eğitimde İngilizce Kullanımı OECD Ülkeleri ve Partner Ülkeler
Programlarının tamamı ya da 
tamamına yakını İngilizce 

Avustralya, Kanada1, İrlanda, Yeni 
Zelanda, İngiltere, ABD.

Pek çok programı İngilizce Danimarka, Finlandiya, Hollanda, 
İsveç.

Bazı programlar İngilizce Belçika (Fl.)2, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
Almanya, Macaristan, Polonya, 
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İşviçre3, 
Türkiye.

Hemen hemen hiçbir program 
İngilizce verilmiyor

Avusturya, Belçika (Fr.), Brezilya, Şili, 
Yunanistan, İsrail, İtalya, Lüksemburg, 
Meksika3, Portekiz, Rusya 
Federasyonu, İspanya.

Not: Eğitim dilinde Ingilizce kullanımının ülkeler bazında verildiği bu tablo ülkenin coğrafi 
genişliği dikkate alınarak hazırlanmıştır, zira her ne kadar Isveç programlarının tamamı In-
gilizce veriliyor olsa da Almanya ve Fransa’da Ingilizce eğitim sunan üniversiteler in sayısı 
Isveç’tekinden fazladır. 
1. Kanada’da aynı zamanda Fransızca yükseköğretim yapılmaktadır.
2. Yüksek lisans programları için geçerlidir.
3. Yükseköğretim kurumlarının takdirine bağlıdır.
Kaynak: OECD (2011, s. 323).

Dilin yanında, uluslararası öğrencilerin ülke tercihlerinde göz önün-
de bulundurdukları diğer önemli etmen, üniversite harç miktarları ve 
yaşam maliyetidir. Tablo 4’de farklı ülkelerin, kendi öğrencilerinden 
ve uluslararası öğrencilerden aldıkları harçlarının genel karşılaştı-
rılması yapılmıştır. Tablodan anlaşılacağı üzere Avustralya, Kanada, 
Yeni Zelanda, Rusya Federasyonu, Ingiltere ve ABD gibi, uluslararası 
öğrencilere kendi öğrencilerinden daha fazla harç uygulayan ülkele-
rin, en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkeler arasında yer alma-
sı, ücretin tek başına etkili bir etmen olmadığını göstermektedir. Bir 
diğer ifadeyle, ücretlerin yüksek olması, kalitesi ve dolayısıyla getirisi 
yüksek olan eğitim olanakları için uluslararası öğrencilerin tercihini 
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olumsuz yönde etkilememektedir. Ancak, uluslararası öğrenciler ka-
lite ve getirisi bakımından eşdeğer nitelikteki eğitim olanakları ara-
sında tercih yaparken, ücretleri göz önünde bulundurmaktadır. Son 
yıllarda, ABD’nin uluslararası öğrenci pazar payının düşmesi, ana 
dili Ingilizce olan ve ABD’ye oranla daha ucuz uluslararası eğitim 
olanakları sunan ülkelerin sayısının artmasıyla ilişkilendirilmektedir 
(Hawthorne, 2010; OECD, 2011). 

TABLO 4. FARKLI ÜLKELERDE ULUSLARARASI ÖĞRENCILERLE ILGILI IZLENEN  
HARÇ POLITIKALARI.

Harçların Yapısı OECD Ülkeleri ve Partner Ülkeler 
Uluslararası öğrencilere kendi 
öğrencilerinden daha fazla harç 
uygulayanlar

Avustralya, Avusturya1, Belçika1,2, 
Kanada, Çek Cumhuriyeti1,3, 
Danimarka1,3, Estonya1, İrlanda3, 
Hollanda1, Yeni Zelanda4, Rusya 
Federasyonu, Türkiye, İngiltere1, ABD5.

Uluslararası öğrencilerle kendi 
öğrencilerine aynı harcı uygulayanlar

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, 
Meksika6, İspanya.

Harç talep etmeyenler Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç. 

1 Avrupa Birliğinde ya da Avrupa Ekonomi Alanında olmayan öğrenciler için.
2 Belçika’da yükseköğretim kurumları, Avrupa Ekonomi Alanı dışından gelen öğrencilerin 
oranı kurum içinde % 2’yi geçtiği takdirde farklı harç ücreti uygulayabilmektedir. 
3 Devlet üniversitelerinde tam zamanlı yerli öğrencilerinden harç ücreti alınmamaktadır.
4 Ileri araştırma programlarında olan ya da Avustralyalı olan öğrenciler hariç.
5 Devlet üniversitelerinde uluslararası öğrenciler eyalet dışından gelen öğrencilerle aynı harç 
miktarını ödemektedir. Pratikte, eyalet dışından gelen öğrencilerde eyalet içindeki öğrenciler 
gibi az ödediklerinden, uluslararası öğrenciler daha fazla harç ödemektedir. 
6 Bazı yükseköğretim kurumları uluslararası öğrencilerden daha fazla harç talep edebiliyor. 
Kaynak: OECD (2011, s. 324). 
Not: Isveç, 2011 yılında uluslararası öğrencilerden harç almaya başlamıştır (Myklebust, 
2011).

Üçüncü etmen ise ülkelerin uyguladıkları göç politikalarıdır. OECD 
ülkelerinin çoğu, son yıllarda uluslararası öğrenciler için kalıcı veya 
geçici göçle ilgili olarak yasal düzenlemelerde kolaylıklar sağlamış-
lardır. Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, uluslararası öğrencilere 
sunulan göç imkânları ile ilgili yasal konularda iyileştirmeler yapmış 
ve süreci kolaylaştırmıştır. Bundan dolayı, bu ülkeler son yıllarda 
daha fazla uluslararası öğrencileri çekmektedir. 
OECD’nin raporunda bu üç etmenin yanında, şu etmenlerin de öğ-
renci tercihinde etkili olduğu belirtilmiştir: başvurulacak üniversi-
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tenin veya programın akademik itibarı, gelecekte mesleki kariyerine 
sağladığı katkı, programların esnekliği (süre ve müfredat bakımın-
dan), öğrencilerin kendi ülkelerinde yükseköğretime erişimde yaşa-
dıkları sınırlılıklar, ülkelerin birbirleri ile coğrafi, kültürel ve ticari 
bağları ve ülkelerin ikili anlaşmaları (OECD, 2011).
Yeni Zelanda’da bulunan uluslararası öğrencilerle yapılan bir an-
ket araştırmasında, uluslararası öğrencilerin Yeni Zelanda’yı tercih 
ederken en fazla göz önünde bulundurduğu kriterin, göç olanakları 
(çalışma vizesi, vatandaşlık, vb.) olduğu tespit edilmiştir (Wilkinson, 
Merwood ve Masgoret, 2010). Ankete katılan öğrencilerin % 68.8’i 
tercihlerinde göçmen (çalışma) vizesi olanaklarının onlar için önem-
li bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, öğ-
rencilerin eğitim dilini (Ingilizce), eğitimin kalitesi ile tanınırlılığını 
ve eğitimin maliyetini göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir. 
Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık % 60’ı tercihlerinde bu ölçütleri 
göz önünde bulundurduklarını belirtmiştir. Ayrıca araştırmada, öğ-
rencilerin göz önünde bulundurdukları etmenlerin geldikleri ülkele-
re ve mezuniyet derecelerine göre (lisans ya da ön lisans) farklılık arz 
ettiği ortaya çıkmıştır.
Avustralya’daki uluslararası öğrencilerin tercih nedenlerini ince-
leyen bir başka araştırmada, öğrencilerin Avustralya’yı tercih etme 
nedenlerini itici ve çekici etmenlerle ifade edilmiştir (Mazzarol ve 
Soutar, 2002). Itici modele göre, öğrenci akışı, öğrencinin kendi ül-
kesinin ekonomik zenginliğine, gelişen ülkelerin dünya ekonomisi-
ne bağlılığının seviyesine ve ülkedeki eğitimin fırsatlarına bağlıdır. 
Araştırmada, bir ülkenin uluslararası öğrencileri çekmesi için etkili 
çekici etmenler şöyle sıralanmıştır: öğrencilerin kendi ülkelerinde 
gidilecek ülke ile ilgili genel kanı ve bilgi seviyesi; kendi ülkelerinin 
gidilecek ülkeye olan coğrafi yakınlığı; gidilecek ülkede aile veya ar-
kadaşlarının olması ya da aile veya arkadaşlarının daha önce orada 
okuması; öğrencilerin arkadaşlarından ve ailesinden aldığı kişisel 
tavsiyeler; gidilecek ülkedeki harç, yaşam, ulaşım maliyetleri; gidile-
cek ülkedeki suç oranları ve ülkenin güvenlik durumu. 
Mazzaro ve Soutar (2002), tüm bunlara ek olarak, üniversitenin 
akademik bilinirliği, piyasa profili, üniversitede verilen derslerin 
ve programların esnekliği ve çeşitliliği, diğer üniversitelerle yapılan 
karşılıklı anlaşmalar, uzaktan eğitim, akademik kadronun genişliği 



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

28

ve kalitesi, yenilikçilik vizyonu, bilişim teknolojilerinin kullanımı, 
mezunlarının profili, sunduğu fırsatlar ve pazarlama çabası gibi et-
menlerin, uluslararası öğrencilerin üniversite tercihinde etkili oldu-
ğunu belirtmiştir.

2.4 UYUM SÜRECINI ETKILEYEN SORUNLAR
Yükseköğretimde yaşanan uluslararasılaşma sürecine bağlı olarak, 
uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları ve uyum süreçlerini etkile-
yen sorunlar önemli bir araştırma konusu olarak güncelliğini koru-
maktadır. Uluslararası literatürde bu konuda yapılan çalışmalarda, 
uluslararası öğrencilerin farklı ama birbirleri ile ilintili konularda 
sorunlar yaşadığını ve bu sorunların öğrencilerin uyum süreçleri-
ni olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Literatür taraması sonucunda 
belirlenen bu sorunlar aşağıda özet bir şekilde ele alınmıştır. 

2.4.1 Dil Yetersizliği
Uluslararası öğrencilerin en sık karşılaştığı sorunların başında dil 
yetersizliği gelmektedir. Öğrenim gördükleri ülkenin konuşma dilini 
veya eğitim dilini yeterli düzeyde bilmeyen uluslararası öğrencilerin, 
farklı konularda birçok sorunla karşılaştığı tespit edilmiştir (Smith 
ve Khawaja, 2011). Bu sorunların başında akademik başarısızlık gel-
mektedir. Uluslararası öğrencinin öğrenim diline yeterince hâkim 
olmaması, dersleri anlamalarına engel teşkil ettiği gibi, öğrencilerin 
derslere aktif katılımlarını, öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri ile 
etkileşimlerini, derslerde gerektiğinde soru sorabilme özgüvenlerini 
ve ödevleri ile yazılı ve sözlü sınavlarını olumsuz yönde etkileyebil-
mekte ve genel olarak öğrencilerin başarısız olmasına neden olabil-
mektedir (Butcher ve McGrath, 2004; Duru ve Poyrazli, 2007; Live-
Kaye, 1998; McLachlan ve Justice, 2009). Amerika’da öğrenim gören 
öğrenciler üzerinde yapılan farklı çalışmalarda, öğrencilerin özellikle 
konuşma dilinde sorun yaşadıkları (Sherry, Thomas ve Chui, 2010), 
aksanlarının anlaşılmayacağı korkusuyla derslere katılmaktan çekin-
dikleri ve argo ifadeleri içeren günlük Ingilizceyi çok kullandıkları 
için Amerikalı öğrencileri anlamadıkları tespit edilmiştir (Poyrazli 
ve Grahame, 2007).
Dil yetersizliğine bağlı olarak gelişen bir diğer sorun ise öğrencilerin 
sosyokültürel uyumu ile ilgilidir. Öğrenim gördükleri ülkenin dilini 
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konuşmakta güçlük çeken öğrencilerin, gündelik yaşamda insanlar-
la ilişki kurmakta ve arkadaşlık edinmekte zorlandıkları, bunun ise 
öğrencilerin sosyal ve kültürel adaptasyon sürecini olumsuz etkile-
diği tespit edilmiştir (Duru ve Poyrazli, 2007; Kagan ve Kohen, 1990; 
Smith ve Khawaja, 2011). Amerika’da öğrenim gören uluslararası öğ-
rencilerle yapılan araştırmalarda, öğrencilerin kendi değerlendirme-
lerine bağlı olarak belirttikleri Ingilizcelerinin akıcılığı, öğrencilerin 
kültürel uyum sürecinde yaşadıkları stresi önemli ölçüde açıklamak-
tadır (Duru ve Poyrazli, 2007; Yeh ve Inose, 2003). Diğer bir ifadeyle, 
yabancı dili akıcı konuşan öğrencilerin sosyokültürel uyumları daha 
kolay olmaktadır. 
Dil yetersizliğine bağlı olarak, iletişim kurmakta ve arkadaşlık edin-
mekte zorlanan uluslararası öğrenciler, sosyal olduğu kadar psiko-
lojik açıdan da olumsuz etkilenebilmektedir (Zhang ve Goodson, 
2011). Sosyal izolasyon, yalnızlık hissi ve depresyon bu bağlamda 
öğrencilerin karşılaştıkları psikolojik sorunlar olarak belirlenmiştir 
(McLachlan, 2009; Smith ve Khawaja, 2011). 

2.4.2  Maddi Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları ve yaşam streslerini 
artıran bir diğer sorun ise maddi sıkıntılardır. Farklı çalışmalarda, 
uluslararası öğrencilerin, burslarının kesilmesi, ücret karşılığı ça-
lışmalarına ilişkin bazı sınırlamaların olması, okula ödedikleri harç 
ücretlerinin ve/veya konaklama ücretlerinin yüksek olması veya za-
man içinde artırılması gibi bir takım etmenlere bağlı olarak, maddi 
açıdan sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir (Li ve Kaye, 1998; Sherry, 
Thomas ve Chui, 2010; Smith ve Khawaja, 2011). Ingiltere’de yapılan 
bir nicel çalışmada, katılımcı öğrencilerin yaklaşık % 30’u tarafından 
belirtilen maddi sorunların, öğrencilerin en fazla karşılaştığı sorun 
olduğu bulunmuştur (Li ve Kaye, 1998). Amerika’da bir üniversitede 
öğrenim gören uluslararası öğrenciler üzerine gerçekleştirilen nitel 
bir araştırmada ise, öğrencilerin okul harcını ödemekte ve konak-
lama gibi yaşam maliyetini karşılamakta güçlük çektikleri ortaya 
çıkmıştır (Poyrazli ve Graheme, 2007). Maddi sıkıntılardan kaynak-
lanan sorunların özellikle öğrencilerin ülkeye geldikleri ilk yıllarda 
daha etkili olduğu tespit edilmiştir (McLachlan ve Justice, 2009).
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2.4.3 Kültürel Farklılıklar
Uluslararası öğrencilerin en fazla karşılaştıkları sorunlardan bir 
diğeri ise sosyokültürel uyumsuzluktur. Uluslararası öğrencilerin 
kendi ülkeleri ile öğrenim amaçlı geldikleri ülkenin sosyokültürel 
yapısındaki farklılıklar, öğrencilerde kültür şokuna sebebiyet ve-
rebilmekte ve öğrencilerin farklı kültürel normlara ve geleneklere 
sahip yeni bir sosyal düzene ayak uydurması sorun haline gelebil-
mektedir (McLachen ve Justice, 2009; Sherry, Thomas ve Chui, 2010; 
Yeh ve Inoza, 2003; Zhou, Jindal-Snape, Topping ve Todman, 2008). 
Amerika’da öğrenim göre uluslararası öğrencilerle yapılan bir araş-
tırmanın sonucuna göre, uluslararası öğrencilerin kendi kültürleri 
ile öğrenim gördükleri ülkenin kültürü arasındaki fark arttıkça kül-
türel uyum süreci daha stresli hale gelmektedir (Ye, 2005’den aktaran 
Kegel, 2009). 
Kültürel farklılık bağlamında uluslararası literatürde en fazla deği-
nilen sorun, kolektivist yaşam tarzının benimsendiği doğu ülkele-
rinden, bireysel yaşam tarzının hâkim olduğu batı ülkelerine gelen 
uluslararası öğrencilerin, akademik ve kültürel uyumda daha fazla 
sıkıntı yaşadıklarıdır (Yeh ve Inoza, 2003). Yeh ve Inoza çalışmala-
rında, Asya, Latin Amerika ve Afrika bölgelerinden gelen uluslara-
rası öğrencilerin, Avrupa’dan gelen beyaz öğrencilere nazaran daha 
fazla kültürel uyum stresi yaşadıklarını saptamıştır. Araştırmacılara 
göre bu durum, Amerika’daki kültürel değerler daha çok beyazlara 
dayandığı için Avrupa’dan gelen beyaz öğrencilerin kültürel davranış 
ve değerler bağlamında daha az farklılık yaşadığından kaynaklan-
maktadır. Buna ek olarak, Amerika’da eğitim gören 20 uluslararası 
öğrenci ile gerçekleştirilen nitel bir çalışmada, yemek kültüründeki 
farklılıkların ve hatta hava değişiminin bile uluslararası öğrenciler 
açısından sorun teşkil edebileceği üzerinde durulmuştur (McLach-
lan ve Justice, 2009). 
Kültürel farklılıklar aynı zamanda uluslararası öğrenciler hakkında 
ön yargılara ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilmektedir. Ame-
rika’daki bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerle yapılan nicel 
bir araştırmada, uluslararası öğrencilerin % 60’ı kendi kültürlerinin 
anlaşılamadığını belirtmiştir (Sherry, Thomas ve Chui, 2010). Aynı 
çalışmada, Müslüman öğrenciler kampus içerisinde dini hassasiyet-
lerinin bilinmediği veya göz ardı edildiğini vurgulamıştır. 
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2.4.4  Ayrımcılık ve Irkçılık
Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerde karşı karşıya kaldıkları 
ayrımcı, dışlayıcı veya ırkçı yaklaşımlar, öğrencilerin uyum süreç-
lerini ve ruh sağlığını negatif etkileyen bir diğer önemli etmendir 
(Lee ve Rice, 2007; Smith ve Khawaja, 2011). Poyrazli ve Grahame 
(2007) Amerika’da öğrenim gören uluslararası öğrencilerle yaptıkları 
çalışmalarında, beyaz tenli olmayan öğrencilerin özellikle kampüs 
dışında aleni bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldıklarını saptamıştır. 
Aynı çalışmada, fiziksel olarak Orta Doğu kökenli insanlara benze-
yen öğrencilerin, 11 Eylül saldırıları sonrasında “terörist” muamelesi 
gördükleri de saptanmıştır. Avustralya’da öğrenim gören uluslara-
rası öğrencilerin tecrübeleri üzerine yapılan bir diğer araştırmada, 
üç farklı üniversite öğrenim gören Asyalı öğrencilerin yaklaşık üçte 
ikisi, ayrımcılık ve ön yargıları önemli bir sorun olarak belirtmiştir 
(Mullins, Quintrell ve Hancock, 1995). Ayrımcı, dışlayıcı veya ırk-
çı yaklaşımlar zaman zaman saldırılara kadar gitmektedir. Örneğin 
yakın zamanda Avustralya’da Hindistanlı öğrencilere yapılan fiziksel 
saldırı, uluslararası öğrenciler arasında korkuya neden olmuş, olayın 
ardından Avustralya’daki Hindistanlı öğrenci sayısında düşüş yaşan-
mıştır (Smith ve Khawaja, 2011). 
Amerika’da gerçekleştirilen bir diğer araştırmada, uluslararası öğren-
cilerin yerli öğrencilere göre daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıkları 
saptanmıştır (Poyrazli ve Lopez, 2007). Aynı çalışmada, Amerika’da 
daha uzun süredir bulunan uluslararası öğrencilerin ve yaşlı öğren-
cilerin daha fazla ayrımcılık yaşadıkları, ayrımcılığa maruz kalan 
öğrencilerin daha fazla sıla özlemi yaşadığı, öğrencilerin ayrımcılığı 
hissetme seviyeleri ile ırk ve etnik kökenleri arasında ilişki olduğu 
saptanmıştır. Çalışmada, ayrımcılığa ez az maruz kaldığı belirten 
uluslararası öğrenciler Avrupa’dan gelen öğrenciler olmuştur. Araş-
tırmacılar, bu durumun Avrupa dışından gelen öğrencilerin ırk ve 
etnik kökenlerinin Avrupa’dan gelen öğrencilere nazaran daha belir-
gin olmasından kaynaklanıyor olabileceğini vurgulamıştır.

2.4.5 Uluslararası Öğrencilerin Üzerindeki Baskılar
Uluslararası öğrenciler üzerindeki en büyük baskı, akademik yönden 
başarılı olmaları gerekliliğidir. Başarısızlık bütün öğrencilerin karşı 
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karşıya kalabileceği bir durumken, başarısızlığın faturası uluslararası 
öğrenciler açsından daha ağır olabilmektedir. McLachlan ve Justice 
(2009), kendi imkânları ile öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, 
başarısız olmaları halinde emeğinin yanında yaptığı harcamaların da 
boşa gideceğinden; kendi ülkelerinden burs alarak öğrenim gören 
uluslararası öğrencilerin, başarısız olmaları halinde ülkelerine karşı 
yükümlükleri ağır olduğundan; asistanlık yaparak öğrenimlerinde 
devam eden uluslararası öğrencilerin ise asistanlığının düşmemesi 
için not ortalamasını belirli bir ortalamanın üzerinde tutması gerek-
tiğinden, genel olarak uluslararası öğrencilerin üzerindeki başarılı 
olma baskısının daha fazla olabileceği belirtilmiştir. Araştırmacılar, 
bu baskının, başarısızlığın utanç verici bir durum olarak algılandı-
ğı Asya ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler için daha da fazla 
olabileceğini belirtmiştir. 

2.4.6  Psikolojik Sorunlar
Çoğunlukla yukarıda bahsedilen sorunlara bağlı olarak, uluslararası 
öğrenciler sıla hasreti, yalnızlık, toplumsal soyutlanma, kimlik bu-
nalımı, kendine güvensizlik ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla 
karşı karşıya kalabilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi araştırma-
larda, ayrımcılığa maruz kalan uluslararası öğrencilerin, ruh sağlı-
ğının bozulabileceği, depresyona girebileceği ve daha fazla sıla has-
reti yaşayabileceği tespit edilmiştir (Poyrazli ve Lopez, 2007; Smith 
ve Khawaja, 2011). Dili zayıf olduğundan ya da kültürel nedenlerle 
öğrenim gördükleri ülkede sosyalleşemeyen ve sosyal bağları zayıf 
kalan uluslararası öğrencilerin de benzer şekilde ruh sağlıklarının 
olumsuz etkilendiği; bu duruma bağlı olarak öğrencilerin yalnızlık 
ve sıla hasreti yaşadıkları ve kendilerini toplumdan ve hayattan so-
yutladıkları gözlemlenmiştir (McLachlan ve Justice, 2009). Benzer 
şekilde, uluslararası öğrencilerin üzerlerindeki başarılı olmaları ge-
rektiği yönündeki baskı da, öğrencilerin sosyalleşmelerini olumsuz 
etkileyebilmekte ve onları yalnızlığa itebilmektedir (McLachlan ve 
Justice, 2009). Diğer taraftan, ruh sağlığı bozulan öğrencilerin, psi-
kolojik danışmanlık merkezlerine başvurmaktan –utanma, aşağılan-
ma duygusu vb. nedenlerle– çekindikleri saptanmıştır (Yeh ve Inose, 
2003). 
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2.4.7 Öğrencilere ve Ülkelerine Göre Farklılaşan Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar, öğrencilerin kişili-
ğine, bireysel özelliklerine ve geldikleri ülkelere göre değişebilmekte-
dir. Milli kültürün öğrencilerin kişiliği üzerindeki etkisi göz önünde 
bulundurulacak olursa, farklı milletlerden gelen öğrencilerin farklı 
sorunlarla karşılaşması muhtemeldir. Ingiltere’de bir üniversitede 
öğrenim gören 155 uluslararası öğrenci üzerinde yapılan bir çalış-
mada, kadın öğrencilerin yalnızlık hissini erkek öğrencilere göre 
daha fazla yaşadığı, genç öğrencilerin Ingiliz öğrencilerle ilişki kur-
ma konusuna daha başarılı oldukları ve Asyalı öğrencilerin Avrupalı 
öğrencilere göre daha fazla sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır (Li ve 
Kaye, 1998). Benzer şekilde, Amerika’da öğrenim gören uluslararası 
öğrencilerle yapılan bir diğer araştırmada, uluslararası öğrencilerin 
karşılaştıkları adaptasyon sorunlarının geldikleri ülkelere göre değiş-
tiği; Avrupa’dan gelen uluslararası öğrencilerin, Asya, Afrika ve Latin 
Amerika’dan gelen öğrencilere göre daha az uyum sorunu yaşadıkla-
rı bulunmuştur (Yeh ve Inose, 2003). Amerika’da öğrenim gören 297 
Türk öğrenci üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise, öğrencilerin 
medeni halinin uyum süreçlerini etkilediği gözlenmiştir (Duru ve 
Poyrazli, 2007). Çalışmada, öğrencilerden evli olanların, bekâr olan-
lara nazaran daha fazla uyum sorunu yaşadıkları bulunmuştur. Araş-
tırmacılar, bu durumun, evli öğrencilerin bekâr öğrencilerden farklı 
olarak, aile içi sorunlarla baş etmelerinden, ailenin diğer fertlerinin 
uyum süreçlerinden etkilenmelerinden ve ailenin getirdiği finansal 
yükten kaynaklanıyor olabileceğini belirtmiştir. 
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Bu bölümde, bazı gelişmiş ülkelerin uluslararası öğrenci politikaları-
nın kısa bir değerlendirmesi yapılacaktır. Farklı ülkelerdeki yetenek-
li öğrenci ve bilim adamlarını kazanmak, kendi kültürel değerlerini 
ve bu değerlerin ortaya çıkardığı ekonomik aktiviteleri uluslararası 
öğrenciler vasıtasıyla ihraç etmek, küresel ekonominin doğurduğu 
insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak rekabet gücünü artırmak, üre-
tilen faydalı bilgiyi paylaşmak ve giderek artan güvenlik ve diplo-
masi ortamında kültürler ve ülkelerarası karşılıklı hoşgörü ve anla-
yışı geliştirmek gibi önemli amaçlara hizmet ettiği için, artık birçok 
ülke uluslararası eğitimi kritik bir konu olarak değerlendirmektedir. 
Dolayısıyla, uluslararası eğitim pazarında yaşanan rekabet her geçen 
gün yoğunlaşarak artmaktadır. Bu rekabet, ABD, Ingiltere ve Avus-
tralya gibi uluslararası öğrencilerce rağbet gören ülkeler başta olma 
üzere birçok ülkeyi uluslararası eğitim politikalarını güncellemeye 
zorlamaktadır. Bu bölümde, bulundurdukları uluslararası öğrenci 
sayısı bakımından lider konumdaki bazı ülkelerin, uluslararası öğ-
rencilerle ilgili izledikleri politikalar ve bu politikalardaki dönüşüm 
yansıtılmaya çalışılmıştır. 

3.1 AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI
Daha önce işaret edildiği üzere, genel olarak, uluslararası öğrenci-
lerin yükseköğretim için en fazla tercih ettikleri ülkeler incelendi-
ğinde, bu ülkelerin uluslararası öğrencilere, başvuru ve eğitim sü-
recinden mezuniyet sonrası istihdam sürecine kadar birçok süreçte 
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kolaylık ve esneklik sağlayan politikalar izlediği görülmektedir. Ör-
neğin, uluslararası eğitim pazarında en büyük paya sahip ABD’nin, 
öğrenciler tarafından bu denli cazip algılanmasında, ABD’nin kü-
resel platformdaki siyasi yerinin ve eğitim dilinin Ingilizce olması-
nın ötesinde, ABD hükümetince izlenen ve Uluslararası Eğitimciler 
Birliği (NAFSA) ve Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IEE) gibi sivil ku-
ruluşlarca desteklenen farklı politikaların etkili olduğu söylenebilir. 
Ülke yönetiminin, her ülkeden gelen öğrencilere kapılarını açması, 
başvurularda vize işlemlerini kolaylaştırması, mezuniyet sonrası ta-
nıdığı göçmen vize uygulamaları ile öğrencilere çalışma ve ülkede 
kalma fırsatları sunması, ABD yükseköğretimini teşvik eden ve ta-
nıtıcı faaliyetler yürüten özel veya sivil kuruluşları desteklemesi ve 
ayrıca yükseköğretim kurumlarının sunduğu programların süre ve 
müfredat bakımından esnek hale getirilmesi gibi etmenler kolektif 
bir biçimde ABD’yi pek çok uluslararası öğrenci tarafından rağbet 
edilen ülke konumuna getirmiştir.
ABD hükümeti, vize başvuru işlemleriyle ilgili olarak, Çin ve Hin-
distan gibi en fazla öğrenci gönderen deniz aşırı ülkelerden başvu-
ran öğrencilerin, saat farkından dolayı erişim sorunu yaşamamaları 
için danışma ofislerinin çalışma saatlerini uzatmış ve personel sayı-
sını artırmıştır. Ayrıca, başvuru, randevu ve mülakat gibi vize baş-
vuru süreçlerinin, öğrenciler tarafından internet üzerinden takip 
edilebilmesi için konsoloslukların web siteleri geliştirilmiştir. Yine, 
uluslararası öğrencilerin öğrencilikleri süresince kampus içinde 
çalışmalarına imkan sağlanmakta ve bazı vize türlerinde izne bağlı 
olarak öğrencilerin eşlerine çalışma imkânı verilmektedir. Öğrenci-
lik süresince sağlanan bu imkâna ek olarak, özellikle fen, mühen-
dislik, teknoloji ve matematik alanlarında eğitim gören uluslararası 
öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışma hayatına geçişlerini ko-
laylaştırmak için, Isteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim (Optional Practical 
Training) adı altında bir program çerçevesinde, öğrencilere özel bir 
vize verilmekte ve mezuniyet sonrası 29 aya kadar çalışma ve araştır-
ma yapma imkânı sunulmaktadır (Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 
2011). 
ABD’de yükseköğretimin uluslararasılaştırılmasından sorumlu her-
hangi bir çatı devlet kuruluşu bulunmamaktadır. Uluslararasılaşma 
stratejileri genellikle yükseköğretim kurumlarınca belirlenmektedir. 
Kurumlar, uluslararası öğrencilere ulaşmak için dünya genelinde ta-
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nıtım faaliyetleri yürütmekte, mezun bağlantılarını kullanmakta ve 
öğrencilere burs ve asistanlık imkânları sunmaktadır. Diğer taraftan, 
Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi dev-
let birimleri, kamu tarafından finanse edilen burslar ve uluslararası 
eğitim ve kültürel değişim programları vasıtasıyla, diğer ülkelerden 
öğrenci getirme noktasında yükseköğretim kurumlarına ulusal des-
tek sağlamaktadır (Macready ve Tucker, 2011). 
Bu bağlamda yürütülen en önemli programlardan biri Fulbright 
programıdır. Dışişleri Bakanlığına bağlı Eğitim ve Kültürel Ilişkiler 
Dairesi tarafından desteklenen ve büyük ölçüde bağımsız bir vakıf 
olan Uluslararası Eğitim Enstitüsü (IEE) tarafından yürütülen Fulb-
right programı, her yıl yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenci, öğretmen 
ve akademisyene burs imkânı sunmaktadır. 2009-2010 yılında yak-
laşık 385 milyon dolar bütçesi olan bu programın, bütçesinin % 65 
Amerikan hükümeti tarafından karşılanmaktadır (Fulbright, 2010). 
Yine, Dışişleri Bakanlığına bağlı Eğitim ve Kültürel Ilişkiler Dairesi 
tarafından desteklenen EducationUSA isimli organizasyon, hem in-
ternet sitesi üzerinden hem de 150’inin üzerinde ülkede ve sayıları 
400’ü aşan ofislerde, Amerika’da yükseköğretim ile ilgili danışmanlık 
hizmeti vermektedir.2 Bu ofislerde çalışan personel bulundukları ül-
keler hakkında bilgi sahibi olduklarından, aynı zamanda, Amerikalı 
öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim almaları noktasında da danış-
manlık yapmaktadır (Macready ve Tucker, 2011). 
ABD’de üniversiteler kendi başvuru sürecini kendisi yürütmektedir. 
Bununla birlikte, bazı üniversiteler, üyelik esasına dayanan merkezi 
başvuru sistemlerini kullanmaktadırlar. Örneğin, aralarında Stan-
ford ve Yale gibi saygın üniversitelerinde bulunduğu 400’ün üze-
rinde üniversite, The Common Applications adlı merkezi başvuru 
sistemini kullanmaktadırlar.3 Bütüncül bir başvuru süreci amaçlayan 
sistem, hem ulusal hem de uluslararası öğrencilere eşitlikçilik, erişi-
lebilirlik ve güvenilirlik ilkeleriyle hizmet sunmaktadır. Geçen yıl 2,5 
milyon civarında öğrenci (yerli ve uluslararası) bu sistem üzerinden 
sisteme üye olan üniversitelere başvuru yapmıştır. 

2.  http://www.educationusa.info/about.php#.TvrzrWEpkXE
3. https://www.commonapp.org
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3.2 INGILTERE
Amerika’nın ardından, yükseköğretim kurumlarında en çok ulusla-
rarası öğrenci bulunan ülke Ingiltere’dir. Ingiltere’nin resmi uluslara-
rası kültürel ilişkiler kuruluşu olarak faaliyet gösteren British Coun-
cil, uluslararası eğitim pazarında Ingiltere eğitimini temsil eden ve 
tanıtımını yürüten en önemli kuruluştur. British Council, pek çok 
ülkede bulunan ofislerinde, yaptıkları yayınlar, tanıtım faaliyetle-
ri ve halkla ilişkiler kampanyaları ile öğrencilere ve gençlere bilgi, 
danışmanlık ve destek sağlamaktadır. Eğitim ile ilgili tanıtımlarda, 
British Council tarafından desteklenen EducationUK adlı web hiz-
meti kullanılmaktadır4. Ayrıca British Council, pek çok ülke ve böl-
ge ile karşılıklı projeler geliştirilmektedir. Bunlardan biri Afganistan, 
Bangladeş, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan’la Ingiliz yükseköğ-
retim kurumları arasında yapılan ve ortak akademik çalışmaları güç-
lendirmeyi hedefleyen Araştırma ve Eğitimde Uluslararası Ortaklık 
(The International Partnership in Research and Education) isimli 
projedir. Buna benzer ortaklıklar Güney Asya ve Afrika ülkeleri ile 
de yapılmaktadır. Ayrıca, Ingiltere hükümeti Fulbright ve Chevening 
burs programları ile de uluslararası öğrencileri desteklemektedir 
(Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). 
Ingiltere’de, uluslararası öğrencilere ve onlarla ilgilenenlerin men-
faatlerine hizmet eden Ingiltere Uluslararası Öğrenci Işleri Kurulu 
(UK Council for International Student Affairs) adında ulusal bir 
danışma kurulu bulunmaktadır5. Bu kurul, uluslararası öğrencilere 
verilen desteği artırmak, uluslararası eğitimin ve öğrencilerin ül-
keye sağladığı katkı hakkında farkındalık oluşturmak, uluslararası 
öğrenci akışını olumsuz etkileyen bariyerleri belirlemek ve ortadan 
kaldırmak, ilgili birimlerde çalışan personelin profesyonel gelişimi-
ne katkıda bulunmak vb. gibi amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, 
hükümetin uluslararası öğrencilerle ilgili izlediği politikaları yakın-
dan takip etmekte, yaptığı yayınlar ve yürüttüğü kulis faaliyetleriyle, 
bu politikalara öğrencilerin menfaatleri doğrultusunda yön vermeye 
çalışmaktadır. 
Ingiltere, hem ülke vatandaşlarının hem de uluslararası öğrencilerin 
üniversitelere başvurularını kolaylaştırmak ve üniversitelerin iş yü-

4.  http://www.educationuk.org
5.  http://www.ukcisa.org.uk/about/index.php
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künü azaltmak üzere, merkezi bir başvuru sistemi (UCAS) geliştiril-
miştir.6 Bu sistem sayesinde, öğrenciler tek bir web sayfası üzerinden 
istedikleri kadar üniversiteye başvuru yapabilmekte ve başvuru so-
nuçları yine bu sistem üzerinden kendilerine bildirilmektedir.

3.3 KANADA
Uluslararası öğrencilerin yöneldiği bir diğer önemli merkez Kana-
da’dır. Kanada, genç nüfusunun azalması nedeniyle, özellikle yükse-
köğretim için ülkelerine gelen gençlere değer vermekte ve nitelikli 
göç politikaları kapsamında öğrencilere, öğrencilikleri süresince ve 
sonrasında, çalışma olanakları sunan esnek vize politikaları izlemek-
tedir. Kanada Vatandaşlık ve Göç Ofisi, öğrencilerin kampus dışın-
da çalışabilmeleri için kampus dışı çalışma izni çıkarmış, mezuniyet 
sonrası çalışma izninin süresini artırmış ve erişimini kolaylaştırmış-
tır. Ofis, öğrencilerin vize alma süreçlerini de kolaylaştırmak adına 
vize bekleme sürelerini azaltıp, online başvuru yapabilmelerini sağ-
lamıştır. 2008 yılında kampus dışı çalışma izni kapsamında 16 bin 
öğrenciye iş imkanı sunulmuştur (Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 
2011). 
Kanada’nın eğitimle ilgili uluslararası tanıtımını ağırlıklı olarak Dış 
Ilişkiler ve Uluslararası Ticaret Bakanlığına bağlı çalışan Uluslararası 
Eğitim ve Gençlik Birimi yürütmektedir. Bu birim, ülkedeki eğitim 
olanaklarının uluslararası eğitim pazarında tanıtımını yapmak için 
2008 yılında IMAGINE (Imagine Education au/in Canada) adında 
bir ulusal marka oluşturmuştur. Tanıtım faaliyetleri, reklamların 
yanı sıra bu markaya bağlı olarak oluşturulan web sitesi aracılığıyla 
yürütülmektedir. Web sitesinde, uluslararası öğrencilere, yükseköğ-
retim kurumları, eğitim programları, burs olanakları ve eğitim üc-
retleri hakkında bilgi ve danışmanlık sunulmaktadır7. Buna ilaveten, 
Kanada Uluslararası Eğitim Bürosu (Canadian Bureau of Internatio-
nal Education), kar amacı gütmeyen, ulusal bir üyeli kuruluş olarak, 
uluslararası eğitim faaliyetleri destekleyen ve uluslararası ilişkileri 
geliştirmeye çalışan bir diğer ana kuruluştur. Bu kuruluş, Dış Ilişkiler 
ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı adına, öğrenci burslarını koordine 
etmektedir.

6. http://www.ucas.com/
7.  http://www.educationau-incanada.ca



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

42

3.4 FRANSA
Fransa’nın uluslararası eğitim pazarında önemli bir yeri vardır. Fran-
sa hükümeti uluslararası öğrencileri çekmek için aktif uluslararası 
eğitim politikaları izlemektedir. Fransa’nın izlediği en önemli po-
litika üniversite harçları ile ilgilidir. Yükseköğretim kamu hizmeti 
kapsamında değerlendirildiğinden öğrenci harçlarının önemli bir 
kısmı devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Uluslararası öğren-
ciler ise yerli öğrencilerle aynı miktarda harç ödemekte ve sosyal im-
kânlardan eşit düzeyde yararlanmaktadır. Fransa hükümeti, tanıtım 
ve danışmanlık faaliyetleri ile uluslararasılaşma gayretlerine destek 
sağlamak amacıyla farklı ulusal kuruluşlar kurmuştur. Bunların 
başında CampusFrance gelmektedir. Bu kuruluş, devlet desteği ile 
Büyükelçilikler himayesinde, 103 ülkedeki 131 ofis ve 37 şubesi ile 
Fransa yükseköğretiminin tanıtımını yapmakta ve ilgili öğrencilere 
yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.8 CampusFrance 
düzenlediği konferans, çalıştay ve fuarlarla her yıl 160 bin ziyaretçiyi 
ağırlamaktadır. Tanıtım ve danışmanlık faaliyetlerini resmi internet 
sitesi aracılığı ile de etkin bir şekilde sürdüren bu kurum, aynı za-
manda Fransa’da eğitim için sağlanan 600’e yakın burs hakkında da 
detaylı bilgi vermektedir (Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). 

3.5 ALMANYA
Uluslararası öğrencilerin önemli çoğunluğunu Türk vatandaşlarının 
oluşturduğu Almanya, son yıllarda göç politikalarındaki yeni dü-
zenlemelerle, eskiden sadece AB üyesi ülkelerden gelen öğrencilere 
tanınan mezuniyet sonrası çalışma ve araştırma imkânını, artık AB 
üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrencilere de sunmaya başlamış-
tır. Uluslararası öğrenciler, mezuniyetten sonra bir yıla kadar ülkede 
kalıp, iş bulabilme hakkına sahiptirler. Uluslararası öğrenciler için 
vize şartlarını daha kolay hale getirme de tartışılmaktadır. Almanya 
yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına destek sağlayan ve onları 
uluslararası pazarda tanıtan en önemli kuruluş, 1925 yılında kurulan 
Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD) adlı organizasyondur 
(Macready ve Tucker, 2011). 
Başta Almanya Federal Yabancı Ofisi ve Federal Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı olmak üzere birçok kamu kurumu tarafından desteklen bu 

8.  http://www.campusfrance.org/en/page/campusfrance-offices-around-world
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kuruluş, Alman üniversitelerinin uluslararasılaşma süreçlerine, pa-
zarlama ve tanıtım faaliyetleri, ilgili personelin profesyonel gelişimi-
ne katkı sağlayacak eğitim faaliyetleri ve farklı konulardaki yayınları 
ile katkıda bulunmaktadır. DAAD bu stratejik amaca yönelik olarak 
yıllık yaklaşık 68 milyon Avro bütçe ayırmaktadır (DAAD, 2010). 
Tanıtıma bakan yönüyle, Almanya Akademik Değişim Servisi, inter-
net üzerinden ve 14 yerel ofis ile 50 bilgi merkezi aracılığıyla, Alman-
ya’daki ve diğer ülkelerdeki yükseköğretim merkezleri ve kurumları 
hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. DAAD, 
yetenekli uluslararası öğrencilerin Almanya’da, Alman öğrencilerin 
ise yurtdışında eğitim almalarını teşvik etmek için, 250 farklı prog-
ram yürütmekte ve bu stratejik amaçlara yönelik yıllık yaklaşık sı-
rasıyla 87 milyon ve 109 milyon Avro bütçe ayırmaktadır (DAAD, 
2010). 

3.6 YENI ZELANDA
Yeni Zelanda, son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısında en fazla ar-
tış yakalayan ülkeler arasında yer almaktadır. Yeni Zelanda, devlet 
okullarına ve üniversitelerin uluslararası öğrenci kabulüne, 1989 yı-
lında çıkarılan Eğitim Kanunu ile belirgin olarak başlamıştır. Daha 
sonra farklı zamanlarda atılan yasal somut adımlarla, uluslararası 
eğitim politikalarında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenle-
meler belirli aralıklarla 2010 yılına kadar devam etmiştir. Yeni Ze-
landa hükümeti, 2004 yılından itibaren, ülkenin eğitiminin ulusla-
rarası tanıtımına fon sağlamakta ve başarılı uluslararası öğrencilere 
lisans ve lisansüstü düzeylerde burs imkânları sunmaktadır (Macre-
ady ve Tucker, 2011). Education New Zealand adında resmi bir ku-
ruluş, Yeni Zelanda’nın uluslararası eğitim faaliyetlerinin tanıtımını 
yapmaktadır.9 Bu kuruluş, tanıtımı ve bilgilendirmeyi New Zealand 
Educated adında bir marka ile web sitesi üzerinden yapmaktadır.10 
Bu kuruluş ayrıca, eğitim alanında Yeni Zelanda’nın tanıtımını yap-
mak isteyen özel acentelere eğitim yoluyla sertifika vermekte ve bu 
acenteleri Yeni Zelanda’daki eğitim kurumlarıyla buluşturmaktadır.
Yeni Zelanda’da 2006 yılına kadar uluslararası öğrencilerden, yerli 
öğrencilere nazaran, daha fazla harç alırken, 2006 yılında yapılan dü-

9.  http://www.educationnz.org.nz
10.  http://www.newzealandeducated.com
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zenlemelerle, Yeni Zelanda’ya doktora eğitimi için gelen uluslararası 
öğrencilerden, yerli öğrencilerden alınan harç ücreti talep edilmek-
tedir. Yapılan bu düzenlemenin de etkisiyle, Yeni Zelanda’da doktora 
yapan uluslararası öğrenci sayısı 2005 yılında 693 iken, 2009’da bu 
sayı 2.405’e çıkmıştır. Ayrıca, Yeni Zelanda hükümeti, öğrencilere 
mezuniyet sonrası çalışabilme olanakları sunmaktadır. Hükümet 
rakamlarına göre, ülkeye gelen öğrencilerin üçte biri çalışmak için 
kalmakta, beşte biri ise orada kalıcı olarak yaşamaya başlamaktadır 
(Wilkinson, Merwood ve Masgoret, 2010). 

3.7 AVUSTRALYA
Uluslararası eğitimde bir diğer önemli ülke Avustralya’dır. Avustralya 
Eğitim Bakanlığı, uluslararası eğitimi geliştirmek için her sene üni-
versitelere 6,5 milyon dolar fon ayırmaktadır. Avustralya’nın ulus-
lararası öğrenci politikaları, nitelikli göç politikalarından bağımsız 
değerlendirilemez. Avustralya, nitelikli göç politikaları kapsamında, 
1999 yılından itibaren uzun süre, uluslararası öğrencilerin hemen ve 
kolaylıkla daimi ikamet almasına olanak sağlamıştır. Ancak, zaman-
la başvuran öğrencilerin niteliğinin düşmesi ve belirli meslek alan-
larındaki yığılma olması nedeniyle daimi ikamete geçiş için seçici 
ölçütler ve puanlama sistemi getirilmiştir. Buna rağmen, uluslararası 
öğrenci sayısındaki artış sürekli devam etmiştir (Macready ve Tuc-
ker, 2011). 
Avustralya hükümeti ve üniversiteler, daha fazla öğrenci çekmek için 
farklı burs olanakları sunmaktadır. Hükümet her yıl yaklaşık 200 mil-
yon Avustralya Doları tutarında burs vermektedir. Ayrıca, Avustral-
ya’nın önderliğini yaptığı ve 1993’de oluşturulan, Asya ve Pasifikte 
Üniversite Hareketliliği ortak programı ile Asya ve Pasifik bölgelerin-
den gelen öğrenciler harç ücretinden muaf tutulmaktadır. Avustralya 
yükseköğretim kurumları, bu anlaşma kapsamında dışarıdan gelen 
her öğrenci için 5 bin dolar mali destek almaktadır. Bu ortaklık sa-
yesinde Avustralya Pasifik bölgesinin yükseköğretim merkezi haline 
gelmiştir. Benzer ortak çalışmaları AB ülkeleri ile de yürüten Avus-
tralya Hükümeti, Denizaşırı Eğitim isimli bir internet sitesi aracılığıyla 
da ülkedeki üniversiteler, yükseköğretim sistemi ve Avustralya ile ilgili 
pek çok konuda detaylı bilgi vermekte ve tanıtım faaliyetleri sürdür-
mektedir (Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). 
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Avustralya hükümeti, uluslararası öğrencilerin -sayıları oldukça fazla 
olan- özel yükseköğretim kurumları ile ilgili karşılaştıkları sorunları 
incelemek üzere, Uluslararası Öğrenciler Ombudsmanlık Kurumu 
kurmuştur11. Bu kurum, öğrencilerden gelen şikâyetleri değerlen-
dirmekte ve öğrencilerden gelen şikâyetleri çözüme kavuşturmaları 
konusunda özel eğitim kurumlarına yardım etmektedir. Bu kuruluş 
ayrıca, değerlendirmelere bağlı olarak, uluslararası eğitim alanında 
karşılaşılan sorunlar hakkında ilgili kurumlara rapor hazırlamakta-
dır. 
Kanada ve Yeni Zelanda örneklerinde olduğu gibi, Avustralya’da da 
tanıtım ve danışmanlık hizmetleri için Avustralya Ticaret Komisyo-
nu tarafından FutureUnlimited adında bir ulusal marka oluşturulm
uştur.12FutureUnlimited, web sitesi üzerinden Avustralya’daki eğitim 
olanaklarını ve yaşam koşulları hakkında detaylı bilgi sunmaktadır. 
Tanıtım ve danışmanlık hizmetleri, FutureUnlimited web sitesi ha-
ricinde konsolosluklar, elçilikler ve birçok ülkedeki 100’ün üzerinde 
anlaşmalı özel acenteler kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 
Türkiye’deki dokuz adet yurtdışı eğitim acentesi, Avustralya’daki 
farklı yükseköğretim kurumları ile anlaşmalı danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. Farklı dil ve ülkelere özel olarak geliştirilen FutureUn-
limited web sitesi, acenteler için özel tanıtım ve eğitim materyalleri 
de içermektedir.

3.8 GENEL DEĞERLENDIRME
Uluslararası öğrencilerin yükseköğretim için en fazla tercih ettikleri 
ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin öncelikle tanıtım faaliyetlerine 
ve yönlendirme çalışmalarına önem verdikleri; bununla birlikte, öğ-
rencilere kendi ülkelerinden rahatlıkla erişebilecekleri zengin bilgi 
kaynakları sundukları görülmektedir. Uluslararası öğrenci konusu, 
basitçe sadece yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren bir konu ola-
rak ele alınmamaktadır. Uluslararası eğitim konusu, gelişmiş ülke-
lerde kültürel, legal, siyasal ve ekonomik boyutları ile ele alınmakta-
dır; dolayısıyla başta tanıtım olmak üzere, başvurudan vize alma ve 
çalışma iznine kadar tüm süreçlerde hem devlet kurumları hem de 

11.  http://www.oso.gov.au/
12.  http://www.studyinaustralia.gov.au/
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dernek, vakıf ve özel kuruluşlar aktif bir şekilde sürece destek olmak-
tadırlar. Özellikle tanıtım ve güvenilir bilgi sunma amacıyla hemen 
hemen bütün ülkeler bir marka oluşturmuş ve bilgiye kolay erişim 
için çok dilli ve kapsamlı bir web sitesi hizmete sunmuştur (Tablo 5). 

TABLO 5. ULUSLARARASI EĞITIMDE LIDER ÜLKELER, ÖNEMLI ARACI KURUMLARI 
VE TANITIM MARKALARI

Ülke Resmi Kurumlar Önemli Aracı 
Kurum/Vakıf/
Dernekler

Tanıtım Markası & Web 
Sitesi

ABD Dışişleri Bakanlığı 
(Departmanı) - Eğitim 
ve Kültürel İlişkiler 
Dairesi

Institute of 
International 
Education

EducationUSA (Çok Dilli)
http://educationusa.
state.gov/

Almanya Federal Dışişleri Ofisi Deutscher 
Akademischer 
Austauschdienst

Studieren in 
Deutschland (Çok Dilli)
http://www.study-in.de/

Avustralya Dışişleri Bakanlığı 
(Departmanı)
Ticaret Bakanlığı 
(Departmanı)

The Australian 
Trade 
Commission

FutureUnlimited (Çok 
Dilli)
http://www.
studyinaustralia.gov.au/

Fransa Dışişleri ve Avrupa 
Bakanlığı 
Yükseköğretim ve 
Araştırma Bakanlığı

CampusFrance CampusFrance (Çok Dilli)
http://www.
campusfrance.org

İngiltere Dışişleri Ofisi British Council EducationUK (Çok Dilli)
http://www.
educationuk.org/

Kanada Dışişleri ve 
Uluslararası 
Ticaret Bakanlığı 
(Departmanı)

The Canadian 
Bureau for 
International 
Education

Imagine Education au/in 
Canada (İki Dilli)
http://www.
educationau-incanada.
ca/

Yeni 
Zelanda

Education New 
Zealand 
(Kraliyet Ajansı)

New Zealand Educated 
(Çok Dilli)
http://www.
newzealandeducated.
com/

Bölüm 2.2’de vurgulandığı üzere, uluslararası öğrenciler, gidecek-
leri ülkeyi seçerken eğitim dili ve kalitesinin yanında, öğrenciyken 
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çalışma izni, eğitim sonrası oturum ve çalışma vizesi gibi hususları 
da değerlendirmektedirler. Uluslararası eğitimde lider ülkeleri ince-
leyen bu bölümde de ortaya konduğu üzere, hemen hemen bütün 
ülkelerde uluslararası öğrencilere çalışma izni verilmektedir. Ayrı-
ca, öğrenciler mezun olduktan sonra, çalışma izni ve vatandaşlığa 
geçiş hakkı tanınmaktadır. Mezuniyetten sonra iş bulma gibi vakit 
gerektiren bu süreçler için bir takım ara mekanizmalar (ör. ABD’de 
3 yıla kadar uzatılabilen Isteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim) öngörül-
mektedir. Bu tür mekanizmalar, mezunların eğitim aldıkları ülkede 
kalmak istemeleri durumda, işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak-
ta ve dolaylı olarak nitelikli işgücünün vatandaşlığa geçmesini kolay-
laştırmaktadır.
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Türkiye’de uluslararası öğrencilerle ilgili yaşanan gelişmelere yer 
verilen bu bölümde, öncelikli olarak uluslararası öğrencilerle ilgili 
sayısal veriler değerlendirilecektir. Türkiye’deki uluslararası öğrenci-
lerin yaklaşık % 40’ını, 1992-1993 akademik yılında başlayan Büyük 
Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında ya da uzun yıllardır uygulanan 
Hükümet Bursu kapsamında gelen burslu öğrenciler oluşturduğun-
dan, Büyük Öğrenci Projesi ve hükümet bursu ayrıca ele alınacaktır. 
Daha sonra, Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerle ilgili yapıl-
mış araştırmalar incelenecektir. Son olarak, uluslararası öğrencilerle 
ilgili yasal metinler ve süreçlerin bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

4.1 SAYISAL VERILER
2011 yılı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 26 bin uluslararası öğrenci 
yükseköğretime devam etmektedir. Bu sayı, ABD, Ingiltere, Fransa, 
Almanya ve Avustralya gibi uluslararası eğitimde lider konumdaki 
ülkelerde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı ile kıyaslandı-
ğında, oldukça düşüktür. Esasen, Türkiye’de son 30 yıldır uluslara-
rası öğrenci sayısında yaşanan iniş ve çıkışlar, zaten Türkiye’nin bu 
konuda istikrarlı bir politika izlemediğini göstermektedir. Şekil 5’te 
görüldüğü üzere, toplam uluslararası öğrenci sayısı, özellikle 1983 
yılından 1997 yılına kadar artış göstermiş; sonra 1998 yılından 2003 
yılına kadar azalmış; son olarak 2004 yılından itibaren tekrar yüksel-
meye başlamıştır. Uluslararası öğrenci sayısında, özellikle son üç yıl-
dır yaşanan artışlar kayda değer büyüklüktedir. 2007 yılında 16.829 
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olan öğrenci sayısı, üç yılda % 56 artmış ve 2010 yılında 26.228’e yük-
selmiştir (Şekil 5). 
1993-94 akademik yılında uluslararası öğrenci sayısında yaşanan yo-
ğun artışın nedeni, BÖP kapsamında gelen burslu öğrencilerin bu 
yıldan itibaren yoğun olarak Türkiye’ye gelmeye başlamasıdır. Türki-
ye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin cinsiyet bazın-
da dağılımı incelendiğinde, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı, 
1990’lı yılların başlarında 0,4 civarında iken, 1990’lı yılların sonları-
na doğru 0,35’lere gerilemiştir. 2000’li yılların başlarında tekrar yük-
selmeye başlayan bu oran, 2010 yılında 0,54 seviyesine ulaşmıştır. 

ŞEKIL 5. TÜRKIYE’DEKI ULUSLARARASI ÖĞRENCI SAYISININ YILLARA GÖRE 
DEĞIŞIMI (1990-2010)

Kaynak: ÖSYM yükseköğretim istatistikleri kitapları (1983-2011)

Son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında yaşanan olağanüstü artış-
ta, genelde Türkiye’nin itibarının artmasının ve Türkiye’nin izlediği 
aktif dış politikanın (komşu ve diğer bazı ülkelerle vizelerin kaldı-
rılması vb.), özelde ise YÖK’ün geçtiğimiz yıllarda uluslararası öğ-
renci kabulüne ilişkin mevzuatta yaptığı değişiklikle, üniversitelere 
esneklik tanımasının ve özel öğrenciler için Yabancı Öğrenci Sınavı 
(YÖS) zorunluluğunu ve merkezi yerleştirmeyi kaldırmasının et-
kisi olmuş olabilir. Ayrıca, hem açılan yeni üniversitelerin etkisiyle 
hem de mevcut üniversitelerin uluslararası öğrenci kontenjanların-
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da artırıma gitmesi neticesinde, son beş yıldır üniversitelerin toplam 
uluslararası öğrenci kontenjanında ciddi artış yaşanmıştır. 2007-
2008 akademik yılında 12 bin olarak belirlenen uluslararası öğrenci 
kontenjanı, 2011-2012 akademik yılında yaklaşık üç kat artmış ve 33 
bin olarak belirlenmiştir (Şekil 6). Bu artışta vakıf üniversitelerinin 
büyük rolü olduğu unutulmamalıdır. 2010-2011 yılında yaklaşık 7 
bin uluslararası öğrencinin Türkiye’de yeni kayıt yaptırdığı düşünül-
düğünde, bu kontenjanların dolmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, 
kontenjanlara yeterince talep olmadığından veya yeterince tanıtım 
yapılmadığından kaynaklanıyor olabilir. 

ŞEKIL 6. TÜRKIYE’DEKI ÜNIVERSITELERIN ULUSLARARASI ÖĞRENCI 
KONTENJANLARI (2007-2011).

Not: ¹Özel yetenek kontenjanları hariç (kılavuzda belirtilmemiş). 
² 1269 adet özel yetenek kontenjanı dâhil. 
³ 1338 adet özel yetenek kontenjanı dâhil.
Kaynak: ÖSYM Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu (2007-2011)

Tablo 6’da Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencile-
re ilişkin son 10 yıllık veriler daha detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
Toplam öğrenci sayısının yanında, yeni kayıt yaptıran ve mezun olan 
öğrenci sayısı da bize uluslararası öğrencilerle ilgili önemli bilgiler 
sunmaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, yeni kayıt yaptıran öğren-
cilerin sayısı hemen her yıl artış göstermiş ve 2010-2011 yılında 7 
binlere kadar yükselmiştir. Mezun sayısı ise yıllara göre 1500 ile 2000 
arasında değişmekle birlikte özellikle son birkaç yıldır artış göster-
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miştir. Toplam öğrenci sayısı, mezun sayısı ve yeni kayıt yaptıran öğ-
renci sayısı ardışık yıllar için birlikte değerlendirilerek her yıl ne ka-
dar öğrencinin (farklı nedenlerle) kaydının silindiği hesaplanmıştır. 
Tabloda görüldüğü üzere, 2007-2008 akademik yılına kadar her yıl 
farklı nedenlere bağlı olarak yaklaşık 1000 ile 1800 öğrencinin kaydı 
silinmiştir. Genel olarak bu sayının son yıllarda azaldığı görülmek-
tedir. Bu başarı oranları açısından son derece olumlu bir gelişmedir. 

TABLO 6. TÜRKIYE’DE ÖĞRENIM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN 
ISTATISTIKLERI (2000-2010).

Yıllar Toplam
Öğrenci Sayısı

Yeni 
Kayıt

Mezun Kaydı 
Silinen

Tüm Öğrenciler 
İçindeki Payı

2000/01 15.805 2.713 1.774 1.233 %1,0

2001/02 15.505 2.707 1.746 1.812 %0,9

2002/03 15.017 3.070 1.813 1.800 %0,8
2003/04 14.693 3.289 1.599 1.526 %0,7

2004/05 14.794 3.226 1.499 1.137 %0,7

2005/06 15.481 3.323 1.599 1.522 %0,7

2006/07 15.893 3.533 1.550 1.338 %0,6

2007/08 16.829 3.824 1.691 1.079 %0,7

2008/09 18.158 4.099 1.754 143 %0,6

2009/10 21.361 5.100 1.980 426 %0,6

2010/11 26.228 7.273 %0,6

Kaynak: ÖSYM yıllık yükseköğretim istatistiklerinden derlenmiştir.

Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısı, üniversiteler arasında büyük 
farklılık arz etmektedir. 2010-2011 eğitim yılında, en fazla ulusla-
rarası öğrenci barındıran üniversite, Anadolu Üniversitesi olmuştur 
(bk. Tablo 7). Anadolu Üniversitesi toplam 3.481 uluslararası öğ-
renciye ev sahipliği yapmıştır13. Istanbul Üniversitesi toplam 2.319 
öğrenci ile en fazla uluslararası öğrenci barındıran ikinci, ODTÜ 
ise toplam 1.373 öğrenci ile en fazla uluslararası öğrenci barındı-
ran üçüncü üniversitedir. Bu üniversiteleri sırasıyla Marmara Üni-
versitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üni-

13.  Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Açıköğretim öğrencisidir.
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versitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 
takip etmektedir. Gelişmiş ülkelerde, ülkenin saygın üniversiteleri 
uluslararasılaşmaya büyük önem verirken ve bünyesinde çok sayıda 
uluslararası öğrenci bulundururken, Türkiye’de saygınlık kazanmış 
birçok üniversitenin uluslararası öğrenci sayısı sayısının oldukça dü-
şük olduğu görülmektedir. Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent 
Üniversitesi, son birkaç yıldır yıllık ortalama 30 ile 40 civarında ulus-
lararası öğrenci kabul etmiştir.

TABLO 7. ULUSLARARASI ÖĞRENCI SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU 
ÜNIVERSITELER (2010-2011).

Üniversiteler Toplam Yeni Kayıt

Anadolu Üniversitesi 4.040 306

İstanbul Üniversitesi 2.611 689

ODTÜ 1.487 314

Ankara Üniversitesi 1.350 331

Marmara Üniversitesi 1.334 289

Selçuk Üniversitesi 958 196

Ege Üniversitesi 918 169

Uludağ Üniversitesi 886 199

Hacettepe Üniversitesi 859 215

Gazi Üniversitesi 838 159

Kaynak: ÖSYM 2010-2011 akademik yılı yükseköğretim istatistiklerinden derlenmiştir.

Tablo 8’de farklı ülkelerden ülkemizde yükseköğretim görmeye gelen 
öğrencilerin sayıları verilmiştir. Türkiye’de en fazla öğrencisi bulu-
nan ülke 3.540 öğrenci ile Azerbaycan’dır. Azerbaycan’ı, 3503 öğrenci 
ile KKTC ve 2.929 öğrenci ile Türkmenistan takip etmektedir. Tablo-
dan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencile-
rin büyük bir kısmı komşu ülkelerden ya da Türkiye ile tarihsel veya 
kültürel bağları bulunan ülkelerden gelmektedir. Türkiye’ye, küresel 
düzeyde uluslararası öğrenci dolaşımında ön plana çıkan Çin, Hin-
distan, Kore, Fransa ve Rusya gibi kaynak ülkelerden ziyade yakın 
coğrafyadaki ülkelerden öğrenci gelmesi, Türkiye’nin uluslararası 
öğrenci profili hakkında gelişmiş ülkelerinkinden farklı bir tablo 
sunmaktadır. 
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TABLO 8. TÜRKIYE’DE EN FAZLA ÖĞRENCISI BULUNAN ÜLKELER (2010-2011)

Ülkeler Toplam Yeni Kayıt

Azerbaycan 3.540 1.127

KKTC 3.503 334

Türkmenistan 2.929 1.113

İran 1.305 420

Bulgaristan 1.231 302

Almanya* 1.143 405

Yunanistan 1.099 289

Moğolistan 956 189

Afganistan 812 147

Kazakistan 727 183

Bosna-Hersek 674 258

Kırgızistan 602 166

Rusya 516 108

Arnavutluk 482 90

Suriye 455 168

Diğer 5.571 1.740

*Bu ülkeden gelen öğrencilerin sayısının açıköğretimden dolayı yüksek olabilir.
Kaynak: ÖSYM 2010-2011 yılı yükseköğretim istatistiklerinden derlenmiştir.

2009-2010 akademik yılı verilerine göre, Türkiye’de yükseköğretim 
gören uluslararası öğrenciler, ağırlıklı olarak işletme-iktisat (% 22) 
ve mühendislik (% 20) alanlarında eğitim almıştır. Bu alanları, sıra-
sıyla Fen-Edebiyat (% 12), Sağlık-Tıp (% 12) ve eğitim (% 10) takip 
etmektedir. Uluslararası öğrencilerin % 6’sı Meslek Yüksekokulların-
da, % 5’i ise açıköğretimde eğitimlerine devam etmiştir (Şekil 7).



BÖLÜM 4: TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

57

ŞEKIL 7. TÜRKIYE’DEKI ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN PROGRAM BAZINDA 
DAĞILIMI (2009-2010)

Kaynak: ÖSYM 2009-2010 yılı yükseköğretim istatistiklerinden derlenmiştir.

4.2 BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCILER
Türkiye’de uluslararası öğrencilere genel olarak üç farklı kanaldan 
burs sağlanmaktadır14:
· Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında sağlanan devlet 

bursları, 
· Bakanlıklarca veya farklı devlet kurumlarınca sağlanan hükü-

met bursları, 
· Çeşitli vakıf veya derneklerce sağlanan özel burslar. 
Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin yaklaşık % 24’ü devlet 
burslusu olarak, % 13’ü ise hükümet ya da bakanlık burslusu olarak 

14.  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri, yeni bir düzenleme ile Bü-
yük Öğrenci Projesi ve hükümet burslarının, “Türkiye Bursları” adı altında tek çatı altında 
birleştirildiğini ifade etmiştir. Yetkililer aynı zamanda, Büyük Öğrenci Projesi ve hükümet 
burslarının, bu bölüm altında sunulan ve EK 5, EK 6 ve EK 7’de sunulan şartnamelerde belir-
tilen, süreçlerinin tek çatı altında birleştirilerek, bu raporda tespit edilen bazı sorunlara çözüm 
getirecek şekilde sadeleştirildiğini belirtmiştir. 
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öğrenim görmektedir.15 Vakıf veya derneklerin kaç öğrenciye burs 
sağladıkları hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak, 
vakıf ve derneklerce uluslararası öğrencilere sağlanan burslar da he-
saba katılacak olursa, burslu öğrencilerin bütün uluslararası öğrenci-
ler içindeki payının en az % 40 civarında olduğu söylenebilir.

4.2.1 Büyük Öğrenci Projesi
1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, 
Türkiye, bağımsızlığını kazanan ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek 
için farklı dış politika stratejileri geliştirmiştir. Eğitim, bu dönem-
de geliştirilen dış politika stratejilerinin en önemlilerinden birisi 
olmuştur (Kavak ve Baskan, 2001). Eğitim alanında imzalanan ikili 
anlaşmalar sayesinde, bağımsızlığına kavuşan Orta Asya Cumhuri-
yetleri ile öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımları teşvik edilmesi 
ve bu sayede Türkiye’nin bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel bağla-
rının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu ikili anlaşmalar neticesinde, 
eğitim alanında ortaya çıkan en önemli proje, Büyük Öğrenci Projesi 
(BÖP) olmuştur. BÖP kapsamında 1992-1993 akademik yılından iti-
baren, Türkiye’ye Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından 
burslu olarak öğrenci kabul etmektedir. Türkiye’de yükseköğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin yaklaşık dörtte birlik kesimi BÖP 
kapsamında eğitimlerine devam etmektedir.

4.2.1.1 Amaç ve Kapsam
BÖP, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarının, ye-
tişmiş insangücü ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak, Türkiye 
dostu genç bir nesil yetiştirmek ve Türk Dünyası ile kalıcı bir kardeş-
lik ve dostluk köprüsü kurmak, Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürü-
nü tanıtmak, Türk Dünyası’nda yer alan ülkeleri, bu ülkelerin ken-
di aralarındaki ilişkileri geliştirerek büyük bir şemsiye oluşturmak 
amacıyla uygulamaya konulmuştur. Başlangıçta beş Türk Cumhuri-
yetini kapsayan BÖP, bugün Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Asya 
ve Balkanlar›daki ülke ve toplulukları da içine almaktadır. Projenin 
uygulanmaya başlandığı 1992-1993 akademik yılından bu yana, söz 
konusu ülke ya da topluluklara her yıl 1.000 ila 1.500 arasında burs-
lu kontenjan tahsis edilmektedir. Devlet burslusu olarak ülkemizde 

15.  Devlet burslusu ve hükümet burslusu öğrencilerin yüzdesi MEB Avrupa Birliği, Dış Iliş-
kiler Genel Müdürlüğü ve ÖSYM tarafında sağlanan 2010-2011 yılı verilerine dayalı olarak 
elde edilmiştir.
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öğrenimlerine devam eden öğrencilere; TÖMER eğitimi, yurtlarda 
barınma, bazı illerde şehir içi ulaşımı, sağlık giderlerini karşılama, 
ülkelerine geliş gidişlerinin plânlanması, burs, kitap-kırtasiye, giye-
cek, ikamet tezkeresi bedeli ve üniversite katkı payı gibi imkânlar 
sağlanmaktadır.16

4.2.1.2 Yasal Dayanak
BÖP; Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları ile yapı-
lan işbirliği anlaşmaları, protokoller, mutabakat zabıtları, daimî ko-
misyon kararları ve değerlendirme kurulu kararlarıyla öğrencilerin 
burslulukları ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyen şartnamelere göre 
yürütülmektedir (bk. Ek 6 ve Ek 7). Projenin yürütülmesinden so-
rumlu olan kurum, 1992 yılında MEB bünyesinde kurulan Yurt Dışı 
Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü’dür. En son çıkarılan 652 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile bu birim Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa 
Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğünün bünyesinde hizmet ver-
meye başlamıştır. 

4.2.1.3 Öğrenci Seçimi
Öğrencilerin Türkiye’ye gelişleri ve öğretim kurumlarına kabulleri 
ile ilgili esasları, Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenmektedir. 
BÖP kapsamındaki ülkelere, her yıl bu kurul tarafından belirli sa-
yıda kontenjan tahsis edilmektedir. Tahsis edilen kontenjanlar için 
öğrenci seçimi iki farklı yoldan gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler ön 
lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından yürütülen ve MEB, 
YÖK ve ÖSYM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından uygu-
lanan Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı 
(TCS) ile seçilmektedir. TCS sınavı, Temel Öğrenme Becerileri Testi 
ve Türkçe Testi olmak üzere iki farklı test içermektedir. TCS sınavı 
hâlihazırda şu ülkelerde uygulanmaktadır: Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Romanya, Taci-
kistan, Türkmenistan, Kırım, Kosova, Tataristan. 2010 yılında, yuka-
rıda belirtilen 12 ülkede TCS sınavı yapılmış ve toplam 528 öğrenci 
devlet burslusu olarak üniversitelere yerleştirilmiştir (YÖK, 2010). 
Sınavın yapılmadığı ülke ve topluluklarda öğrenci seçimi, bu ülkeler-
de bulunan dış temsilciliklerimizden bir üyenin de katıldığı, Seçici 

16. http://yeogm.meb.gov.tr/projeler/uygulanmaktaolanprj/bop.html
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Kurullarca yapılmaktadır. Lisansüstü programlara öğrenci seçimi, 
bütün ülkelerde yine Seçici Kurullarca yapılmaktadır. TCS ve Seçici 
Kurulların mümkün olmadığı bazı ülkelerde ise bütün eğitim dü-
zeyleri için öğrenci seçimi ülkelerinin yetkili makamları tarafından 
yapılmaktadır. Ülkelerinde sınav yapılmayan ve Seçici Kurullar ta-
rafından seçilerek Türkiye’ye ön lisans veya lisans öğrenimi için ge-
len öğrenciler, Türkiye’de bir yıl Türkçe eğitimi alırlar ve bunu takip 
eden Haziran ayında, yerleştirme işlemleri için Türkiye’de yapılan 
TCS sınavına girerler. 

4.2.1.4 Yerleştirme ve Dil Eğitimi
TCS sınavına katılan ve Türkçe testinde ÖSYM tarafından belirlenen 
barajı aşan öğrenciler, YÖK tarafından yükseköğretim programla-
rına yerleştirilerek öğrenime başlarlar. TCS Türkçe testinde barajı 
aşamayan öğrencilerle seçici kurullarca lisans veya lisansüstü prog-
ramlara seçilen öğrenciler ise; Türk Cumhuriyetlerinde bulunan 
Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezlerinden alınan, Türkçe 
bildiklerine dair belgeleri olmadığı takdirde, ülkemizde Türkçe Dil 
Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) veya ülkelerindeki Türkiye Türk-
çesi Eğitim-Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi 
görürler. Söz konusu öğrencilerin yükseköğrenime başlayabilmeleri 
için yılsonunda (Haziran ayında) yapılan sınavda başarılı olmaları 
esastır. Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye Türkçesi eği-
timi veren merkezler şunlardır:
· Abant Izzet Baysal Üniversitesi
· Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi 
· Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi 
· Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
· Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 
· Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi ve Araştırma Merkezi
· Istanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanlığı
· Duşanbe Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi
· Bakü Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi
· Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi
· Almatı Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi

4.2.1.5 Sağlanan Burs ve Destek Miktarları
BÖP kapsamında gelen burslu öğrencilerin dil kursu veya üniver-
site eğitimi süresince ortaya çıkan katkı payı ücretleri Millî Eğitim 
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Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Öğrencilerin tedavi giderleri, 
TÖMER›e devam edenler için MEB, üniversite eğitimine başlayan 
diğer öğrenciler için eğitim gördüğü kurum tarafından karşılanır. 
Eğitim-öğretim ve sağlık giderleri haricinde, BÖP kapsamında gelen 
burslu öğrencilere sağlanan burs ve destek miktarları Tablo 9’da ve-
rilmiştir. 2010-2011 eğitim öğretim yılında, Türkçe lisan eğitimi ve 
ön lisans/lisans öğrencilerine sağlanan burs miktarı 325 TL, yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan burs miktarları ise sırasıy-
la 450 ve 550 TL’dir. Ayrıca, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, 
öğrencilere 180 ve 200 TL giyecek ve kitap-kırtasiye yardımı öden-
mektedir. 2007 ve 2009 yılında öğrencilere sağlanan burs ve yardım 
miktarları göz önünde bulundurulursa, geçtiğimiz yıl itibarıyla, öğ-
rencilere sağlanan burs ve yardım miktarlarında önemli ölçüde bir 
iyileştirme yapıldığı gözlemlenmektedir (Tablo 9).

TABLO 9. BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCILERE SAĞLANAN BURS VE DESTEK 
MIKTARLARI.

Burs/Yardım Türü Miktar (TL)

2007 2009 2011

Aylık Burs Tutarı (Türkçe dil eğitimi ve lisans 
öğrencileri)

160 195 325

Aylık Burs Tutarı (Yüksek Lisans öğrencileri) 185 220 450

Aylık Burs Tutarı (Doktora öğrencileri) 185 220 550

Giyecek Yardımı (Öğrencilere yılda bir defa 
ödenir) 

115 140 180

Kitap-Kırtasiye Yardımı (Öğrencilere yılda bir 
defa ödenir) 

95 110 200

İkamet Tezkeresi (Yıllık)  75 90 149

Kaynak: MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü 

4.2.1.6 BÖP’e İlişkin Sayısal Veriler
MEB verilerine göre, 2010-2011 akademik yılında toplam 6.256 
uluslararası öğrenci BÖP kapsamına Türkiye’de yükseköğrenim gör-
müştür. Proje kapsamında gelen öğrencilerin ülke ve eğitim seviye-
sine göre dağılımı Tablo 10’da verilmiştir. Öğrencilerin büyük ço-
ğunluğu Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi 
Orta Asya ülkelerinden gelmektedir. Orta Asya ülkelerini, Balkan ve 
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Orta Doğu ülkeleri takip etmektedir. Ortaya çıkan bu tablo, BÖP’ ün 
amaç ve kapsamı ile örtüşmektedir. Aldıkları eğitim düzeyine göre 
öğrencilerin yaklaşık % 62’si lisans, % 23’ü lisansüstü, % 12’i ise dil 
ve % 3’ü ön lisans eğitimi almaktadır.

TABLO 10. BÖP KAPSAMINDA GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN DAĞILIMI 
(2010-2011)

Ülke/Grup Adı TÖMER Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Toplam

Azerbaycan 70 7 319 74 190 660

Türkmenistan 19 623 11 6 659

Kırgızistan 67 26 325 153 78 649

Kazakistan 110 20 205 143 52 530

Kosova 30 39 385 57 14 525

Irak 57 3 108 116 55 339

Moğolistan 55 8 214 23 3 303

Bulgaristan 36 18 177 23 12 266

Yunanistan (B. Trakya) 1 231 15 6 253

Afganistan 11 225 7 3 246

Makedonya 6 4 132 21 4 167

Suriye 25 2 122 3 3 155

Moldova 28 86 34 6 154

Rusya Federasyonu 27 9 103 4 4 147

İran 14 1 43 30 49 137

Çin 4 81 44 3 132

Özbekistan 27 1 59 9 2 98

Bosna Hersek 17 3 49 22 5 96

Kırım Ö. Cumhuriyeti 25 1 42 13 4 85

Ukrayna 3 61 2 4 70

Tataristan 10 25 26 5 66

Sancak 20 1 35 4 60

Gürcistan 15 1 22 13 7 58

Karadağ 26 3 25 4 58

Diğer 69 4 202 47 21 343

Toplam 753 170 3.899 898 536 6.256

Kaynak: MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü (16.05.2011)
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Uzun vadeli değerlendirme yapmak için, Tablo 11’de BÖP’ ün başla-
dığı 1992-1993 akademik yılından 2009-2010 akademik yılına kadar 
geçen süre zarfında, her akademik yıl için verilen kontenjanların ne 
kadarının kullanıldığı, kullanılan kontenjanlardan mezun olan öğ-
renci sayıları, bursu kesilen öğrenci sayıları ve halen eğitimine de-
vam eden öğrenci sayıları verilmiştir. 2009-2010 akademik yılına 
kadar toplamda yaklaşık 41 bin kontenjan tahsis edilmiş, bu konten-
janların 32 bini kullanılmıştır. Yani ülkeler için edilen tahsis konten-
janının % 78’i kullanılmıştır. Projenin başladığı andan itibaren, Tür-
kiye’ye gelen 32 bin öğrenciden sadece 9 bin 541’i mezun olmuştur. 
Mezun olan öğrenci sayısından daha fazla öğrencinin -16 bin 684 
öğrencinin- bursu ise farklı nedenlerden ötürü kesilmiştir. Geriye 
kalan 5 bin 757 öğrenci ise halen eğitimlerine devam etmektedir.

TABLO 11. BÖP KAPSAMINDA GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN 
ISTATISTIKLERI (1992-2010)

Kontenjan 
Yılı

Verilen 
Kontenjan

Kullanılan 
Kontenjan

Mezun Bursu 
Kesilen

Devam 
Eden

1992-1993 8.197 5.698 2.111 3.587

1993-1994 5.220 3.073 1.023 2.050

1994-1995 2.165 1.206 463 743

1995-1996 2.060 1.473 522 951

1996-1997 2.261 1.904 612 1.292

1997-1998 2.176 1.735 680 1.055

1998-1999 1.579 1.431 578 853

1999-2000 1.741 1.546 514 1.032

2000-2001 1.594 1.318 532 786

2001-2002 1.445 1.302 504 725 73

2002-2003 1.625 1.387 463 805 119

2003-2004 1.608 1.524 519 772 233

2004-2005 1.692 1.543 448 698 397

2005-2006 1.500 1.399 309 517 573

2006-2007 1.500 1.313 177 333 803

2007-2008 1.500 1.365 70 280 1.015

2008-2009 1.500 1.275 13 104 1.158

2009-2010 1.500 1.490 3 101 1.386

TOPLAM 40.863 31.982 9.541 16.684 5.757

Kaynak: YÖK Burslu Öğrenciler Birimi 2011 yılı Mayıs ayı verilerinden derlenmiştir.
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Mezuniyet oranının oldukça düşük olması (% 30) ve dahası bursu ke-
silen öğrenci sayısının mezun sayından neredeyse iki kat fazla olma-
sı, gelen öğrencilerin başarı oranları ve dolayısıyla BÖP’ ün verim-
liliği hakkında ciddi kaygı uyandırmaktadır. Bursları kesilen 16.684 
öğrencinin burslarının neden kesildiği Tablo 12’de verilmiştir. Tab-
loda bursun kesilme nedeni olarak belirtilen kategoriler, YÖK Burslu 
Öğrenciler Birimi tarafından oluşturulmuş olup yeterince detaylı de-
ğildir ve bazı kategoriler birbirleri ile örtüşmektedir. Bu kısıtlılıkları-
na rağmen, bu veriler, bazı çıkarımlar yapmamıza izin vermektedir. 
Tablodan görüldüğü üzere, öğrencilerin bursu en fazla başarısızlıkla 
ilişkili olarak kesilmektedir. Doğrudan belirtilen “Başarısızlık” genel 
kategorisinin yanında; “Burs Süresi Doldu”, “Devamsızlık” ve “TCS 
Barajını Aşamadı” gibi bazı kategorileri de “Başarısızlık” olarak de-
ğerlendirilecek olursa, öğrencilerin en az % 47’sinin bursunun başa-
rısızlığa bağlı olarak kesildiği yorumu yapılabilir. 

TABLO 12. BÖP KAPSAMINDA GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCILERIN  
LIŞIK KESME NEDENLERI

Bursun Kesilme Nedeni Öğrenci Sayısı Öğrenci Yüzdesi (%)

Başarısızlık 4.255 25,5

Diğer 2.723 16,3

Kayıt Yenilememe 2.176 13,0

Burs Süresi Doldu 1.977 11,8

Kaydını Sildirme 1.611 9,7

Devamsızlık 1.509 9,0

Ülkesinin İsteği 1.282 7,7

TCS’ ye Girmedi 507 3,0

İlişiği Kesildi 452 2,7

TCS Barajını Aşamadı 80 0,5

Disiplinsizlik 69 0,4

Ölüm 14 0,1

TOPLAM 16.685 100,0

Kaynak: YÖK Burslu Öğrenciler Birimi verilerinden derlenmiştir.

YÖK Burslu Öğrenciler Birimi tarafından tutulan bu istatistiklerde 
“Diğer” kategorisinin altına nelerin girdiği belirtilmemiştir. Dolayı-
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sıyla yaklaşık 2 bin 700 öğrencinin burslarının neden kesildiği tam 
olarak bilinmemektedir. Diğer kategorilerden “Kayıt Yenilememe” 
ve “Kaydını Sildirme” birlikte değerlendirilecek olursa, bursu kesilen 
öğrencilerin yaklaşık % 23’ünün kendi isteği ile burslarının kesildiği 
yorumu yapılabilir. Ama başta da belirtildiği gibi kategoriler arasın-
da net bir ayrım yapmak güçtür. Yani, kayıt yenilemeyen veya kaydı-
nı sildiren öğrenciler, başarısız olma düşüncesiyle bu kararları almış 
olabilir. Yine TCS sınavına girmeyen 507 öğrenci, başarılı olamaya-
cakları düşüncesiyle sınava girmemiş olabilir (bu sınavın ülkelerde 
yapılan değil, dil eğitimi sonrası Türkiye’de yapılan sınav olduğu 
düşünülmektedir). Bursu kesilen öğrencilerin yaklaşık % 8’lik bö-
lümü, ülkeleri tarafından geri çağrıldıkları için burslarının kesilmek 
zorunda kalınmıştır. BÖP kapsamında gelen burslu öğrencilerin ne-
den başarısız olduklarının ayrıca araştırılması gerekmektedir. 

4.2.2 Hükümet Bursları
Türkiye Hükümeti, ikili kültürel anlaşmalar ve iyi niyet çerçevesinde 
100’ün üzerinde ülkeye ve bazı uluslararası kuruluşların emrine öğ-
renci bursu tahsis etmektedir. Bu burslar, Türkiye’de yapılacak lisans 
ve lisansüstü eğitim için, kısa dönem araştırmalar için ve Türk Dili 
yaz kursları için verilmektedir. 2003 yılından itibaren tahsis edilen 
hükümet bursu kontenjan sayıları Şekil 8’de verilmiştir.17 2003-2004 
yılında 800 civarında olan hükümet bursu kontenjanları, 2009-2010 
yılı haricinde bu yıla kadar sürekli artış göstermiştir. 2011-2012 aka-
demik yılında hükümet burslusu olarak gelecek öğrenci kontenjanı 
2.000’e yaklaşmıştır. 
2011-2012 yılı için verilen hükümet bursu kontenjanlarının eğitim 
seviyesine/türüne göre dağılımı Şekil 9’da verilmiştir. Görüldüğü 
üzere, kontenjanların önemli bir kısmı Lisans eğitimi için ve Türk 
Dili yaz kursu için ayrılmıştır. Lisans eğitimi için ayrılan kontenjan-
lar toplam kontenjanın % 43’ünü, Türk Dili yaz kursu için ayrılan 
kontenjanlar ise % 28’ini oluşturmaktadır. 

17.  Diyanet Işleri Başkanlığı tarafından verilen burslar hariç tutulmuştur.
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ŞEKIL 8. HÜKÜMET BURSU ÖĞRENCI KONTENJANLARI (2003-2011)

Kaynak: MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü

ŞEKIL 9. HÜKÜMET BURSU KONTENJANLARININ EĞITIM SEVIYESINE GÖRE 
DAĞILIMI (2011-2012).

Kaynak: MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü

4.2.1.1 Hükümet Bursu Miktarı ve Süreçleri 
Hükümet bursu ile gelen uluslararası öğrenciler, BÖP kapsamında 
gelen devlet burslusu öğrencilerle aynı miktarlarda burs ve maddi 
destek almaktadır (bk. Tablo 9). Yine, öğrencilerin okul harcı, yurt 
ücreti ve tedavi giderleri (uzun süreli hastalıklar, önemli ameliyatlar, 
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protez, çene ortopedisi, ortodonti ve diş protezleri hariç) hükümet 
tarafından karşılanmaktadır. Hükümet bursu ile gelen öğrencilerin 
süreçleri Ek 5’te sunulan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Bursları 
Şartnamesi’ne göre ve yine Ek 5’te sunulan Takvim doğrultusunda 
yürütülmektedir.
Burs duyuruları ve öğrenci başvuruları BÖP’de olduğu gibi diplo-
matik kanaldan yapılmaktadır. Uluslararası öğrencilerin burs için 
kendi ülkesinin yetkili makamlarına ya da Türkiye Cumhuriyeti-
nin dış temsilciliğine başvuruda bulunması gerekmektedir. Ancak, 
hükümet bursu kontenjanlarına öğrenci seçimi ve yerleştirilmesi, 
BÖP’ten farklı olarak gerçekleşmektedir. Başvuruda bulunan ulus-
lararası öğrencilerin seçimi, ilgili ülke ya da Türkiye Cumhuriyeti 
dış temsilciliklerince, komisyonlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Seçilen 
öğrencilerden belgeleri MEB tarafından incelenip kabul edilenler, 
diplomatik yoldan Türkiye’ye davet edilmektedir.
Kabul mektubunu aldıktan sonra, Türkiye’ye kendi imkânları ile 
gelen öğrenciler öğrenim göreceği kuruma (dil kursu ya da üniver-
site) kayıt yaptırıp ve burs için MEB’e başvurması gerekmektedir. 
Öğrencilerden, TÖMER Türkçe diplomasına sahip olan, Türkiye’de 
bulunan Liselerden mezun olan, Yurtdışında bulunan üniversitele-
rin Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı vb. bölümlerinden mezun olan, 
Araştırma ve Türk Dili Yaz kursuna başvuranlar, gelmeden Tercih 
Formu doldurarak eğitim almak istedikleri üniversite ve bölümle-
ri tercih ederler (öğrencilere 3 tercih hakkı tanınır). Yerleştirmeler, 
öğrencilerin tercihleri doğrultusunda YÖK tarafından gerçekleştiri-
lir. Türkçe bilmeyen diğer öğrenciler ise, Tercih Formunu Türkiye’de 
TÖMER’de Türkçe öğrenimine devam ederken yapmaktadır. Yani, 
bu öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri Türkiye’ye geldikten 
uzun bir süre sonra gerçekleştirilmektedir. 

4.2.1.2 Hükümet Bursuna İlişkin Sayısal Veriler
Uluslararası öğrencilere sağlanan hükümet bursları, kültürel anlaş-
malar çerçevesinde uzun yıllardır devam eden bir uygulamadır. An-
cak, hükümet burslusu öğrencilere ilişkin veriler yakın zamandan 
beri tutulmaktadır. Tablo 13’de, MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler 
Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, farklı eğitim 
seviyelerinde son on yılda hükümet bursu ile Türkiye’de öğrenim 
görmeye gelen uluslararası öğrenci sayısı ile bu öğrenciler arasından 
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mezun olanların ve bursu kesilenlerin sayıları verilmiştir. Son 10 yıl-
da toplam 10.207 uluslararası öğrenci hükümet bursundan yararlan-
mıştır. 
Bu öğrencilerin 5.251’i (% 51’i) tam zamanlı lisans, yüksek lisans 
veya doktora öğrencisi, 3.075’i (% 30’u) Türkçe yaz kursu öğrencisi 
ve 1.881’i (% 18’i) kısa süreli araştırma öğrencisidir. Türkçe kursu 
ve araştırma burslarında mezuniyet söz konusu olmadığından ge-
len öğrenciler bir şekilde eğitim veya araştırmalarını tamamlamıştır. 
Tam zamanlı yükseköğretim burslusu olarak gelen 5.251 öğrencinin 
yaklaşık % 21’sinin bursu kesilmiş, % 33’ü mezun olmuş ve % 46’sı 
eğitimine devam etmektedir. Devlet burslusu öğrencilerle karşılaştı-
rıldığında, hükümet burslusu öğrencilerin başarı oranlarının daha 
fazla olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ancak, bunun ayrıntılı olarak ve 
yıllar esas alınarak incelenmesi gerekmektedir. 

TABLO 13. HÜKÜMET BURSLUSU OLARAK GELEN ÖĞRENCILERIN ISTATISTIKLERI 
(2001-2010).

Seviye/Tür Devam 
Eden

Mezun 
Olan

Bursu 
Kesilen Toplam

Tam Zamanlı 
Yükseköğretim 
Bursu

Lisans 1.829 1.410 883 4.122
Y. Lisans 350 207 138 695
Doktora 211 133 90 434
Toplam 2.390 1.750 1.111 5.251

Kısa Süreli Türkçe 
ve Araştırma Bursu

Türkçe - 3.075 - 3.075
Araştırma 34 1.413 - 1.881
Toplam 34 4.488 - 4.956
TOPLAM 2.424 6.238 1.111 10.207

Kaynak: MEB Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü.

4.3 TÜRKIYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler üzerine 
yapılan çalışmaların bir değerlendirilmesi sunulmuştur. Uluslararası 
öğrencilerle ilgili Türkiye’de günümüze kadar yapılan çalışmalar, ge-
nellikle Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından 
gelen –özellikle BÖP veya hükümet burslusu olarak gelen– ulusla-
rarası öğrenciler üzerine yapılmıştır. Türkiye’de bulunan uluslararası 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun belirtilen ülke ve topluluklardan 
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geldikleri göz önünde bulundurulduğunda, çalışmaların bu öğren-
ciler üzerine yoğunlaşması anlamlı olabilir. Ancak şunu ifade etmek 
gerekir ki, uluslararası öğrencilerle ilgili genel bir politika belirlen-
mesi için, bu tür çalışmalardan elde edilen bulguların kendi imkân-
ları ile Türkiye’ye gelen diğer öğrenci guruplarının deneyimlerini de 
gözeten çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.
BÖP kapsamında gelen öğrencilerle ilgili kapsamlı çalışmalardan 
ilki MEB tarafından gerçekleştirilmiştir. MEB, BÖP kapsamında 
Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından gelen uluslararası öğ-
rencilerle ilgili yapmış olduğu bu araştırmada, öğrencilerin karşılaş-
tıkları güçlükleri, ihtiyaçlarını ve yetkililerden beklentilerini tespit 
etmek amacıyla, yaklaşık 750 uluslararası öğrenciye 15 soruluk bir 
anket uygulamıştır (MEB, 2001). Anket neticesinde, Türkiye’ye ge-
len öğrencilerin % 53’ünün yurtlardaki barınma, beslenme ve sosyal 
koşullardan memnun olmadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin % 
42’si Türk uyruklu öğrencilerle uyumu artırmak için sosyal faaliyet-
lerin düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ankete katılan öğrenci-
lerin yetkili kişilere iletilmesini istedikleri sorunların başında, % 61 
ile bursların yetersizliği yer almıştır.
Kavak ve Baskan (2001) ise Büyük Öğrenci Projesisin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik çeşitli raporlar ve Daimi Komisyon 
Toplantılarının tutanakları incelenmiş ve Türkiye›nin Türk Cum-
huriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarına yönelik izlediği eğitim 
politika ve uygulamalarını değerlendirmiştir. Kavak ve Baskan, bu 
değerlendirme neticesinde, ilgili kurumlar arasında eşgüdüm eksik-
liği olduğu; bazı ülkelerde öğrenci seçme işlemlerinde objektifliğin 
sağlanamadığı; başvuruların yetersiz olduğu; öğrenci yerleştirme-
de öğrencilerin nitelikleri ile yerleştirildikleri programlar arasında 
uyumsuzlukların olduğu; Türkçe dil eğitiminin yetersiz kaldığı; öğ-
rencilerin dil eğitimine geç başladıkları veya devamsızlık yaptıkları; 
burs kapsamında sağlanan maddi desteğin yetersiz olduğu; yurtlar-
da odaların kalabalık olduğu ve rehberlik hizmetinin bulunmadığı; 
öğrencilerin Türkiye koşullarına uyum sağlamakta güçlük çektikleri; 
öğrencilerin % 50’ye yakınının bursunun kesildiği ve dolayısıyla ba-
şarı oranlarının oldukça düşük olduğu ve son olarak mezun takibi 
yapılmadığından mezunlarla ilişkilerin kopuk olduğu sonuçlarına 
varmıştır.
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BÖP’ün genel bir değerlendirmesi yapmak amacıyla Yurt Dışı Eği-
tim Öğretim Genel Müdürlüğü adına Vural ve Alkan (2009) tarafın-
dan yapılan bir araştırmada, 275 öğrenci ve 105 mezuna anket uygu-
lanmış ve ayrıca ilgili kurum temsilcileri (MEB, Dış Işleri Bakanlığı, 
TIKA ve ÖSYM) ve dört farklı ülkeden (Kırgızistan, Kosova, Azer-
baycan ve Kazakistan) mezunlarla mülakatlar yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda, projenin tanıtımının zayıf olduğu; projeye duyulan il-
ginin artırılması gerektiği; tanıtım ve ilgi az olduğundan kontenjan 
başına yapılan başvurusu sayısının düşük kaldığı; buna bağlı olarak 
istenilen nitelikli öğrencilerin seçilemediği ve hatta bazı ülkelerde 
başvuru sayısı çok az olduğundan, TCS sınavının seçimden ziyade 
yerleştirme sınavı işlevi gördüğü tespit edilmiştir. Buna ilaveten, öğ-
rencilerin Türkiye’de öğrenci olmak için izlemeleri gereken ilk baş-
vuru, vize başvurusu, kayıt kabul ve ikamet gibi süreçlerin oldukça 
karmaşık olduğu; rehberlik hizmetlerinin zayıf kaldığı; öğrencilerin 
özellikle ilk yıllarda uyum sorunu ile karşı karşıya kaldıkları ortaya 
çıkmıştır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin başarı oranlarının düşük 
olmasının projenin en olumsuz yönü olduğu ve mezuniyet sonrası 
ölçme, değerlendirme ve geri besleme sürecinin bulunmamasının 
büyük bir eksiklik olduğu vurgulanmıştır. 
Ertürk, Beşirli ve Dursun (2004), Türk Devlet ve Akraba Topluluk-
lardan Türkiye’ye gelen öğrencilerin Türk kimliğine, Türk kültürü-
ne ve Türk Dünyasına ilişkin tutum, düşünce ve davranış şekillerini 
incelemek amacıyla, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan ve Özerk Türk Cumhuriyetleri öğrencilerinden 
seçilen 780 uluslararası öğrenciye anket uygulamıştır. Araştırmada, 
Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan Türkiye’ye öğrenci getirme 
projesinin üç temel eksiğinin olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikler-
den ilki, öğrencilerin ülkelerinden gelmeden önce Türkiye’ye uyum 
ile ilgili yeterince bilgilendirilmemesidir. Ikincisi, öğrencilere Tür-
kiye’ye geldikten sonraki süreçte yeterli düzeyde rehberlik hizmeti 
sağlanmamasıdır. Sonuncusu ise mezuniyet sonrası öğrencileri takip 
edecek bir yapının bulunmamasıdır. Araştırmada elde edilen bir di-
ğer önemli sonuç ise öğrencilerin Türkiye’de kaldıkları süre arttıkça 
Türk halkı ile ortak bir kimliğe sahip olma kabulünün de arttığıdır. 
Açıkalın, Demirel ve Önsoy (1996) tarafından yapılan bir diğer araş-
tırmada, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin karşılaştıkları 
sorunları tespit etmek amacıyla, 19 üniversiteden toplam 662 ulusla-
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rarası öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, 
üniversite başarılarını etkileyen en önemli etmenlerin dil, ekonomik 
sıkıntılar ve beslenme olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % 50’den 
fazlası, Türkiye’de kısmen yada tamamen yabancılık hissettiğini; yine 
% 50’den fazlası aile özlemi ve ülke özleminin Türkiye’de bulunma 
amaçlarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin 
% 56’sı, her hangi bir sorunla karşılaştıklarında kendi ülkelerinden 
gelen arkadaşlarından, % 13’ü Türk arkadaşlarından, % 8’i ise ülke 
temsilcisinden yardım aldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin % 65’i 
bağlı oldukları eğitim kurumlarında kendileri ile ilgilenecek Danış-
ma Bürosu kurulması fikrini çok önemli bulmuştur. 
Esentürk-Ercan (1998) doktora tezinde, yabancı uyruklu üniversi-
te öğrencileri ile Türk öğrencilerin sorunlarını, cinsiyet, yaş, ailenin 
gelir düzeyi, vb. değişkenlere göre karşılaştırmış ve yabancı uyruk-
lu öğrencilerin sorunlarına etki eden bazı değişkenleri incelemiştir. 
1996–1997 öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini, 
Ankara’da çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 624’ı yabancı uyruk-
lu, 626’sı Türk uyruklu toplam 1250 üniversite öğrencisi oluşturmuş-
tur. Araştırma sonucunda, her iki grup öğrencilerinde sorunlarının 
öncelikle okul yaşamı daha sonra benlik ve iç yaşam, aile yaşamı, 
geleceğe ilişkin kaygılar, sağlık ve beden gelişimi ve arkadaşlık yaşa-
mı ile ilgili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, yabancı uyruklu 
öğrenciler sorun envanterinin tüm ölçeklerinden aldıkları puanlar, 
Türk öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır. Yani, yabancı uyruklu öğ-
rencilerin, Türk öğrencilerden daha fazla sorun yaşadıkları belirlen-
miştir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının, Türkiye’ye 
geliş yılına, Türkiye’de kaldıkları yere ve ülkelerine gidiş sıklığına 
göre fark gösterdiği bulunmuştur. Buna göre, öğrencilerin Türkiye’de 
kalma süreleri arttıkça yaşadıkları sorunların azaldığı, evde kalan 
yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının yurtlarda kalan öğrenci-
lerin sorunlarından daha fazla olduğu ve ülkelerine daha sık gidip 
gelen öğrencilerin daha fazla sorun yaşadığı tespit edilmiştir.
Benzer bir çalışmada, Amanov (1996) Özbekistan’dan Türkiye’ye ge-
len Özbek öğrencilerin uyum sorunlarını ve kişisel, sosyal ve genel 
uyum düzeylerini, annenin ve babanın eğitim durumlarına, Türki-
ye’ye geliş yılına, yaş gruplarına ve Özbekistan’da yaşadıkları yerle-
şim yerlerine göre incelemiştir. Araştırmada, öğrencilerin kişisel ve 
genel uyum düzeylerinin sadece yaş değişkenine göre anlamlı düzey-
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de farklılaştığı, diğer değişkenlere göre üç uyum düzeyinin de farklı-
lık arz etmediği ortaya çıkmıştır. Bir başka uyum araştırmasında Ga-
rabayev (2000), Türk ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilerin % 
39,5’inin genel yaşam tarzına, % 14,8’inin okul hayatına; % 12,6’sının 
da derslere uyum sorunlarından yakındıklarını tespit etmiştir. 
Otrar ve diğerleri (2002), öğrenim görmek için Türk ve Akraba Top-
luluklarından Türkiye’ye gelen öğrencilerin stres kaynaklarını, stres-
le başa çıkma tarzlarını ve bunların ruh sağlıkları üzerindeki etkilerini 
incelemek amacıyla, yaşları 17–36 arasında değişen 232 uluslararası 
öğrenci ile anket yapmıştır. Araştırmaya katılan uluslararası öğrenci-
ler, ekonomik sorunlar ile gelecek kaygısını, hem en çok karşılaşılan 
sorun hem de en fazla stres yaratan etmenler olarak belirlemiştir. 
Başa çıkma tarzı olarak, uluslararası öğrencilerin en fazla kendine 
güvenli yaklaşımı izledikleri, daha sonra ise, iyimser ve sosyal des-
tek arama yaklaşımlarını izledikleri ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar 
öneriler kısmında, ekonomik desteğin artırılması önerisinin yanın-
da, öğrencilerin içinde bulundukları yaşam alanlarında (okul, yurt 
vb.), destek alabilecekleri bir danışmanlık birimi kurulması öneri-
sinde bulunmuştur.
Uluslararası öğrencilerin yaşadıkları uyum sorununa ilişkin yuka-
rıda zikredilen araştırmalardan farklı bulgular da vardır. Örneğin, 
Annaberdiyev (2006) araştırmasında, Türk Cumhuriyetlerinden 
gelen öğrencilerle ve Türk öğrencilerin psikolojik yardım arama 
tutumlarını, psikolojik ihtiyaçlarını ve psikolojik uyum düzeylerini 
çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmıştır. Araştırmanın örnek-
lemini, Izmir Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde öğrenim gören 
120’si Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve 164’ü ise Türk öğrenci ol-
mak üzere toplam 284 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştır-
mada, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerle ve Türk öğren-
cilerin psikolojik yardım arama tutumlarının farklılaşmadığı, ancak 
psikolojik ihtiyaçlarının ve psikolojik uyum düzeylerinin farklılaş-
tığı tespit edilmiştir. Buna göre, ilginç bir şekilde, Türk Cumhuri-
yetlerinden gelen öğrencilerin psikolojik uyum düzeylerinin, Türk 
öğrencilere göre daha olumlu olduğu bulunmuştur. Araştırmada 
ayrıca, Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin psikolojik 
yardım arama tutumlarının, psikolojik ihtiyaçlarının ve psikolojik 
uyum düzeylerinin, Türkiye’de bulundukları süre, vatandaşı olduk-
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ları ülke ve yaş açısından farklılaşmadığı; Türkiye Cumhuriyetlerin-
den gelen öğrencilerin ve Türk öğrencilerin psikolojik uyum düzey-
lerinin gelir düzeyine göre, psikolojik ihtiyaçlarının cinsiyete göre, 
psikolojik yardım arama tutumlarının öğrencim gördükleri fakülte-
ye göre ve yine psikolojik yardım arama tutumlarının kaldıkları yere 
göre farklılaştığı bulunmuştur. Annaberdiyev’in yukarıda zikredilen 
diğer araştırmalardan farklı olarak elde ettiği bu bulguları, uluslara-
rası öğrencilerin sorunlarının, psikolojik olmaktan ziyade, temelde 
ekonomik olmasıyla ilgili olabilir. 
Allaberdiyev (2007) yüksek lisans tez araştırmasında, Türk Cumhu-
riyetlerinden Türkiye’ye öğrenim görmeye gelen öğrencilerin kişisel, 
sosyal ve genel uyum düzeylerinin, demografik, sosyo-ekonomik 
ve kültürel bazı değişkenlere göre farklılık arz edip etmediğini tes-
pit etmek amacıyla, Ankara ilinde bulunan Üniversitelere (Anka-
ra, Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) devam eden 
yaklaşık 300 uluslararası öğrenciye anket uygulamıştır. Çalışmada, 
Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin uyum düzeyleri arasın-
da sadece cinsiyete ve annenin eğitim durumuna göre anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Kız öğrencilerin kişisel, sosyal ve genel uyum 
düzeylerinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve annesi 
üniversite mezunu olan öğrencilerin kişisel ve genel uyum düzeyle-
rinin, annesi lise mezunu olan öğrencilerinkinden daha yüksek ol-
duğu tespit edilmiştir. 
Çöllü ve Öztürk (2009), örneklemini Türk Cumhuriyetlerinden Tür-
kiye’ye öğrenim için gelip Konya Selçuk Üniversitesinde öğrenimine 
devam eden 100 uluslararası lisans öğrencisinin oluşturduğu araştır-
malarında, öğrencilerin karşılaştıkları uyum ve iletişim sorunlarını 
anket yoluyla incelemiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler, Türkiye’de 
karşılaştıkları en önemli sorunların sırasıyla iletişim, uyum ve eko-
nomik sorunlar olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler, karşılaştıkları 
sorunları en sık kendi ülkesinden arkadaşlarıyla paylaştıkları ifade 
etmiştir. Araştırmacılar, uyum ve iletişim sorunlarının çözümü için, 
öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce ve geldikten sonra, konuşma ve 
yazma becerilerini geliştirebilecekleri ortamların oluşturulmasının 
ve gereken rehberlik ve oryantasyon programlarının sunulmasının 
gerekliliğine vurgu yapmıştır. 
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4.4 YASAL DÜZENLEMELER
1980’li yılların başına kadar uluslararası öğrencilerin Türkiye’de öğ-
renim görmeleri ile ilgili müstakil bir yasal düzenleme yoktu. Ulusla-
rarası öğrenciler bu döneme kadar, 5682 sayılı “Pasaport Kanunu” ve 
5683 sayılı “Yabancıların Türkiye’de Ikamet Ve Seyahatleri Hakkında 
Kanun” ile birlikte ilgili diğer kanun ve yasal düzenlemeler çerçeve-
sinde Türkiye’ye öğrenci olarak kabul edilmiş ve öğrenimlerine de-
vam etmiştir. Türkiye’de doğrudan uluslararası öğrencileri ilgilendi-
ren ilk özel yasal düzenleme, 14 Ekim 1983 tarihinde çıkarılan 2922 
sayılı “Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Iliş-
kin Kanun” ile yapılmıştır. Bu kanun, yabancı uyruklu öğrencilerin 
öğrenim görmek üzere Türkiye›ye geliş, öğretim kurumlarına kabul 
ve ülkeden ayrılış esaslarını ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı 
uyruklu öğrencilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarıl-
mıştır. Bu kanunla birlikte, öğrenim görmek üzere Türkiye›ye gele-
cek olan ve Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere 
ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla bir «Değerlendirme Kurulu» 
kurulmuştur. Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas 
ve usullerini ve 2922 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili diğer hu-
susları düzenlemek maksadıyla, 15 Nisan 1985 tarih ve 85/9380 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere Ilişkin Yönetmelik” başlıklı bir yönetmelik çı-
kartılmıştır. 
Uluslararası öğrenciler ile ilgili yasal düzenlemelere dayanak teşkil 
eden 2922 sayılı kanun, 24 Mart 2010 tarihinde kabul edilen 5978 
sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrı-
ca, 2922 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması ile hükmü düşen 
85/9380 sayılı “Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğren-
cilere Ilişkin Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu’nun 22 Ağustos 2011 ta-
rih ve 2011/2162 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut 
haliyle, ülkemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilere 
ilişkin yasal düzenlemeler, 5978 Sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hü-
kümlerine göre yürütülmektedir. Ayrıca, uluslararası öğrenciler, bu 
kanun gereğince, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum 
ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5682 
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sayılı Pasaport Kanunu ile 15 Temmuz 1950 tarihli ve 5683 sayılı 
Yabancıların Türkiye’de Ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve 
diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
2922 sayılı kanunda olduğu gibi, 5978 sayılı kanun kapsamında Ya-
bancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu adı altında bir değerlendirme 
kurulu oluşturulmuş ve buna ilaveten 2010 yılında kurulan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı altında Yabancı Öğrenci-
ler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Yabancı Öğrenci Değerlendirme 
Kurulu ve bu Kurulun sekretaryasını yürütmek üzere kurulan Yaban-
cı Öğrenciler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği çerçevesinde yürütü-
len projeler haricinde Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim 
gören öğrencilere ilişkin genel politikaları ve stratejileri belirlemek 
ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere bir üst 
kurul ve kuruluş olarak tasarlanmıştır (bk. Ek 3). Ancak, 8 Ağustos 
2011 tarihinde çıkarılan 649 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 
Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler aracılığıyla öğrenim görmek 
üzere getirilen yabancı öğrenciler (kendi imkânlarıyla gelen öğrenci-
ler), Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu ve Yabancı Öğrenciler 
Dairesi Başkanlığının görev alanı dışında tutulmuştur. Buna göre, 
Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, uluslararası öğrencilere dö-
nük bir üst çatı olarak düşünülmesine rağmen, kendi imkânlarıyla 
Türkiye’deki üniversitelerde yükseköğrenim görmek isteyen öğrenci-
lere ilişkin kararlar, eskiden olduğu gibi YÖK’e bırakılmıştır.
YÖK’ün 17 Mart 2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantı-
sında aldığı kararlar doğrultusunda, kendi imkânlarıyla gelen öğren-
cilerin kabulüne ilişkin esaslar ve bu öğrenciler için kontenjan tah-
sisi, üniversiteler ve YÖK tarafından yapılmaktadır (bk. Ek 4). YÖK 
bu toplantıda aldığı kararlarla uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin 
uygulamaları esnetmiş ve üniversitelerin daha aktif bir şekilde süre-
ce dâhil olmalarını amaçlamıştır. Daha önceleri uluslararası öğrenci 
yerleştirme işlemi, Türkiye’de yapılan YÖS sınavı sonuçlarına bağlı 
olarak merkezi olarak YÖK tarafından yapılmaktayken, bu toplantı-
da alınan kararla YÖS sınavı kaldırılmış ve merkezi olarak yürütülen 
öğrenci yerleştirme işlemi üniversitelerin inisiyatifine bırakılmıştır. 
Yani, yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin, ken-
di kontenjanlarını belirlemesine ve uluslararası öğrenci kabulüne 
ilişkin esaslarını -senatolarınca kabul edilen bir yönerge ve yönet-
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melik kapsamında- kendilerinin belirlemesine olanak sağlanmıştır. 
YÖK, bu toplantıda ayrıca uluslararası öğrencilerle ilgili iki önemli 
sorun olan tanıtım ve rehberlik hususlarına değinmiş ve üniversite-
lerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına, üniversi-
telerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edil-
mesine ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla 
üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin 
oluşturulmasına karar vermiştir. 
Uluslararası öğrencilerle ilgili bir diğer yasal düzenleme ise sağlık 
sigortası ile ilgilidir. 13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayı-
lı kanunla, kendi imkânları ile gelen uluslararası öğrencilere Genel 
Sağlık Sigortası (GSS) yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu de-
ğişiklikle birlikte, kendi imkânları ile gelen uluslararası öğrenciler, 
eskiden GSS yaptırmak zorunda değilken, artık üniversiteye kayıt 
yaptırabilmek için GSS yaptırmak zorunda kalmıştır. Bu sigorta-
nın uluslararası öğrenciler için maliyeti, 2011 yılında, yıllık yaklaşık 
1.200 TL civarında olmuştur. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı yetkilileri, 2012’de gerçekleştirilen yeni bir düzenleme ile 
bu miktarın yıllık 425 TL’ye düşürüldüğünü ifade etmiştir. Ayrıca, 
Türkiye ile aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkeler-
den18 gelen öğrenciler kendi ülkelerinde bir sigorta kapsamında ise 
bunu “sağlık yardım hakkı belgesi” ile belgelendirmesi durumunda 
GSS’den muaf tutulmuştur.
Uluslararası öğrencilerle dolaylı olarak ilgili bir diğer yasal düzenle-
me ise Türkiye’de üniversitelerin daha fazla uluslararası öğrenci ge-
tirmek amacıyla yurtdışında yapacakları tanıtımı desteklemek üzere 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından çıkarılan 2011/1 sa-
yılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’dir. 
Bu tebliğin 10. Maddesinde sağlanacak bu destek şu şekilde ifade 
edilmiştir:

Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe te-
davi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu Tebliğe istinaden çıkarı-
lacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı 

18.  SGK uzmanlarının verdiği bilgiye göre, bu ülkeler şunlardır: Almanya, Arnavutluk, 
Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Gürcistan, Fransa, Hollanda, Ingiltere, Isveç, Isviçre, KKTC, Kanada, Libya, Luxemburg, Ma-
kedonya, Norveç ve Romanya.
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hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı 
amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım 
giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar 
desteklenir.

Bu düzenleme sayesinde, üniversitelerinin yurtdışı fuarlara katılımı 
hükümet tarafından önemli oranda desteklenmiştir. Bu düzenleme-
nin yeni olması dolayısıyla, bugüne kadar yeterince kullanılmadığı, 
fakat üniversiteler tarafından bilindikçe daha fazla kullanılacağı dü-
şünülmektedir.





BÖLÜM 5

BULGULAR





81

Bu araştırma raporu, Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslarara-
sı öğrencilerin, öğrenimleri için neden Türkiye’yi tercih ettiklerini, 
Türkiye’de yükseköğrenim görmelerinin kendileri için ne tür avan-
tajlar sağladığını, Türkiye’de yükseköğrenim görme noktasında bek-
lentilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve ilk başvurudan me-
zuniyete kadar geçen farklı süreçlerde yaşadıkları sorunları ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası öğrencilerle 
ilgili mevcut durum tespiti yapmak için öncelikli olarak odak grup 
görüşmeleri yapılmış ve bu görüşmelerin neticesinde elde edilen te-
matik bulgulara dayalı olarak uluslararası öğrencilerle ve ilgili ku-
rum temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, 
hem odak grup görüşmeleri hem de öğrencilerle ve kurum temsilci-
leriyle gerçekleştirilen mülakatların neticesinde elde edilen bulgular, 
sunulmuştur. Bulgulara dayalı yorum, tartışma ve öneriler, bir son-
raki bölümde ele alınmıştır.

5.1 ODAK GRUP GÖRÜŞMELERI BULGULARI
Odak grup görüşmeleri Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu olarak üç 
ayrı bölgeden Türkiye’ye yükseköğrenim görmeye gelen uluslararası 
öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Farklı grupların oluşturulmasında, 
bölgelerden kaynaklanan bazı özel farklılıkların var olabileceği var-
sayımı ile hareket edilmiştir. Her bir gruba dâhil edilen uluslararası 
öğrencilerin bilgileri Tablo 14, Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmiştir. 
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5.1.1 Orta Asya Ülkeleri Odak Grup Görüşmesi
Bu grup Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve Iran’dan gelen dört 
bayan öğrenciden oluşmaktadır (Tablo 14). Iranlı -ama Azeri köken-
li- bayan öğrenci, Kırgızistan’dan gelen bir öğrencinin isteği doğrul-
tusunda bu gruba dâhil edilmiştir. Öğrencilerin hepsi yüksek lisans 
yapmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan ve Iran’dan gelen öğrenciler 
yaklaşık iki yıldır, Tataristan’dan gelen öğrenci ise altı yıldır Türki-
ye’de bulunmaktadır. Kazakistanlı, Kırgızistanlı ve Iranlı öğrenciler 
lisans eğitimlerini kendi ülkelerinde tamamlayıp Türkiye’ye yüksek 
lisans yapmak için gelmiş, Tataristanlı öğrenci ise lisans eğitimini 
Türkiye’de tamamlamış ve yüksek lisans eğitimine burada devam 
etmektedir. Iranlı öğrenci haricinde diğer öğrenciler öğrenimlerine 
devlet burslusu (TCS) olarak devam etmektedir. 

 
TABLO 14. ORTA ASYA ÜLKELERI ODAK GRUP GÖRÜŞMESI KATILIMCI LISTESI

Ülke Cinsiyet Eğitim Üniversite Bölüm Burs Türkiye’de 
Bulunma 
Süresi

Kazakistan Kadın Yüksek 
Lisans

Ankara Uluslararası 
İlişkiler

TCS 2 yıl

Kırgızistan Kadın Yüksek 
Lisans

Hacettepe Maliye TCS 2 yıl

Tataristan Kadın Yüksek 
Lisans

Ankara Uluslararası 
İlişkiler

TCS 6 yıl

İran (Azeri) Kadın Yüksek 
Lisans

Hacettepe Maliye Burssuz 1,5 yıl

Öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde genellikle birden fazla et-
men rol oynamıştır. Öğrenciler coğrafi ve kültürel yakınlığın önem-
li bir tercih nedeni olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, öğrencilerin üçü, 
daha önce Türkiye’de kısa süreli olarak bulunduklarını ve bunun 
Türkiye’yi tercih etmelerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. Kaza-
kistan ve Kırgızistan’dan gelen öğrenciler kendi ülkelerinde lisans 
eğitimi alırken bir ay Türkiye’de farklı kurumlarda staj yapmış ve o 
dönemde Türkiye’yi çok beğenmişlerdir. Tataristan’dan gelen öğrenci 
ise 7. Sınıf öğrencisiyken Istanbul’da 23 Nisan festivaline katılmış ve 
Türkiye’den etkilenmiştir. 
Ayrıca, öğrencilerin akraba veya tanıdıkları tarafından yönlendiril-
dikleri ortaya çıkmıştır. Kırgızistanlı öğrenci lisans eğitimini Kır-
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gızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde tamamlamış, hem Manas 
Üniversitesini hem de Türkiye’yi tercih ederken Türk olan eniştesinin 
tavsiyeleri etkili olmuştur. Benzer şekilde, Kazakistanlı öğrencinin 
Türkiye’yi tercih etmesinde, özel Türk şirketinde çalışan bir tanıdığı-
nın etkisi olmuştur. Ayrıca, bu öğrenci Türkiye’ye gelmesi noktasın-
da annesinden büyük destek almıştır. Tataristanlı öğrenci liseyi Türk 
okullarında okumuş ve buradaki hocaları öğrenciyi TCS’ye girmesi 
için yönlendirmiştir. 
Bunlara ek olarak, Kırgızistanlı öğrenci Türkiye’de eğitim almanın 
öğrencilere birçok açıdan büyük avantajlar sağladığını ve bu duru-
mun tercihinde etkili olduğunu belirtmiştir. Öğrenci, kendi ülkesine 
döndüğünde iş bulma konusunda avantajlı olacağını ve başka bir ül-
keye daha üst düzey eğitim almak için gitmek istediğinde, kendi ül-
kesinde okuyanlara göre daha avantajlı olacağını ifade etmiştir. Iranlı 
öğrenci ise kendi ülkesinde yüksek lisans için üniversitelerden kabul 
almanın çok zor olduğunu vurgulayarak, kendi ülkesinden kaynaklı 
(itici) bir sorunu dile getirmiştir. 
Öğrencilerden, başvuru ve kayıt süreçlerinde ve Türkiye’de bulun-
dukları süre boyunca karşılaştıkları sorunları ve yaşadıkları güçlük-
leri paylaşmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultu-
sunda, özellikle başvuru sürecinde sağlıklı bilgiye erişmekte sıkıntı 
yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, eksik ya da yanlış bilgilen-
dirmeler neticesinde bazı sıkıntılar yaşamıştır. Özellikle üniversite-
lerin web sitelerinde uluslararası öğrencilere yönelik özel bilgiler ol-
madığından şikâyet eden öğrenciler, başvuru sürecinde en sağlıklı ve 
doğru bilgiyi daha önce Türkiye’de bulunan tanıdıklarından almıştır. 
Öğrenciler, Türkiye’ye ilk geldiklerinde kayıt, yurt, ikamet vb. gibi 
resmi süreçlerde, aşırı bürokrasi ve dil yetersizliğine bağlı olarak kıs-
men zorlanmışlardır. Eğitime başladıktan sonra, akademik anlamda 
öğrenciler fazla sıkıntı yaşamamıştır. Sadece, ilk aylarda dersleri an-
lamakta zorlanmışlar ama zamanla alışmışlardır. Hocaların bu du-
rumda genellikle müsamaha gösterdiği ifade edilmiştir. Öğrenciler, 
kendileri tecrübe etmese bile, birkaç hocanın uluslararası öğrencile-
re karşı (özellikle Türk Cumhuriyetlerinden gelenlere karşı) olumsuz 
tavır sergilediğini ve kasıtlı olarak derslerde bıraktığını, tanıdıkları 
bazı uluslararası öğrencilerden duyduklarını belirtmiştir. 
Öğrencilerin günlük hayata yönelik en fazla şikâyet ettikleri konu 
yurtlar, yani barınma olmuştur. Yurt odalarının kalabalık olması, 
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yurtlarda yemek yapma izninin olmaması ve yurt değiştirme istek-
lerinin geri çevrilmesi, öğrencilerce dile getirilen sorunlar olmuştur. 
Ayrıca, Kırgızistanlı öğrenci, yurtlarda bedava kaldıkları için bazı 
Türk öğrencilerin kendilerine “bizim paramızı ve hakkımızı yiyorsu-
nuz” nazarıyla baktıklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin dile getirdiği 
bir başka konu da sağlık sigortası oluştur. Sağlık sigortası zorunlu-
luğu kapsamında üniversitelerin kendi sağlık kuruluşlarının (medi-
ko) paralı olmasının, zaten güçlükle geçinen öğrenciler için maddi 
sorunlara yol açtığı ifade edilmiştir. Öğrenciler, sosyal hayata ilişkin 
olarak, Türklerin genel olarak misafirperver ve yardımcı olduklarını 
ancak kültürel farklılıklara bağlı olarak giyim-kuşam, yemek, vb. ko-
nularda yanlış anlaşılmalar ortaya çıktığını ifade etmiştir. 
Türkiye ve eğitimleri ile ilgili beklentilerinin genel olarak karşılandı-
ğını ifade eden öğrenciler, bazı tanıdıklarının, maddi sıkıntılardan, 
Türkçe eğitim zor geldiğinden, ailevi nedenlerden veya Sovyet siste-
minden oldukça farklı olduğu için eğitim sistemine adapte olama-
maktan ötürü ülkelerine geri döndüklerini belirtmiştir. Ayrıca, bazı 
öğrencilerin bilgi eksikliğine bağlı olarak bölümlerini bilinçsizce 
tercih ettikleri ve sonrasında bölümlerini sevmeyip ülkelerine dön-
dükleri belirtilmiştir.
Öğrenciler, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin genel olarak kendi-
leri için avantaj oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Ancak, Tataristanlı 
ve Iranlı öğrenciler, devlet işlerinde bunun dezavantaja da dönüşe-
bildiğini vurgulamıştır. Iranlı öğrenci Iran’da Türkiye’den sadece 11 
üniversitenin denkliği olduğunu vurgulayarak denklik sorununa işa-
ret etmiştir. Benzer şekilde, Tataristanlı öğrenci Tataristan’da devlet 
işlerinde çalışabilmek için denklik gerektiğini ve denklik almanın 
maliyetli ve uzun süren bir süreç olduğunu belirtmiştir.

5.1.2 Balkan Ülkeleri Odak Grup Görüşmesi
Balkan ülkeleri odak grup görüşmesi biri Sırbistan’dan ve ikisi Ma-
kedonya’dan olmak üzere toplam üç öğrenci ile gerçekleştirilmiştir 
(Tablo 15). Sırbistan’dan gelen öğrenci ülkesinde felsefe bölümünde 
lisansını tamamlamış, Makedonya’dan gelen öğrenciler ise işletme 
bölümünden mezun olmuştur. Görüşülen üç öğrenci de lisans eği-
timlerini kendi ülkelerinde tamamlamış, sonra burslu olarak yük-
sek lisans eğitimi için Türkiye’ye gelmiştir. Sırbistanlı öğrenci yine 
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felsefe alanında, Makedonyalı öğrenciler ise internet işletmeciliği 
alanında yüksek lisans yapmayı planlamaktadır. TÖMER kursuna 
devam eden öğrenciler, zorunlu Türkçe kurslarını tamamladıktan 
sonra üniversite tercihlerini yaparak yüksek lisans eğitimlerine baş-
layacaklarını belirtmiştir. 

TABLO 15. BALKAN ÜLKELERI ODAK GRUP GÖRÜŞMESI KATILIMCI LISTESI

Ülke Cinsiyet Eğitim Üniversite Bölüm Burs Türkiye’de 
Bulunma 
Süresi

Sırbistan Erkek Yüksek 
Lisans

TÖMER Tercih 
Aşamasında

TCS 1 yıl

Makedonya Erkek Yüksek 
Lisans

TÖMER Tercih 
Aşamasında

TCS 7 ay

Makedonya Kadın Yüksek 
Lisans

TÖMER Tercih 
Aşamasında

TCS 7 ay

Öğrenciler Türkiye’yi tercih etme nedeni olarak, Osmanlı coğrafya-
sında olmaları ve bunun sağladığı tarihsel ve kültürel bağlara ve aynı 
zamanda Türkiye’nin yaşadıkları ülkeye coğrafi yakınlığına vurgu 
yapmıştır. Fiziksel yakınlık bağlamında Italya ve Kosova’yı Türkiye 
için alternatif olarak değerlendiren bu öğrenciler, tarihi bağlar ve 
kültürel yakınlığı ön planda tutarak Türkiye’yi tercih etmiştir. Öğ-
renciler tercihlerinde, daha önce Türkiye’de bulunan tanıdıklarının 
Türkiye ile ilgili olumlu görüşlerinin de etkili olduğunu belirtmiştir.
Öğrenciler başvuru sürecinde ülkelerinde danışmanlık konusunda 
sorunlar yaşamışlardır. Sorunlar, özellikle Türkiye’ye gelmeden ön-
ceki süreçte doğru bilgilendirme yapılmadığından kaynaklanmıştır. 
Örneğin, öğrencilere eğitimin dilinin Ingilizce olacağı belirtilmiş 
olmasına rağmen, Türkiye’ye geldikten sonra bir sene Türkçe eği-
timi alma zorunluluğu olduğunu öğrenmişler. Öğrenciler, Türkçe 
öğrenmenin önemli olduğunu ancak bir seneyi sadece Türkçeye 
ayırmanın zaman kaybına neden olduğunu belirtmiştir. Türkiye’ye 
gelmeden önce yaşadıkları bir diğer sorun ise vize sorunlarıdır. Öğ-
renciler, yaklaşık 7 ay kadar Türkiye vizesinin çıkmasını beklemiştir. 
Hepsinin genel kanaati, başvuru aşamasında bu kadar karmaşık ve 
uzun bir süreci öngörmedikleridir.
Türkiye’ye vize alıp geldikten sonra yaşadıkları resmi süreçlerde en 
çok şikâyet ettikleri nokta, Türkiye’deki aşırı bürokrasidir. Aşırı de-



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

86

recede fazla bürokrasi olduğunu ve sürekli bir yerden başka bir yere 
yönlendirildiklerini belirten öğrenciler, yetkililerin Türkiye’ye gel-
diklerinde her şeyin hazır olacağını belirtmelerine rağmen çok sa-
yıda prosedürle uğraşmıştır. Öğrenciler, Türkiye’ye geldikten sonra 
TCS’li olmalarına rağmen geldiklerinde kayıt işlemlerini tamamla-
madan yurda yerleşememişler, bu süreçte arkadaşlarında kalmıştır. 
Öğrenciler, kendilerinin burslu öğrenci olarak bu kadar sıkıntıyla 
karşılaştıklarını, burssuz gelen arkadaşları için durumun daha da zor 
olduğunu ifade etmiştir.
Henüz yüksek lisans eğitimlerine başlamadıkları için akademik eği-
tim hakkında fikir yürütemeyen öğrenciler, dil kursundan memnun 
olduklarını ifade etmiştir. Öğrenciler daha önceden Türkiye’den me-
zun olan tanıdıklarının tecrübelerine bağlı olarak, ülkelerine dön-
düklerinde Türk üniversitelerinde eğitim almanın kendilerine avan-
taj sağlayacağını düşünmektedir. Makedonyalı öğrenci mukayese 
yaparak, Türkiye’den mezun olmuş olmanın Makedonya’da, Italya ya 
da Almanya’dan mezun olmak kadar prestijli olduğunu belirtmiştir. 
Öğrenciler mezun olduktan sonra geri dönüp ülkelerinde hizmet et-
mek istediklerini belirtmiştir. Bu noktada öğrenciler, Türkiye’de bir 
üniversiteden mezun olmanın ülkelerinde iyi bir iş bulmada ve iyi 
bir statü kazanmada önemli bir katkısının olacağı kanaatini taşımak-
tadır. 

5.1.3 Ortadoğu Ülkeleri Odak Grup Görüşmesi
Ortadoğu ülkeleri odak grup görüşmesi Iran, Suriye, Ürdün ve Ye-
men’den gelen dört uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmiştir (Tab-
lo 16). Öğrenciler 2 ila 5 yıldır Türkiye’de bulunmaktadır. Ürdünlü 
öğrenci dışındaki öğrenciler, kendi imkânları ile Türkiye’ye yükse-
köğretim görmeye gelmişlerdir. Öğrenciler, Türkiye’yi tercih etme-
lerini etkileyen etmenlerde coğrafi yakınlık, tanıdık tavsiyesi ve Or-
tadoğu’da güçlenen Türkiye algısı üzerinde durmuştur. Bunun yanı 
sıra, ülkelerindeki üniversiteye giriş şartlarının zor olmasını itici bir 
neden itici neden olarak ortaya koymuşlardır. Bu noktada Iranlı öğ-
renci ülkelerinde üniversiteye giriş sınavının oldukça zor olduğunu 
vurgulamış, Türkiye’yi tercih etmesinde bu zorluğun etkili olduğunu 
ifade etmiştir. 
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TABLO 16. ORTADOĞU ÜLKELERI ODAK GRUP GÖRÜŞMESI KATILIMCI LISTESI

Ülke Cinsiyet Eğitim Üniversite Bölüm Burs Türkiye’de 
Bulunma Süresi

Yemen Erkek Lisans ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği

Burssuz 6 ay

Ürdün Erkek Lisans ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği

TCS 5 yıl

Suriye Erkek Lisans ODTÜ Metalürji ve 
Malzeme 
Mühendisliği

Burssuz 2,5 yıl

İran Erkek Lisans ODTÜ Metalürji ve 
Malzeme 
Mühendisliği

Burssuz 3 yıl

Türkiye’de yükseköğretim ile ilgili olarak ülkelerinde yapılan tanıtım 
ve duyuruların yeterli düzeyde olmadığını belirten Suriyeli öğren-
ci bu konuda bilgiye, arkadaşları aracılığı ile ulaştığını belirtirken; 
Iranlı öğrenci tanıtımların billboardlarda yapıldığını ve bu şekilde 
öğrendiğini ifade etmiştir. Diğer öğrenciler de, tanıtım konusunda 
yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı noktasında görüş birliği sergi-
lemişlerdir. 
Öğrenciler, Türkiye’ye alternatif olarak Amerika’ya gitmeyi düşün-
müş ancak ekonomik olarak Türkiye’nin daha yaşanabilir olduğunu 
düşünüdükleri için burayı tercih etmiştir. Başvuru sürecinde ciddi 
bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten öğrenciler, yeterli düzeyde 
bilgilendirilmedikleri için bazı sorunlarla karşılaştıklarını ifade et-
miştir. Öğrenciler ayrıca, vize başvuru sürecindeki belirsizlikler ne-
deniyle yaşadıkları kaygıyı dile getirmiştir.
Öğrenciler, Türkiye’ye geldikten sonra üniversiteye, bölümlerine ve 
sosyal yaşama adaptasyonda zorlandıklarını, zaman zaman önyargı-
lara maruz kaldıklarını belirtmiştir. Hepsinin ortak kanaati, üniver-
site eğitiminin Türkiye’de zor olduğu yönündedir. Zamanla alıştık-
larını belirtseler de sistemin kendilerini ne denli zorladığı üzerinde 
durmuşlardır. Sosyal yaşamlarında da geldikleri ülkeler itibari ile 
gerek kalacak yer bulma konusunda, gerek dini inançlarını yaşamak 
konusunda sıkıntılar çektiklerini pek çok örnekle anlatmışlardır. Ör-
neğin; devlet yurtlarının yeteri kadar temiz olmaması ve kalabalık 
olmasından ötürü ev tutmaya karar verdiğini belirten Suriyeli öğren-
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ci, yabancı olmasından ötürü kimsenin kendisine evini kiralamak is-
temediğini, isteyenlerin ise iki kat daha fazla depozito istediğini be-
lirtmiştir. Bunun yanı sıra, öğrenciler genel olarak insanların yanlış 
Arap algısından dolayı zaman zaman küçümsemelere maruz kaldık-
larını ifade etmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye’de 
eğitimini yarıda bırakıp ülkesine geri dönen arkadaşları olduğunu 
belirten öğrenciler, Türkiye’yi tercih ederken de genellikle erkeklerin 
ağırlıklı olduğunu, kızların üniversitelerde yaşanan başörtüsü yasa-
ğından dolayı temkinli olduklarını, yasağı bilmeden gelenlerin ise 
eğitimini yarıda bırakıp ülkelerine döndüklerini vurgulamıştır.
Yaşanan olumsuzluklara rağmen, hayatlarından çok fazla şikâyetçi 
olmayan bu öğrenciler, Türkiye’den bir üniversiteden mezun olarak 
ülkelerine dönmenin kendileri için iyi bir avantaj olacağı kanaatinde 
olup, ülkelerinde iş bulmak konusunda da Türkiye’de öğrenim gör-
müş olmanın ciddi bir katkısı olacağını düşünmektedir. 

5.2 ÖĞRENCI MÜLAKATI BULGULARI
Öğrenci mülakatları Istanbul ve Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çe-
şitli ülkelerden gelen bu öğrenciler, bu illerdeki farklı üniversiteler-
de ve farklı düzeylerde eğitim almaktadırlar (Tablo 17 ve Tablo 18). 
Öğrenciler 6 ay ile 8 yıldır Türkiye’de bulunmaktadır. Öğrencilerden 
kendi imkânlarıyla eğitim alanlar olduğu gibi TCS, hükümet ve Di-
yanet bursluları da vardır. 
Mülakatlarda öğrencilerle, Türkiye’yi tercih etme nedenleri, eğitim-
leri için Türkiye dışında başka ülkeleri göz önünde bulundurup bu-
lundurmadıkları, ülkelerinde Türkiye’de eğitim hakkında yürütülen 
tanıtım faaliyetleri, başvurudan mezuniyete kadar farklı süreçlerde 
yaşadıkları tecrübeler ve karşılaştıkları sorunlar, Türkiye ve eğitim-
leri ile ilgili beklentilerinin gerçekleşme durumları, Türkiye’de öğ-
renim görmenin kendilerine sağladığı avantajlar/dezavantajlar ve 
mezuniyet sonrası Türkiye’de kalma istekleri gibi farklı konular hak-
kında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda elde edilen 
bulgular, mülakatlarda sorulan sorulara paralel olarak tematik baş-
lıklar halinde aşağıda sunulmuştur. Ingilizce konuşan öğrencilerin 
ifadeleri, nüansları kaybetmemek için olduğu gibi aktarılmış, ardın-
dan tercümesi verilmiştir. Görüşleri aktarılan öğrencilere ait bilgi, 
parantez içinde, Tablo 17 ve Tablo 18’de yer alan müstear kodu ile 
verilmiştir (ör. A1). 
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TABLO 17. ANKARA’DA YAPILAN MÜLAKATLARA KATILAN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCILERIN LISTESI

Müstear Ülke Cinsiyet Eğitim Üniversite Burs Türkiye’de 
Bulunma 

Süresi
A1 Afganistan Erkek Lisans Gazi Burslu 4 yıl
A2 Afganistan Erkek Lisans Ankara Burslu 2 yıl
A3 Endonezya Erkek Yüksek 

Lisans
Ankara Burslu 2 yıl

A4 Kırgızistan Kadın Lisans Hacettepe Burssuz 3 yıl
A5 Sırbistan Kadın Lisans Gazi Burslu 6 yıl
A6 Çeçenistan Erkek Lisans Ankara Burssuz 5 yıl
A7 Azerbaycan Erkek Lisans Ankara Burssuz 5 yıl
A8 Azerbaycan Erkek Lisans Ankara Burslu 4 yıl
A9 Kırgızistan Kadın Lisans Ankara Diyanet 1 yıl
A10 Kırgızistan Kadın Lisans Ankara Diyanet 1 yıl
A11 Kırgızistan Kadın Lisans Ankara Diyanet 1 yıl
A12 Moldova Erkek Lisans Gazi Burslu 6 yıl
A13 Moldova Erkek Lisans Ankara Burslu 4 yıl
A14 Moldova Erkek Lisans Gazi Burslu 3 yıl
A15 Moldova Kadın Lisans Gazi Burslu 5 yıl
A16 Afganistan Erkek TÖMER - Burssuz 6 ay
A17 Bulgaristan Kadın Lisans Gazi Burslu 3 yıl

Not: Burslu kategorisi, TCS ve hükümet burslarını kapsamaktadır.

5.2.1 Türkiye’yi Tercih Etme Nedenleri
Mülakatlarda, uluslararası öğrencilerden, yükseköğretim için ne-
den Türkiye’yi tercih ettiklerini ve Türkiye’yi onlar için cazip kılan 
nedenleri belirtmeleri istenmiştir. Bu soru sayesinde, Türkiye’nin 
uluslararası öğrenciler açısından avantajlı ve cazip yönlerinin be-
lirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin bir kısmı birden fazla tercih 
nedeni belirtmiştir. Cevaplarda en fazla öne çıkan tercih nedenleri 
şu altı grupta toplanabilir: 
a) Türkiye’deki üniversitelerde sunulan eğitimin, kendi ülkele-

rinde veya alternatif bölge ülkelerinde sunulana göre daha 
kaliteli olması.

b) Türkiye’deki eğitim ve yaşam harcamalarının, öğrencilerin 
eğitim alabilecekleri alternatif ülkelere göre, daha ekonomik 
olması.
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c) Burs imkânları.
d) Öğrencilerin kendilerini kültürel, dinî ya da etnik olarak Tür-

kiye’ye yakın hissetmeleri.
e) Akraba, yakın tanıdık veya öğretmen tavsiyesi.
f) Kendi ülkelerindeki Türk okulları tarafından yapılan yönlen-

dirme.

TABLO 18. ISTANBUL’DA YAPILAN MÜLAKATLARA KATILAN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCILERIN LISTESI

Müstear Ülke Cinsiyet Eğitim Üniversite Burs Türkiye’de 
Bulunma 

Süresi
İ1 Bosna–Hersek Erkek Yüksek Lisans İstanbul Burslu 8 yıl

İ2 Cibuti Erkek Lisans İTÜ 3 yıl

İ3 Özbekistan Erkek Doktora Marmara Burssuz 4 yıl 

İ4 Türkmenistan Kadın Lisans İstanbul Burssuz 4 yıl

İ5 Suriye Erkek Yüksek Lisans İTÜ Burslu 6 yıl

İ6 Fas Kadın Hazırlık İstanbul 
Şehir

Burslu 6 ay

İ7 Filistin Kadın Lisans İstanbul 
Şehir

Üniversite 1 yıl

İ8 Moğolistan Kadın Ön lisans İstanbul Burslu 3 yıl

İ9 Kazakistan Kadın Yüksek Lisans İstanbul Burslu 4 yıl

İ10 Kırgızistan Erkek Lisans Boğaziçi Burslu 2 yıl

İ11 Doğu Türkistan Kadın Yüksek Lisans İTÜ Burslu 2 yıl

İ12 Arnavutluk Kadın Lisans İstanbul Burssuz 2 yıl

İ13 Azerbaycan Erkek Lisans İTÜ Burssuz 4 yıl

İ14 Azerbaycan Erkek Lisans Yıldız 
Teknik

Burslu 5 yıl

İ15 Azerbaycan Kadın Lisans Yıldız 
Teknik

Burslu 5 yıl

İ16 Azerbaycan Kadın Lisans İTÜ Burssuz 3 yıl

İ17 Arnavutluk Erkek Lisans İstanbul 
Şehir

Üniversite 7 ay

İ18 Makedonya Erkek Lisans İstanbul 
Şehir

Üniversite 7 ay

İ19 Sudan Erkek Lisans İstanbul 
Şehir

Üniversite 7 ay

Not: Burslu kategorisi, TCS ve hükümet burslarını kapsamaktadır.
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5.2.1.1 Kalite
Uluslararası öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih et-
melerinin en temel nedenlerinden bir tanesi, Türkiye’deki yükseköğ-
retimi kendi ülkelerine kıyasla daha kaliteli bulmalarıdır (A4, A5, 
A8, A9, A10, A11, A13, A15, I15, I16, I19). Bu durum, öğrencilerin 
ifadelerinde açıkça yer etmiştir. Görüşülen uluslararası öğrenciler, 
“Türkiye’deki eğitim çok daha kaliteli. O yüzden burayı tercih ettim” 
(A10), “bizim ülkemizde böyle bir eğitim yok” (A9), “eğitim açısın-
dan Türkiye daha iyi” (A5), “Türkiye güzel bir ülke, eğitimi de güzel” 
(A14), “in Sudan …the universities are not good as the universities 
here” [Sudan’daki üniversiteler buradakiler kadar iyi değil] (I19) ve 
“Azerbaycan’a nazaran eğitimin daha iyi olacağını düşündüğüm için” 
(I15) gibi ifadelerle kendi ülkeleriyle Türkiye’deki üniversitelerin eği-
tim kalitesini karşılaştırmışlar ve Türkiye’deki üniversitelerinin daha 
kaliteli olduğunu vurgulamıştır. Özetle, Türkiye’ye gelen uluslararası 
öğrenciler, Türkiye’deki eğitimi kendi ülkelerine kıyasla kaliteli ola-
rak görmekte ve bundan dolayı yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih 
etmektedir.

5.2.1.2 Ekonomiklik
Uluslararası öğrencilere göre, Türkiye’de eğitim ve yaşam maliyetleri, 
öğrencilerin eğitim alması muhtemel diğer alternatif ülkelere göre 
daha düşüktür (A6, A14, A15, A16, I4, I13, I19). Öğrenciler bu du-
rumu şöyle ifade etmiştir: “Avrupa daha pahalı olduğu için Türki-
ye’yi seçtim” (I13), “diğer Avrupa ülkelerine göre ve Dubai’ye göre 
falan daha ucuz” (A6). Katılımcılarından birine göre, Türkiye’deki 
eğitimin daha ucuz olması, daha az kaliteli olduğu anlamına gelme-
mektedir. Katılımcı bu durumu kendi ifadeleriyle şöyle açıklamıştır: 
“Avrupa’da ve Amerika’da eğitim çok pahalı, Türkiye’de daha ucuza 
geliyor ve sonuç olarak aynı düzeyde eğitim alıyorsun. Aynı düzey 
eğitim için de daha fazla para vermek istemedim” (I4). 
Diğer taraftan, öğrencilerin Türkiye’yi diğer alternatif ülkelere göre 
daha ucuz bulması, Türkiye’nin öğrencilerin kendi ülkelerine göre 
daha ekonomik olduğu anlamına gelmemektedir. Afganistan’dan bir 
öğrenci bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Türkiye benim için yine 
pahalı ama diğer ülkeler [Türkiye’ye göre] daha pahalıydı” (A16). 
Benzer şekilde, Moldova’dan gelen bir öğrenci “Türkiye güzel bir 
ülke… Maddi açıdan da kendi ülkemize göre yine yüksek ama diğer 
ülkelere göre daha iyi” (A14) ifadesini kullanmıştır. 
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5.2.1.3 Burs İmkânları
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinin önemli ne-
denlerinden biri de öğrencilere sağlanan burslardır (A12, A13, I1, 
I7, I8, I10, I17, I19). Bu burslar, ikili anlaşmalar çerçevesinde Tür-
kiye’nin sağladığı devlet ve hükümet bursları, vakıf üniversitelerinin 
sağladığı burs imkânları ve öğrencilerin kendi ülkelerince verilen 
burslar olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, Türkiye tarafından veri-
len bursların yetersiz olduğuna ilişkin yorumları olmuştur. Bu konu 
ileride farklı bir tema olarak ayrıca ele alınmıştır.

5.2.1.4 Yakınlık
Kültürel, dinî veya etnik yakınlık, uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi 
tercih etmelerinde önemli birer neden olarak zikredilmiştir (A1, A2, 
A7, A17, I4, I5, I6, I7, I12). Bosnalı bir katılımcı bu durumu ayrın-
tılı cümlelerle şöyle dile getirmiştir: “Türkiye’ye gelenlerin %80-90’ı 
Müslüman veya Türk kökenlidir. Türkiye’ye Müslüman olmayan ya 
da Türk kökenli olmayan pek fazla kimse gelmez. Daha doğrusu Os-
manlı coğrafyasının tebaası gelir buraya.” Faslı bir öğrenci ise duru-
mu benzer şekilde ifade etmiştir:

Actually, everyone asks me for this. Why I choose Turkey; first, I have 
opportunity to go to France. Actually we ‘Moroccan people’ can easily 
go countries speaking French. But I did not want to go there, even my 
sister there, my uncle there, but I prefer to come to Turkey, because it is 
Muslim Country and I do not want to forget my origin. It is really good, 
if you’re invited a country you feel like you’re in your country, the same 
tradition, the same religion. [Aslında herkes bana bunu soruyor. Neden 
Türkiye’yi tercih ettim. Ilk olarak, Fransa’ya gitme olanağım vardı. Faslı 
olarak bizler, Fransızca konuşulan ülkelere rahatlıkla gidebiliriz. Fakat 
ben, kız kardeşim ve amcam orada olmasına rağmen oraya gitmek is-
temedim, Türkiye’ye gelmeyi tercih ettim. Çünkü burası Müslüman bir 
ülke ve aslımı unutmak istemedim. Aynı geleneklere ve aynı dine ait ve 
kendi ülkendeymişsin gibi hissettiğin bir ülkeye davet ediliyorsan şayet, 
bu çok güzel.] (I6)

Filistin’den gelen bir öğrenci de, Türkiye’yi seçme nedeni olarak kül-
türel ve siyasi yakınlığa vurgu yapmış ve şu ifadeyi kullanmıştır: 

Turkish culture is quite similar to our culture. Especially, because of re-
cent political events, the perception of Turkey in Palestine is very nice. 
Turkish people and Turkey helped Palestinian people, while the other 
Arab countries didn’t do much for Palestine. [Türk kültürü bizim kültü-
rümüze çok yakın. Özellikle, yakın zamandaki politik olaylar nedeniyle 



BÖLÜM 5: BULGULAR

93

Türkiye’nin Filistin’deki algısı çok iyi. Diğer Arap ülkeleri Filistin için 
fazla bir şey yapmazken, Türk halkı ve Türkiye Filistin halkına yardım 
etti.] (I7)

Türkiye’nin Türk ve Islam ülkeleri içerisindeki konumu da diğer bazı 
katılımcılar tarafından zikredilmiştir. Örneğin Kırgızistan’dan bir ka-
tılımcı şöyle demiştir: “Müslüman ülkeler içinde en gelişmişi olduğu 
için burayı tercih ettim” (A4). Azerbaycan’dan bir katılımcı ise Türki-
ye’yi tercih nedenini şu şekilde açıklamıştır: “Türk dünyası merakın-
dan dolayı [Türkiye’yi tercih ettim]. Ahmet Yesevi [Üniversitesin]’de 
de okuyabilirdim ben, ama Türk dünyasının merkezi Türkiye olduğu 
için burayı tercih ettim” (A7). Son olarak, Bulgaristan ve Afganis-
tan’dan bazı katılımcılar Türk oldukları için burayı tercih ettiğini ifa-
de etmiştir (A1, A17).

5.2.1.5 Tavsiye
Uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi seçerken, daha önceleri Türki-
ye’de bulunmuş veya halen Türkiye’de bulunan arkadaş, tanıdık veya 
akraba tavsiyesini dikkate aldıkları ortaya çıkmıştır (A16, A17, I3, 
I4, I8, I12, I15). Örneğin, Arnavutluk’tan gelen bir öğrenci şöyle de-
miştir: “Amcamın oğlu Türkiye’de bulundu. Beğendi, bana tavsiye 
etti. Ben de geldim.” (I12). Yine, Afganistan’dan gelen bir öğrenci 
Türkiye’yi tercih etme nedenini şöyle açıklamıştır: “Dayım benim 
burada okudu, onun tavsiyesi oldu. Benim için buraya gelmek daha 
kolaydı diğer ülkelere gitmek zor” (A16). 
Tanıdık ve akrabaların tavsiyelerinin yanında, ilgili ülkelerdeki Türk 
okullarının yönlendirmelerinin, öğrencilerin Türkiye’yi tercih et-
melerinde etkili olduğu da ortaya çıkmıştır. Bulgaristan, Kazakis-
tan, Moğolistan ve Azerbaycan ülkelerinden gelen katılımcılar, Türk 
okullarından etkilendiklerini veya öğretmenlerinden doğrudan tav-
siye aldıklarını belirtmiştir (A17, I8, I9, I14).

5.2.1.6 Türkiye’ye Alternatif Ülkeler
Mülakatlarda, öğrencilere kendi ülkeleri ve Türkiye dışında, başka 
ülke ya da ülkelerde eğitim almayı düşünüp düşünmedikleri sorul-
muştur. Bu soruyu sormaktaki temel amaç, Türkiye dışında başka bir 
yabancı ülkeye gitmeyi düşünen öğrencinin, o ülkeye gitmek iste-
mesindeki nedenleri ve tercihini Türkiye’den yana kullanmasındaki 
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nedenleri ortaya koymaktır. Öğrencilerin bu soruya vereceği ceva-
bın, ülkemizin izlemesi gereken uluslararası öğrenci politikalarının 
belirlenmesinde önemli katkısı olacağı düşünülmüştür.
Mülakatlarda, uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı, Türkiye’ye 
gelmeden önce kendi ülkeleri ile diğer ülkelerde eğitim almayı dü-
şündüklerini ifade etmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Almanya, Hollanda, Avusturya, Ingiltere, Italya, Rusya, Japonya, Ro-
manya, Malezya, Avustralya ve Hindistan, öğrencilerin Türkiye’ye gel-
meden önce gitmeyi düşündükleri ülkeler arasındadır. Öğrencilerin 
söz konusu ülkelerde eğitim almak istemelerinin nedenleri olarak; 
kalite (A4, A5, A15, I10), belirli ülkelerin eğitim alınacak alanda iyi 
olması (I11, I19), yakınlarının varlığı (I3, I16) ve coğrafi yakınlık (I18) 
gibi hususlar öne çıkmıştır. Kırgızistan’dan gelen bir öğrenci, kaliteye 
ilişkin olarak şöyle demiştir: “Rusya’yı düşündüm. Açıkçası orada eği-
tim daha iyi” (A4). Benzer şekilde, Sırbistan’dan bir öğrenci “Hindis-
tan’ı düşündüm aslında ama olmadı. Çünkü orda eğitim çok iyi ama 
burslu gidemeyeceğim için Türkiye’yi tercih ettim” (A5) demiştir. 
Öğrencilerin ülke seçerken okuyacakları alan bazında ve yakınları-
nın varlığı açısından da bir değerlendirmeye gittikleri ve bazı has-
sasiyetleri olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, Sudanlı bir öğrenci, 
bölüm ve arkadaşlık gibi hususların tercihini şekillendirdiğini şöyle 
ifade etmiştir:

The department I wanted to study in was astronomy. So I searched for 
the best universities with astronomy department and they were in Ca-
nada at Toronto University, in France and in Malaysia. I cancelled the 
France idea because the teaching there is in French language and I don›t 
have the French language. And in Malaysia, I have lots of my friends 
studying there. [Okumak istediğim bölüm astronomiydi. Dolayısıyla, 
astronomi bölümünün olduğu en iyi üniversiteleri araştırdım, bunlar 
Kanada’da Toronto Üniversitesinde, Fransa’da ve Malezya’daydı. Fransa 
fikrinden vazgeçtim çünkü orada eğitim dili Fransızca ve ben Fransızca 
bilmiyorum. Ayrıca, Malezya’da okuyan birçok arkadaşım var.] (I19)

Bazı uluslararası öğrenciler Türkiye dışında bir ülkede eğitim almayı 
düşünmediklerini belirtmişlerdir (A2, A7, A8, A9, A10, A11, A17, 
I5). Bu uluslararası öğrenciler, genellikle Orta Asya ülkelerinden 
gelenlerdir. Ancak bu durum, Türkiye’nin mutlak şekilde birincil 
olarak düşünüldüğünü göstermez. Bu durum, öğrencilerin kendi 
ülkeleri dışında eğitim alma konusunda karşılaştırma yapmadıkları 
şeklinde de yorumlanabilir. 
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Bu soru, tahmin edildiği üzere, öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme 
nedenleri ile ilgili elde edilen sonuçları güçlendirecek bulgular sun-
maktadır. Örneğin, Afganistan’dan gelen bir öğrenci, çok daha avan-
tajlı ülkelerin olduğunu ama Türk olduğu için ve Türk kültürüne 
yakın bir kültürden geldiği için Türkiye’yi tercih ettiğini belirtmiş-
tir. Benzer şekilde, bazı öğrenciler Amerika ya da Avrupa ülkelerine 
gitmek istediklerini, ancak buralarda eğitim ve hayat pahalı olduğu 
için gitmediklerini belirtmiştir (I8, A4, A16). Yine, bazı öğrenciler, 
yeni bir dil öğrenme mecburiyeti dolayısıyla Avusturya, Almanya ve 
Fransa’ya gitmekten vazgeçtiklerini ifade etmiştir (I1, I13, I19). Bu 
öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmesi, Türkçeyi bildiklerinden dolayı 
yeni bir dil öğrenme zorunluluğu olmaması yanında bursluluk, eko-
nomiklik vb. gibi etmenlerle ilişkili olabilir.

5.2.2 Tanıtım Faaliyetleri
Mülakatlarda uluslararası öğrencilere, ülkelerinde Türkiye’de eğitim 
hakkında tanıtım yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa ne tür faaliyetlerin 
yapıldığı sorulmuştur. Bu sorunun sorulmasının amacı, aday öğren-
cilere yönelik yapılan -resmî ya da gayri resmî- tanıtım faaliyetlerini 
ortaya çıkarmaktır. Tanıtımdan kasıt, daha çok, adayları Türkiye’deki 
eğitim imkânları hakkında bilgilendirmeye dönük amaçlı ve planlı 
faaliyetlerdir. 
Mülakatların neticesinde, aday öğrencilere yönelik yapılan tanıtım 
faaliyetlerinin oldukça kısıtlı olduğu, Türkiye’ye uluslararası öğrenci 
kazandırma amacıyla yapılan tanıtım faaliyetlerinin ülkeden ülkeye 
büyük değişiklik gösterdiği ve özellikle resmi tanıtım faaliyetlerinin, 
daha çok, ilgili ülkelerdeki yetkili kişilerin bireysel çabaları üzerin-
den ilerlediği tespit edilmiştir. Aşağıda görüleceği üzere, uluslararası 
öğrencilerin verdikleri cevaplar, Türk üniversitelerine yönelik, Tür-
kiye’nin resmi kurumları ile yapılan tanıtım faaliyetlerinin bazı ülke-
lerde hiç olmadığı, tanıtım olan ülkelerde ise oldukça kısıtlı bir faa-
liyet olduğunu ortaya çıkarmıştır. Resmi olmayan tanıtım kanalları 
ise, ilgili ülkelerdeki Türk okulları ve özel danışmanlık şirketleridir. 
Resmi tanıtımın oldukça kısıtlı olduğu, uluslararası öğrenciler tara-
fından çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Görüşülen öğrencilerden 
sadece altı tanesi, resmi bir tanıtım faaliyeti olduğunu ifade etmiştir 
(I1, I13, A1, A2, A3, A8). Bu kişiler de tanıtımın az ve eksik olduğu-
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nu ifade etmişlerdir. Bosna’dan bir öğrenci “Yeteri kadar yoktu ama 
şimdi daha çok tanıtım varmış” (I1) diyerek belli düzeyde bir tanı-
tımın olduğunu fakat yine de yetersiz olduğunu vurgulamıştır. En-
donezya’dan bir öğrenci “Ülkemizde tanıtım var ama çok az. Biz bir 
şey bilmeden geliyoruz buraya. Burada öğreniyoruz” (A3) diyerek, 
tanıtımın yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 
Resmi ve gayrı resmi kanallardan tanıtım faaliyetlerinin yetersiz ol-
duğu (A12, A17, I8) ve hatta hiç olmadığı (A5, I2, I3, I7) birçok ka-
tılımcı tarafından belirtilmiştir. Örneğin, devlet bursu ile gelen Mol-
dovalı bir öğrenci tanıtımın yetersiz olduğunu, ayrıntılı bir şekilde 
şöyle dile getirmiştir:

Ülkeyi biliyoruz, duyuyoruz ama üniversitelerle ilgili bir tanıtım yok 
hangi üniversite iyi hangisi kötü bilmiyoruz. Anca buraya geldiğimizde 
görebiliyoruz onu; o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Üniversitelerle il-
gili tanıtımların daha çok yapılması gerekiyor. Bir de bölümler hakkın-
daki tanıtımlarda eksik. (A12)

Ülkeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin iyileşmesi ve normalleşmesi 
neticesinde, yükseköğretim alanında da etkileşimin arttığı geçmişe 
kıyasla daha da iyileştiği gözlenmektedir. Suriyeli bir öğrenci, başka 
ülkelerle kıyaslayarak Türkiye’nin Suriye’deki tanıtımının sınırlı ol-
duğunu ama bu durumun iyileşmekte olduğunu şöyle ifade etmiştir:

Ben görmedim fakat duydum. Yani tanıtım faaliyetleri olmuştu, o ta-
nıtım faaliyetlerinden birisi öyle elime geçmişti yani rastgele, fuarlara 
gidenler gelenler olmuştu bizim çevrede. Ama dediğim gibi bu tür fa-
aliyetler çok az yani Türkiye’de okumak, bu biraz siyasi meseleye gire-
bilir Türkiye’de okumak sistem açısından sakıncalı. O yüzden yıllardır 
Türkiye’den ne bir kurum geldi ne bir üniversite geldi ne de kimsenin 
o tarafa yönelik bir şeyi oldu, mesela Rusya gibi Ermenistan gibi ül-
kelerin üniversitelerde şubeleri var Halep’te, Şam’da; bunlar doğrudan 
ofis açmışlar yani yazıhaneler gibi direk kayıt yaptırıyorlar. Türkiye’deki 
üniversitelerin tanıtımı bile yoktu yani o derece azdı. 2002-2004 o dö-
nemlerden bahsediyorum. Şu an durum 180 derece değişti yani, şu an 
Türkiye’de okumak ayrıcalıklı hale geldi. Türkiye’de üniversite okumak 
çok iyi bir fırsat haline geldi. Oradaki işverenler, devlet kurumları Tür-
kiye’den mezun olanları tercih etmeye başladılar. Yani 180 derece der-
ken gerçekten de 180 derece yani oradayken sakıncalı durumdayken şu 
an tercih edilen duruma geldi yani. Bu kadar değişiklik ya da dönüşüm 
dış politikada ancak bu kadar olur. (I5)

Tanıtım eksikliğinin ötesinde de bir takım sorunların varlığı ortaya 
çıkmıştır. Örneğin Özbekistan’dan bir öğrenci “Herhangi bir tanıtım 
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yoktu. Hiç yoktu. Orda Türk eğitimi ile ilgili olumlu tanıtım yok tam 
tersine propaganda yapılıyor” (I3) diyerek, tanıtım eksikliğine ve 
hatta bunu da ötesinde, Türkiye hakkında yapılan yanlış bilgilendir-
me amaçlı propagandaya vurgu yapmıştır. Azerbaycan, Kırgızistan 
ve Moldova’dan gelen bazı katılımcılar, resmi olmayan tanıtım kanal-
larına vurgu yapmış ve Türk okulları yoluyla, Türkiye ve Türkiye’deki 
eğitim imkânlarından haberdar olduklarını ifade etmişlerdir (A7, 
A8, A13, I10, I14, I15). Ayrıca, Kırgızistan’dan bir öğrenci, Türkiye 
hakkında özel eğitim danışmanlığı yapan şirketler yoluyla bilgi sahi-
bi olduğunu ifade etmiştir (A4).

5.2.3 Başvuru Süreci
Mülakatlara katılan uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı baş-
vuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtmiştir. 
Başvuru sürecinde sorun yaşadığını belirten uluslararası öğrenciler, 
bu süreçte karşılaştıkları en önemli sorunun yetersiz/yanlış bilgi-
lendirme olduğunu ifade etmiştir (A1, A6, A14, I1, I3, I5, I9, I16). 
Moldova’dan gelen bir öğrenci başvuru sürecine ilişkin şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Ben başvuru adına hiç bir şey bilmiyordum. Nasıl ya-
pılır? Hangi belgeleri getirmem lazım? Hiç birini bilmiyordum. Yani 
bizi bilgilendirecek kişiler yoktu. O yüzden sıkıntı yaşadım” (A14). 
Kazakistan’dan burslu olarak gelen bir uluslararası öğrenci ise baş-
vuru sürecinde mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair 
bilgi verilmemesi neticesinde yaşadığı stresli bekleyişi şu şekilde dile 
getirmiştir: “Haziran’da mülakat oldu. Eylül’ün 15’ine ancak haber 
verdiler… Haber almak için de hep biz onları aradık” (I9). Benzer şe-
kilde, Bosnalı bir öğrenci ise başvuru (sınav) sonuçlarının geç açık-
landığını ifade etmiştir (I1).
Uluslararası öğrencilerin başvuru sürecinde yeterli bilgilendirilme-
mesi, ileriki süreçlerde –yani, vize, kayıt ve eğitim süreçlerinde- öğ-
rencilerin beklenmedik sorunlarla karşılaşmalarına sebep olmuştur. 
Örneğin, kayıt tarihleri hakkında yanlış bilgilendirilen bir Bosnalı 
öğrenci, üniversitenin yaptığı Ingilizce yeterlilik sınavını kaçırdığını 
ve sınavı geçerek Ingilizce hazırlığı atlama şansını yitirdiğini ifade 
etmiştir (I1). Benzer şekilde, yüksek lisansa kayıt için denklik gerek-
tiğini Türkiye’ye geldikten sonra öğrenen, kendi imkânları ile gelmiş 
bir Özbek öğrenci, bu eksik bilgilendirme nedeniyle yaşadığı sorunu 
şu şekilde dile getirmiştir:
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Ben yüksek lisans için geldiğim için [lisans] diploma denkliği alınma-
sı gerekiyormuş üniversiteden. Burada da ayrı bir sıkıntı [yaşadım]. 
Çünkü bütün evrakları hazırla, ilkokuldan ta üniversiteye kadar bütün 
diplomaları tercüme ettireceksiniz, noterden tasdik ettireceksiniz. Son-
ra YÖK’ün diploma denklik birimine yollayacaksınız, onlar altı ay son-
ra karar verecek bu arkadaşın diploma denkliği verildi, diye. Diploma 
denkliği nasıl veriliyor biliyor musunuz? Bir üniversite, bu arkadaşın 
diploma denkliği verilsin diye, mektup vermesi gerekiyormuş ama biz 
üniversiteye gidiyoruz diyor ki biz öyle bir şey veremeyiz, git diploma 
denkliğini getir diyorlar. Ama sonra Ankara’ya [YÖK’e] gidiyoruz onlar 
da üniversiteden yazı getir diyor, diploma denkliğine ihtiyacın olup ol-
madığına yönelik yazı getir diyorlar. …Yani kendi imkânları ile gelenle-
ri pişman ettirecek hale getiriyorlar. (I3)

Başvuru süreçlerinin gerektirdiği bürokratik iş yükü ve bilgi eksik-
liğinin yanında, öğrenci seçim sürecinde sübjektif değerlendirmeler 
yapılarak usulsüzlüklerin yaşandığı da bir öğrenci tarafından şöyle 
ifade edilmiştir: “Moğolistan’da rüşvet çok fazla var. Ama ben ver-
medim. YÖS’le gelenler özellikle çok büyük meblağlarda rüşvet ve-
riyorlar” (I8).
Başvuru sürecinde yaşanan bu tür olumsuzlukların yanında, bazı 
uluslararası öğrencilerin olumlu tecrübeleri de göz ardı edilmeme-
lidir. Örneğin, bir öğrenci bir vakfın kendisine yardımcı olduğunu 
ve dolayısıyla başvuru sürecinde bir sorunla karşılaşmadığını belirt-
miştir (I11). Bir vakıf üniversitesinde eğitimine başlayan Arnavut 
bir öğrenci ise üniversitenin rehberlik konusunda ne kadar yardımcı 
olabileceğini şu deneyimi ile belirtmiştir: 

In the beginning I just completed the application but I didn’t put some 
basic information like my high school diploma or some other infor-
mation. Later, the university called and told me “you need this stuff to 
complete the application” and I completed the application. So there was 
nothing difficult. The university helped me a lot; they called me most of 
the times. [Başlangıçta, sadece başvuru formunu doldurdum, ama lise 
diplomam ve gerekli diğer evrakları eklememiştim buna. Sonra üniver-
site beni aradı, bazı evrakları eklemem gerektiğini söyledi ve başvuruyu 
tamamladım. Yani zor hiçbir şey olmadı. Üniversite bana epey yardımcı 
oldu; çoğu zaman beni aradılar.] (I17)

5.2.4 Kayıt ve Öncesi
Mülakatlarda uluslararası öğrencilerden, kabul aldıktan sonra Tür-
kiye’ye geliş ve üniversiteye kayıt aşamasında ne tür sorunlarla karşı-
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laştıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri bilgilere 
dayalı olarak ortaya çıkan sorunlar dört başlıkta toplanmıştır: Bilgi 
eksikliği, kontenjan kısıtlamaları, vize sorunu ve uluslararası öğren-
cilerle ilgilenen personelden kaynaklı sorunlar. 

5.2.4.1 Bilgi Eksikliği
Mülakata katılan öğrenciler, başvuru sürecinde olduğu gibi Türki-
ye’ye geliş ve üniversiteye kayıt esnasında da bilgi eksikliği olduğunu 
ifade etmiştir. Örneğin, devlet bursuyla gelen Afganistanlı bir öğren-
ci, Türkiye’ye geldikten sonra, üniversite tercih sürecinde, kendisine 
üniversiteler hakkında yeterli bilgi verilmediğini, dolayısıyla tercih 
esnasında kafa karışıklığı yaşadığını ifade etmiştir (A1). Suriyeli bir 
öğrenci ise Türkiye’ye geldikten sonra bilgi eksikliğine dayalı olarak 
yaşadığı karmaşayı şöyle ifade etmiştir: 

Ilk başta ne zaman başvuracağımızı, nereye başvuracağımızdan çok fazla 
haberli değildik ama şahsi koşturmalarımızla öğrendik. Yani kimse bizim 
elimizden tutmadı, kimse bize demedi “şu tarihte geleceksiniz, kayıt yapa-
caksınız, şu tarihler arasında şu evrakları getireceksiniz” diye. Tamamen 
rastgele geliyoruz. Soruyoruz şu lazım, bu lazım diye diye kendi kendimi-
ze öğrendik. Kaydımızı yaptırdık yani. Yoksa bilerek olmadı. (I5)

5.2.4.2 Kontenjan Kısıtlamaları
Türkiye’den kabul aldıktan sonra öğrencilerin en sık karşılaştığı so-
rundan biri, kontenjan kısıtlamalarına bağlı olarak, Türkiye’ye gel-
dikten sonra istedikleri bölüm ya da programlara yerleşememektir 
(A1, A12, A13, A14, A15, I3, I4, I5). Moldova’dan gelen bir öğrenci 
durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Öğrenciler istediği bölümü ka-
zanamıyor. Çünkü kontenjan yok, yani anca belirlenen bölümleri 
tercih edebiliyorsunuz. O çok kötü, mesela ben başka bir bölüm isti-
yordum, ama burası geldi mecbur” (A12). Başka bir öğrenci de duru-
mu şu şekilde özetlemiştir: “Istediğin bölüme başvurmak istiyorsun 
[ama] kontenjan bile yok yabancıya kontenjan ayırmamış. Oradan 
bu bölümü okuyacağım diye geliyor, ama bir bakıyor ki kontenjan 
yok ne yapacak, istemediği bir bölümde okuyacak sonra” (I3).

5.2.4.3 Vize Sorunu
Genel olarak, yapılan görüşmelerde vize işlemleri önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkmamıştır. Fakat bazı öğrenciler, vize almak konu-
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sunda sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir (A6, I6, I19). Çe-
çenistan’dan gelen bir öğrenci 6 aydan daha uzun süre vize almak 
için beklediğini ifade etmiştir (A6). Sudan’dan gelen bir öğrenci ise 
Türkiye vizesi alma sürecindeki deneyimlerini şöyle anlatmıştır:

Yes. I was facing a problem in getting the visa in the Turkish Embassy 
in my country. But the problem was not in the Turkish Embassy itself, it 
was from the people who were working there. There was a delay, I had to 
wait for two weeks to get the visa and for no reason because the person 
who was responsible for delivering the visa to the students, he was a 
kind of a person who wants to get benefits for his own. So one day I was 
there, he was absent; I met there [with] another Turkish guy working 
there. And in three or four hours approximately I had my visa. [Evet, 
ülkemdeki Türk Büyükelçiliğinde vize almak konusunda sorunlarla 
karşılaştım. Ancak burada yaşanan sorun Elçilikle ilgili değil, orada ça-
lışanlarla ilgiliydi. Bir erteleme oldu. Hiçbir gerekçe yokken, öğrencilere 
vize veren memur yüzünden vize almak için iki hafta beklemek zorunda 
kaldım. Kendisine çıkar sağlamaya çalışan bir insandı. Bir gün gittim 
Elçiliğe o kişi yerinde yoktu. Başka bir kişi üç ya da dört saat içerisinde 
vizemi verdi.] (I19)

5.2.4.4 İlgili Personelden Kaynaklanan Sorunlar
Uluslararası öğrencilerin dile getirdiği sorunlardan birisi de, Türki-
ye’ye gelen öğrencilerin gelmeden önce ve geldikten sonra kendileri-
ne sağlıklı rehberlik edebilecek personelin olmayışıdır (A1, A6, A14, 
I1, I5). Danışmanlık konusunda bir yardım alıp almadıkları sorulan 
Suriyeli öğrenci bu soruyu şöyle yanıtlamıştır: 

Olmadı. Tam aksine, gel-git havasında oldu. “Bugün kaydını yetiştire-
mezsen bir daha kaydını yaptıramazsın” diye bize böyle iki ayağımızı 
birbirine dolaştırdılar. Yani insanları rahatlatıcı şeyler söylemek varken, 
tam tersine tehdit vari şeylerle endişelendiriyorlar, “bugün son şansınız” 
diyorlar. Ben son anda yetiştirdiğimi sanırken meğer 10 gün daha vak-
tim varmış. Bize yanlış bilgiler verdiler. (I5)

Üniversitelerin öğrenci işlerinde sorumlu birimlerinde görevli me-
murların uluslararası öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik tu-
tum ve davranışlarında öğrencilerin olumlu tecrübeleri olduğu gibi 
olumsuz tecrübeleri de söz konusudur (A17, I3, I5, I12). Bu davra-
nışların bir kısmının, ilgili personelin bilgi eksikliğinden kaynaklan-
dığı anlaşılmaktadır. Bulgaristan’dan bir öğrenci bu durumu şöyle 
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dile getirmiştir: “Yani şöyle bir sıkıntımız oldu, kayıt olmaya gitti-
ğimizde sanki ilk defa yabancı öğrenci geliyor gibi davranıyorlardı. 
Yani bizim belgelerimizin farklı olduğunu bilmiyorlardı. Bu konuda 
bilgileri olmadığı için sıkıntı oldu.” (A17). 
Talep edilen belgelerle ilgili olarak da bilgi eksikliklerinin ve kafa 
karışıklıklarının mevcut olduğu öğrenciler tarafından belirtilmiş-
tir (A3, A6, I1, I5, I7). Boşnak bir öğrenci şunları dile getirmiştir: 
“Bosna’dayken tüm belgeleri hazırladık, devlet dairesine gittik, mü-
hürleri aldık, her şeyi aldık ama buraya geldikten sonra hiç birini 
kabul etmediler. Birçok şeyi yeniden hazırlamak zorunda kaldık.” 
Endonezyalı bir diğer öğrenci ise bu sorunla ilgili olarak şöyle yo-
rum yapmıştır: 

Mesela Türk öğrenciler bir günde kayıt yaptırabiliyorlar ama biz bir haf-
tada yapıyoruz. Bizden çok daha fazla belge istiyorlar ve bunları birden 
söylemiyorlar bize. Her gün gidiyoruz bizden farklı farklı şeyler istiyor-
lar. Bize önceden söyleseler biz de bir günde kayıt yaptırsak daha güzel 
olur. Biz böyle sevmiyoruz. (A3)

5.2.5 Akademik Süreçler
Mülakatlarda uluslararası öğrencilerden, öğrenimlerine başladıktan 
sonra eğitimlerine ilişkin ne tür sorunlarla karşılaştıklarını belirt-
meleri istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri bilgilere dayalı olarak bu 
sürece ilişkin ortaya çıkan sorunlar beş başlıkta toplanmıştır: dil 
yetersizliği, istediği bölüme yerleşememe, uluslararası öğrencilere 
yönelik olumsuz tutum ve akademik yönden derslerde zorlanma ve 
2010 yılında gerçekleştirilen uluslararası öğrenci harç miktarlarının 
artırılması.

5.2.5.1 Dil Yetersizliği
Uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili en fazla 
dile getirdikleri sorunların başında dil gelmektedir. Pek çok öğrenci, 
Türkçe (ya da Ingilizceleri) yetersiz olduğu için dersleri anlamakta 
sıkıntı yaşadığını ifade etmiştir (A1, A2, A3, A4, A9, A14, I4, I7, I11, 
I18). Bazı öğrenciler, aldıkları dil eğitiminin yetersiz olduğunu vur-
gulamışlardır. Örneğin, Endonezya’dan bir öğrenci bu durumu şöy-
le anlatmıştır: “Ben Türkiye’ye geldiğimde TÖMER’e gittim, günlük 
konuşma için iyi ama akademik için değil, derse gittiğimde hocayı 
anlayamıyorum, Ankara’nın sistemini de anlayamıyorum. Hocala-
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rım Ingilizce bilmediği için sıkıntılı oluyor anlamam.” (A3). Türk-
menistan’dan gelen başka bir öğrenci, eğitimine Türkçe hazırlık oku-
madan başladığını ve buna bağlı olarak ilk başlarda çok zorlandığını 
ama zamanla bu sorunu aştığını belirtmiştir (I4). Eğitimine, eğitim 
dili Ingilizce olan bir üniversitede devam eden Filistinli bir öğrenci 
ise, Ingilizceyi iyi bildiğini düşünmesine rağmen, ilk defa Ingilizce 
derslere katıldığını ve bundan dolayı zorlandığını ifade etmiştir (I7). 

5.2.5.2 İstediği Bölüme Yerleşememe
Mülakatlarda, bazı uluslararası öğrenciler istedikleri bölüme yer-
leşememekten kaynaklı şikâyetlerini dile getirmişlerdir. Sayısal bir 
bölüme yerleştirilen Afganistanlı bir öğrenci durumunu şöyle ifade 
etmiştir: “Ben sözel seviyorum daha kolay yapıyorum onu. Ulusla-
rarası ilişkiler istiyordum ama işte her bölümü seçemiyoruz. Bunu 
da bilmeyerek seçtim açıkçası.” (A16). Suriyeli bir öğrenci ise gelen 
öğrencilerin istedikleri bölüme yerleşememesi neticesinde ortaya 
çıkan adaptasyon sorunu ve öğrenci başarısızlığını şöyle değerlen-
dirmiştir: 

Başarısızlıkların en büyük sebebi de bu mecburi seçimler. Yani bizim 
dönemden gelen öğrencilerin %90’ı başarısız, bizim başarı oranımız % 9 
yani. Kimi mesleki liseden gelmiş, kimi sözel bölümlerden gelmiş, kimi 
yetersiz alt yapısı var. Onlara mühendislikler işte tıp bölümleri yani böy-
le kapasite gerektiren bölümler verildi. (I5)

Dahası, TCS’li öğrenciler yerleştirildikleri bölümü değiştirme esnek-
liklerinin az olduğunu vurgulamıştır. Bir öğrenci kendi durumunu 
ayrıntılı bir şekilde şöyle ifade etmiştir:

Ben gazeteci olmak istiyordum. Türkiye’ye gelirken gazetecilik bölümü-
ne başvurmak istiyordum ancak yanlış tercih yaptığım için Osman Gazi 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne gitmek zorunda kaldım. Bir 
de TCS’lilere sunulan bölümler sınırlı. Ben itiraz ettim çünkü istemiyor-
dum ama ya bunu seç ya da bursun kesilir dediler. Bir süre devam ettim 
ama bu bölümde yapamayacağımı anlayınca geçiş yapmak istedim ama 
dört yıllık Gazetecilik Bölümüne geçemeyeceğimi söylediler. Sadece ön 
lisans Radyo-TV bölümüne geçiş mümkündü. Ben de oraya geçtim. (I8)

5.2.5.3 Derslerde Zorlanma
Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ortak olarak vurguladıkları bir 
husus, Türkiye’deki okudukları üniversitelerin genel olarak zor ol-
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duğudur (A3, A5, A16, A17, I7, I12, I13, I14, I15). Katılımcılar, bu 
sonuca kendi ülkeleriyle kıyaslama yaparak ulaşmaktadır. Azerbay-
can’dan gelen bir öğrenci üniversitede zorlandığını şu çarpıcı ifade-
lerle belirtmiştir: “Lisans çok zor burada. Neden bu kadar zorluyor-
lar anlamıyorum. Biraz daha kolay olabilir. Bu yüzden yüksek lisans 
düşünmüyorum.” (I13). Endonezya ve Bulgaristan’dan gelen iki öğ-
renci, aynı şekilde Türkiye’deki derslerin kendi ülkelerine daha zor 
olduğunu ifade etmişlerdir (A3, A16). Ayrıca, bu zorluğun öğren-
cinin alt yapısı, dil düzeyi ve okuduğu bölüm gibi etmenlerle ilişkili 
olduğunu söylenebilir. Okuduğu bölüm ile kendi alt yapısı arasında 
bir farklılık olduğunu düşünen bir öğrenci derslerde zorlandığını 
şöyle ifade etmiştir: “Dersler de zorlandım epey. Benim sayısalım hiç 
yoktur. Bilmiyordum işletmenin de böyle sayısal olduğunu o yüzden 
böyle zorlanıyorum.” (A17). Arnavutluk’tan hukuk alanında lisans 
eğitimi almaya gelen bir öğrenci ise hukukun daha zor olduğunu ve 
özellikle hukuk terimlerinde çok zorlandığını belirtmiştir (I12). 

5.2.5.4 Uluslararası Öğrencilere Yönelik Olumsuz Tutum
Uluslararası öğrencilerin birkaçı, bazı öğretim elemanlarının ken-
dilerine karşı olumsuz bir tutum sergilendiğinden şikâyet etmiştir. 
Örneğin, Moldovalı bir öğrenci öğretim elemanlarıyla ilgili şu gö-
rüşlerini ifade etmiştir: “Yani hocadan hocaya değişiyor aslında. Me-
sela ben de Türk kökenliyim; Gazideki hocalar da ülkücü, bir sıkıntı 
olmuyor benim için. Ama sıkıntı olan arkadaşlarım var. Yani başka 
milletlere kötü davranan sınıfta bırakan hocalarımız da var.” (A12). 
Kazakistan’dan bir öğrenci ise şu ifadeleri kullanmıştır: “Aslında kar-
şılaşmadım ama bazı hocalar bana ‘Senin yerinde üç Türk olabilirdi’ 
diyerek tepki gösterdi.” (I9). Afganistanlı bir öğrenci öğretim ele-
manlarıyla öğrencileri kıyaslayarak, öğretim elemanlarının önyargılı 
yaklaştıklarını şu ifadelerle açıklamaktadır: 

Öğrencilerle pek bir sıkıntı yok ama bazı hocalar çok sıkıntılı. “Neden 
geliyorsunuz buraya, kendi ülkenizde okuyun” diyorlar hatta bazı hoca-
lar var [öğrenciler] yabancı oldukları için bilerek bırakanlar bile oluyor 
yani. Yani öğrencinin psikolojisini bozacak kadar kötü konuşuyorlar 
mesela Afganistan’dan geldiğimizi duyunca “ben Afganistan’a gittim, Fi-
listin’e gittim. Çok pis kokuyor, insanları çok pis” gibi şeyler söylüyorlar. 
Bu da psikolojilerimizi bozuyor. (A1)
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Sırbistan’dan gelen bir öğrenci, derslerde öğretim elemanlarının ken-
dilerine yaklaşımlarıyla ilgili şu ifadelerde bulunmuştur: 

Hocalardan da iyiler de var kötüler de açıkçası. Bazıları çok yardımcı 
oluyor ama bazılarına soru sormaya bile çekiniyoruz. Çünkü bir kere-
sinde soru sorduk. Tabi diğer öğrenciler daha iyi biliyorlar ama biz bil-
miyoruz. Onlara basit gelen bir şey, bize zor gelebiliyor. O yüzden soru 
sorduğumuzda hoca “siz bunu nasıl bilmezsiniz, bunları bilmeden bu-
raya nasıl geldiniz?” gibi şeyler diyorlar ve bu yüzden de bir daha soru 
soramıyoruz o hocalara. (A5) 

5.2.5.5 Üniversite Harçlarının Artırılması
Her ne kadar doğrudan eğitim sürecinin kendisiyle ile ilgili bir konu 
olmasa da, 2010 yılında uluslararası öğrencilerin ödediği katkı payla-
rının beklenmedik bir şekilde artırılması, halen bir üniversitede oku-
yan uluslararası burssuz öğrenciler tarafından büyük bir sorun olarak 
aktarılmıştır (A7, A8, I12). Hatta bu öğrenciler, bazı arkadaşlarının 
bu sorun dolayısıyla ülkelerine geri döndüklerini ifade etmiştir.

5.2.6 Sosyal Hayat
Mülakatlarda, uluslararası öğrencilerin sosyal yaşantılarına bakan 
yönüyle Türkiye’den genel olarak memnun oldukları tespit edilmiş-
tir. Ancak, öğrencilerin bir kısmı sosyal hayatta bazı sorunlar yaşa-
dıkları belirtmiştir. Bu öğrencilerin verdikleri bilgilere dayalı olarak, 
sosyal hayata ilişkin ortaya çıkan sorunlar beş başlıkta toplanmıştır: 
kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, dil yetersizliğine bağlı 
olarak gelişen sorunlar, konaklama, sağlık sigortası ve maddi sorun-
lar. 

5.2.6.1 Kültürel Farklılıklar
Mülakatlarda, uluslararası öğrenciler, kültürel farklılıklar dolayısıyla 
bazı hususlarda sosyal yaşama katılmada zorluk çektiklerini ifade et-
miştir (A1, A3, A4, I2, I9, I10). Bu zorluk, öğrencilerin günlük haya-
ta adaptasyonunu güçleştirmekte (I10) ve zaman zaman öğrencileri 
rahatsız edici düzeye ulaşmaktadır. Endonezya’dan gelen bir öğrenci, 
bu konuda yaşadığı olumsuz tecrübesini ve alaya alındığını şöyle ak-
tarmıştır:
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Kültür olarak farklılıklar elbette var mesela burada Türk arkadaşlar çok 
şaka yapmak istiyor bizlere ama biz rahatsız oluyoruz bundan. Biliyoruz 
onlar şaka yapıyor ama biz sevmiyoruz öyle şakalar. Mesela konuşma-
larımızla dalga geçiyorlar, davranışları da çok farklı mesela ensemize 
vuruyorlar. Biz hoşlanmıyoruz bundan ama onlar şaka yaptık diyorlar. 
(A3)

Yine, bazı kız öğrenciler giyim tarzlarından dolayı yanlış anlaşıldık-
larını ifade etmiştir (A4, I9). Örneğin, Kırgızistan’dan bir kız öğrenci, 
ülkeler arası giyim tarzlarının farklılığıyla ilgili olarak şu tecrübesini 
aktarmıştır: “Kültür olarak da, ya mesela ben burada giyiniyorum 
bana herkes ‘düğüne mi gideceksin?’ diyor. Hâlbuki bizim orda hep 
böyle giyinirler.” (A4). Cibuti’den gelen bir öğrenci, yemek kültürü-
nün farklı olması nedeniyle ilk yıllarda yemeklerde sıkıntı yaşadığını 
ama zamanla alıştığını belirtmiştir (I2). Afganistan’dan gelen Özbek 
öğrenci ise Türkiye’de insanların yurt dışında yaşayan Türkler hak-
kında bilgi sahibi olmadığını ve buna bağlı olarak kendilerine farklı 
bir millettenmiş gibi muamele yapılmasından duyduğu rahatsızlığı 
şu şekilde dile getirmiştir:

Şimdi biz aynı kültürden aynı soydan geliyoruz diyoruz ama buradaki-
ler pek bir şey bilmiyorlar. Mesela bir [Türk] öğrenci, uluslararası iliş-
kiler üçüncü sınıf öğrencisi yani, geldi bana Arapça bir metin getirdi, 
“şunu bir çevirir misin” diye. Ben dedim Arap değilim ki nerden bile-
yim. Bana dedi ki niye sen Afganistanlı değil misin? Yani bu kadar cahil, 
Afganistan’ın hangi milletten olduğunu bilmiyorlar. Bu Batı’ya açık ken-
di soyuna kapalı demek. (A1)

Diğer taraftan, benzer kültürel arka plandan gelen uluslararası öğ-
renciler, sosyal yaşama daha kolay adapte olduklarını belirtmiştir. 
Örneğin, Suriye’den gelen bir öğrenci bu durumu şu şekilde ifade 
etmiştir: 

Yok, çok sıkıntılarımız olmadı. Benim şöyle bir durumum oldu. Ben 
yurtta kalıyordum, benim aylarca aynı odada kaldığım arkadaşlarım. … 
Türkiye vatandaşı olmadığımı bir ay, iki ay, üç ay, dört ay sonra öğre-
nenler oldu yani. Hiçbir şekilde ne şekilden, ne ağızdan, ne de kültürden 
ayırt edemediler. Ben söyledikten sonra hayretler içinde “inanamayız” 
dediler. Hem şekil olarak, hem yapı olarak, hem de Türk olduğumuz 
için, çok yakından Türk tarihini Osmanlı tarihini iyi bildiğimiz için 
Türk kültürüne de çok aşinalığımız vardı zaten. Nasılsa aynı gelenek gö-
renekleri yaşadığımız için, anca ben söyledikten sonra anlamışlardı. (I5)
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5.2.6.2 Dil Sorunu
Uluslararası öğrencilerin, eğitimlerine ilişkin olduğu gibi, sosyal 
hayatta da dil yetersizliğine bağlı bazı sorunlar yaşadıkları ortaya 
çıkmıştır (A1, I16, I17, I19). Iki öğrenci ilk yıllarda Türkçeleri ye-
tersiz olduğu için yanlış anlaşılmalar yaşandığını belirtmiştir (A1, 
I16). Ingilizce eğitim veren bir üniversitesinde okuyan iki öğrenci ise 
Türkçe bilmediklerini ve halkın çoğu Ingilizce bilmediği için günlük 
hayatta ciddi iletişim sorunları yaşadıklarını ifade etmiştir (I17, I19). 
Örneğin, Arnavutluk’tan gelen öğrenci bu durumu detaylı olarak şu 
şekilde ifade etmiştir. 

I experienced difficulties in the communication... Because most of the 
students here don’t speak very well English. Most of the people in Tur-
key don’t speak English at all. So it was a problem at the beginning. But 
now I am improving my Turkish and I see that there are Turkish people 
who are studying very good English. I think in two years the community 
here will be speaking English. [Iletişimde güçlükler yaşadım… Çünkü 
burada öğrencilerin çoğunluğu Ingilizceyi iyi konuşmuyor. Türkiye’deki 
çoğu insan Ingilizceyi hiç konuşamıyor. Dolayısıyla, bu başta bir sorun-
du. Ama şimdi Türkçemi geliştiriyorum ve aynı zamanda Ingilizceyi iyi 
öğrenen Türklerin bulunduğunu görüyorum. Zannımca, buradaki top-
luluk [kampus] iki yıl içinde Ingilizce konuşuyor olacak.] (I17)

5.2.6.3 Konaklama
Uluslararası öğrencilerin önemle vurguladıkları sorunların başında, 
konaklama gelmektedir (A3, A4, A6, A7, A17). Bu sorun, hem yurt-
ların mevcut durumunun yetersizliği ilgili hem de yurtlara alterna-
tif olanakların sınırlı olmasıyla ilgilidir. Ankara’da yurtta kalan bir 
öğrenci “yurtlarımız çok kirli bundan dolayı çok rahatsız oluyorum 
ben” diyerek memnuniyetsizliğini ifade etmiştir (A3). Aynı öğrenci, 
yurt odalarının kalabalık ve gürültülü olmasından şikâyetçi olmuş-
tur. Bir diğer öğrenci de yurtların kalabalık olmasında ötürü duy-
duğu rahatsızlığı şöyle dile getirmiştir: “Yurdumuz çok kalabalık. 8 
kişilik odalar. Gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Sınavlarımıza rahat 
çalışamıyoruz. Yorgun okuldan gelince dinlenemiyoruz çünkü her-
kes ses yapıyor.” (A17). 
Kendi imkânlarıyla Türkiye’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin, 
konaklama sorununu daha belirgin bir dille ifade etmiştir. Azerbay-
can’dan kendi imkânları ile gelen bir öğrenci, öğrencilerin barınma 
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sorununun önceden yeterince düşünülmediğini şöyle ifade etmek-
tedir:

Geliyorsunuz buraya. Üniversiteye kayıt oluyorsun “ben nerde kalaca-
ğım?” diyorsun. “Başının çaresine bak” diyorlar… Sen birini çağırırsın 
mesela ben Ankara’ya misafir çağırırım sonra gelince de “bana ne, nerde 
kalırsan kal” diyorum. Böyle olmaz bu. Öğrenciler planlı programlı bir 
şekilde çağırılmıyor. Yani sonuçları düşünmeden yapılan şeyler var. (A7)

Yine Çeçenistan’dan kendi imkânları ile gelen bir öğrenci, kiralık ev 
bulma konusunda çektiği sıkıntıyı şöyle ifade etmektedir: “Özellikle 
öğrencilerin en büyük sıkıntısı barınma. Mesela ev tutmak istiyor-
sun, Çeçen olduğunu söyleyince çok daha fazla [kira ve depozito] 
istiyorlar. Yine benim çok sıkıntım olmadı ama arkadaşlarımın en 
büyük sorunlarından biri buydu.” (A6). Benzer şekilde, kendi im-
kânları ile gelen bir başka öğrenci tecrübelerini şöyle özetlemiştir: 
“Ben burssuz geldiğim için çok zorlandım kalacak yer bulma konu-
sunda, hiç kimsem de yoktu. Gelirken getirdiğim parayı yer bulana 
kadar otelde kalarak bitirdim” (A4). 

5.2.6.4 Sağlık Sigortası
Kendi imkânları ile gelen iki öğrenci, sağlık sigortası ile ilgili bazı so-
runlar dile getirmiştir. Öğrencilerden birisi üniversiteden üniversi-
teye değişen uygulamadan şikâyet edercesine “Sigortamız yok bizim 
Ankara Üniversitesinde yok. ODTÜ’de ve Hacettepe’de var mesela” 
ifadesini kullanmıştır (A6). Diğer öğrenci ise kendi imkânları ile ge-
len (YÖS ile) öğrencilere, 2011 yılından itibaren genel sağlık sigor-
tası yaptırma zorunluluğu getirildiğini ve bunun kendilerine ekstra 
maliyet getirdiğini belirtmiştir (A7).

5.2.6.5 Maddi Sorunlar
Bazı uluslararası öğrenciler genel olarak maddi sorunlar yaşadıkla-
rını belirtmiştir (A1, A6, A8, A12). Burslu öğrenciler verilen bursun 
yetersiz olduğunu belirtmiştir (A1, A12). Örneğin, Afganistan’dan 
gelen burslu bir öğrenci, aldığı bursun kendisine yetmediğini ayrın-
tılı olarak şöyle anlatmıştır: 

Bir de maddi yönden sıkıntılar çekiyoruz. Eskiden 190 alıyorduk burs 
sonra arttı 270 oldu en son da 320 oldu. Bizim ülkemizde geçinmek 
kolay olduğu için mesela bir memurun maaşı 100 dolardır ancak bura-
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da aylık bu parayla geçinmek mümkün değil. Mesela hesaplayalım bir 
günlük yol 3 TL diyelim, 5 TL de yemeye veriyorlar tek öğün bu 2 TL de 
kahvaltı 1 TL’ye de nete girdin toplarsak 11 TL eder. Bir ayda 330 eder 
yani bakın eğlence yok sosyal hiç bir aktivite yok sinema yok, sigara 
yok, hiçbir şey yok burs yeni arttı eskiden aldığımız burs bize en fazla 
iki hafta gidiyordu. Şimdi 100 dolar maaşı olan birinden de siz yardım 
bekleyemezsiniz. (A1)

Kendi imkânları ile gelen bir Afganistanlı öğrenci ise yaşadığı maddi 
sıkıntıyı şöyle dile getirmiştir: “Ben maddi yönden çok sıkıntı çeki-
yorum. Yani bizim Afganistan’da yaşamak çok daha ucuz. Ailem o 
kadar çalışıyor, bana gönderiyor, ben burada iki haftada bitiriyorum 
onu, hem de çok dikkat etmeme rağmen.” (A16). Ankara’daki öğ-
rencilerden bir kaçı, Ankara’da ulaşımın diğer şehirlere göre pahalı 
olduğu dile getirilmiştir (A6, A8, A12). Istanbul ve Konya gibi şe-
hirlerde ulaşımın burslu öğrencilere ücretsiz olması, Ankaralı burslu 
öğrencilerin de benzer bir talebi dillendirmelerine neden olmuştur 
(A12). Bursların geç yatması da bir öğrenci tarafından sorun olarak 
ifade edilmiştir (A8).

5.2.7 Eğitimi Yarıda Bırakma Nedenleri
Mülakatlara katılan öğrencilere, eğitimlerini yarıda bırakıp giden 
arkadaşları/tanıdıkları varsa, neden bu kararı aldıkları ve kendileri 
zaman zaman eğitimlerini yarıda bırakma isteği içerisine giriyorlar-
sa bunun nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu soruyla, ülkemiz-
de uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesme yüzdesinin 
yüksek olduğu göz önünde bulundurularaktan, öğrencilerin eğitim-
lerine son vermelerine ya da son vermek istemelerine neden olan 
etmenleri tespit etme amacı güdülmüştür. Uluslararası öğrencilerin 
bu sorulardan ilkine verdikleri cevaplara göre, kendi ülkelerine veya 
başka bir ülkeye dönen öğrencilerin bu yönde karar almalarına şu 
üç etmenin neden olduğu tespit edilmiştir: Maddi sorunlar, eğitime 
adapte olamamak ve ailevi nedenler.

5.2.7.1 Maddi sorunlar
Uluslararası öğrencilere göre, Türkiye’ye okumaya gelen öğrencilerin 
eğitimlerini yarıda bırakıp kendi ülkelerine geri dönmelerine veya 
başka bir ülkeye gitmelerine sebep olan başlıca etken, maddi sorun-
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lardır (A1, A2, A5, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A15, A17, I3, I6, I14). 
Bu durumu, öğrenciler benzer ifadelerle şöyle dile getirmişlerdir: 
“genelde maddi yönden zorluk çekenler gitti ” (A5), “Maddi yönden 
sıkıntı çeken arkadaşlarım geri döndü” (A6), “Genelde maddi sebep-
ten dolayı dönen arkadaşlarımız oldu” (A12). Öğrencilerin maddi 
sıkıntılarının kaynağı belirtilmemekle birlikte, Özbekistan’dan gelen 
bir öğrenci 2010 yılında alınan kararla artan harç paralarını ödeye-
memeleri dolayısıyla bazı öğrencilerin zorlanıp ülkelerine geri dön-
düklerini şu şekilde ayrıntılı olarak aktarmıştır: “Harçlarını ödeye-
mediği için gidenler çok oldu. Yabancı öğrencinin kabulünü YÖK 
tamamen üniversitelerin inisiyatifine bıraktı. … Üniversiteler kendi 
kafasına göre fiyat belirliyor. 50 bin dolar isteyen bile var.” (I3). Aynı 
öğrenci, harç artırma ve sağlık sigortasını zorunlu hale getirme gibi 
yeni uygulamaların, öğrenci çekme açısından olumsuz sonuçlar ve-
rebileceğini şöyle ifade etmiştir: 

Şu an sağlık sigortasını kendisi yaptıracak öğrenci. O olmadan da üni-
versite kabul etmiyor. Kendinizi sigortalayacaksınız. Başvuru için 10 
bin TL dekont alacaksınız bankadan, bu kadar param var, diye. Zaten 
Türkiye’ye kimler geliyor? Türkiye ekonomisinden biraz daha düşük dü-
zeydeki ülkelerden öğrenci geliyor. Amerika’dan mesela gelen bir tane 
iki tane geliyor onlar da proje kanalıyla geliyorlar. Ama en çok gelen 
öğrenciler daha küçük ülkelerden kendilerine inanıp, umutla gelen öğ-
renciler. (I3)

Öğrencilerin ifadelerinde de görüldüğü üzere, Türkiye’ye gelen ulus-
lararası öğrencilerin yaşadıkları maddi sorunlar, eğitimlerini yarıda 
bırakıp kendi ülkelerine ya da başka ülkeye gitmelerine sebep ol-
maktadır.

5.2.7.2 Eğitime Adapte Olamamak
Mülakatlarda uluslararası öğrenciler, tanıdıkları bazı uluslararası 
öğrencilerin eğitime adaptasyon sorunu yaşadıkları için kendi ülke-
lerine döndüklerini ifade etmişlerdir. Adaptasyon sorunun üç temel 
nedenden kaynaklandığı ifade edilmiştir. Bunlar; eğitim sistemi-
nin zorluğu, istenen bölümü tercih edememek ve dil yetersizliğidir. 
Uluslararası öğrencilerden aldığımız bilgilere göre, öğrencilerin eği-
timlerini tamamlayamayıp geri dönmelerine sebep olan önemli bir 
etken, derslerin bu öğrencilere zor gelmesi ve eğitim sistemine alı-
şamamalarıdır (A1, A2, A6, I5, I8, I13, I15). Bir öğrenci bu durumu 
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“derslerde çok zorlandıkları için dönenler oldu” diyerek açıklamıştır 
(A2). Benzer şekilde, başka biri “okulun zorluğundan dolayı dönen 
bir arkadaşım oldu” şeklinde açıklama yapmıştır (I13). Bir diğeri ise 
“[derslerin] zor olması, [öğrencilerin] temelinin olmaması, dersler 
falan zor geldi” şeklinde açıklayarak, bu durumun nedenlerini be-
lirtmiştir (A6).
Uluslararası öğrencilerin, kontenjan kısıtlamaları nedeniyle Türki-
ye’de istedikleri bölüme yerleştirilememeleri sonucunda, yerleştikle-
ri bölümlere alışamadıkları, dolayısıyla eğitimlerini yarıda bırakıp 
geri döndükleri anlaşılmaktadır (A1, A4, A14, A17, I6). Bu durumu 
bir öğrenci şöyle ifade etmiştir: “Bölümünü sevmeyip gidenler olu-
yor, başka bölüme de geçemedikleri için bırakıp gitmek zorunda ka-
lıyorlar.” (A1). Benzer şekilde, bir başka öğrenci ise “Bölüm değişik-
liği yapamayan arkadaşlarım geri döndüler çünkü istedikleri bölüme 
geçiş yapamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar” (A4) demiştir. 
Mülakatlarda, bazı uluslararası öğrencilerin dil sınavı barajını aşa-
madıkları ve geri dönmeyi tercih ettikleri belirtilmiştir (A4, I9). Bu-
raya kadar sıralanan eğitimin zorluğu, istediği bölüme yerleşememe 
ve dil sorunu gibi yapısal nedenlerin dışında diğer bir takım neden-
lere bağlı olarak eğitimini ihmal etmesi de öğrencilerin geri dönme-
lerinde etkili olmuştur. Örneğin, Azerbaycan’dan gelen bir öğrenci, 
mezun olamayan arkadaşlarıyla ilgili şöyle bir tespitte bulunmuştur: 
“Bir grup arkadaşımız ülkücülere katıldı. Derslere gelmedi. Başarısız 
olduğu için geri döndüler” (I14).

5.2.7.3 Ailevi Nedenler
Uluslararası öğrencilerin ailelerini özlemeleri, ailelerinin çocukları-
nı geri çağırmaları ve benzeri ailevi nedenlerin de öğrencilerin kendi 
ülkelerine geri dönmelerinde etkili olduğu katılımcılar tarafından 
ifade edilmiştir (I5, I8, I12).

5.2.7.4 Eğitimi Bırakmayı Düşünme
Mülakata katılan öğrencilere, kendilerinin zaman zaman eğitimle-
rini yarıda bırakma isteği içerisine girip girmedikleri, giriyorlarsa 
nedenlerinin ne olduğu sorulduğunda, öğrencilerden bir kısmı yer 
yer eğitimlerini yarıda bırakıp ülkelerine dönmeyi düşündüklerini 
ifade etmiştir (A7, I9, I13, I14, I16). Bu öğrenciler, karşılaştıkları 
bürokratik engellerin, maddi sorunların ve beklentilerinin karşılan-
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mamasının geri dönmeyi düşünmelerine yol açtığını belirtmiştir. Bir 
öğrenci yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle anlatmıştır: “Ilk sene 
düşündüm. Ailem izin vermedi. Üniversitede hayal kırıklığına uğra-
dım. Hiçbir şey videodakiler gibi değil” (I16). Başka bir öğrenci de 
kendi tecrübelerini şöyle açıklamıştır: “Tabi ki düşündüm ama ailem 
karşı çıktı. Gelirsen askere gidersin dediler. Yoksa kesinlikle döner-
dim başka bir ülkeye giderdim param yoktu.” (I13).
Bir öğrenci ise bürokrasinin getirdiği zorluklardan kaynaklanan geri 
dönme isteğini “Ikamet uzatmaya emniyete gittiğimde düşünmedim 
değil” şeklinde ifade ederek aktarmıştır (I14). Kazakistan’dan gelen 
bir öğrenci de bürokrasiyle sınavını şöyle ifade etmiştir: 

Düşünmedim ama Türkiye’nin bürokrasisi beni zorluyor. Pasaport kon-
trolünde arandım ama kaydım görünmedi. TÖMER’in Istanbul Üni-
versitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde şubesi var. Ikisine de ismimi 
gönderdim. Ama ben Ankara’dakinde okudum. Istanbul’da kaldığım 
görünmüş. Kaydımız silindiği için aranıyoruz. Iki TÖMER birbirinden 
habersizdi. Şimdi gitsek beş sene Türkiye’ye giremiyoruz. Ya da 400 TL 
ödüyorsun. MEB’e gittim, beni TÖMER’e gönderdi. TÖMER’de emniye-
te gönderdi. Bu süre bir ay böyle devam etti. Sonra emniyette çalışan bir 
tanıdığım sayesinde hallettim. (I9)

Şu ana kadar ifade edilen sorunların ve olumsuz tecrübelerin yanın-
da, birçok öğrenci Türkiye’de yükseköğrenim görmekten oldukça 
memnun olduğunu ifade etmiştir. Örneğin, Moğolistan’dan gelen 
bir öğrenci memnuniyeti şöyle ifade etmiştir: “Hayır düşünmedim. 
Başta farklı bir bölüme gelmiş olsam da hiç düşünmedim. Ailem gel 
okula müdür ol diyorlar, buna rağmen düşünmedim.” (I8).

5.2.8 Türkiye’de Eğitimin Sağladığı Avantajlar
Mülakatlarda öğrencilere, Türkiye’de öğrenim görmenin kendilerine 
ne tür avantaj ya da dezavantaj sağladığı sorulmuştur. Öğrencilerden 
bu soruyu, hem kendi tecrübelerine hem de Türkiye’de yükseköğre-
nim görüp ülkelerine dönen tanıdıklarının tecrübelerine dayalı ola-
rak cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin yanıtlarından, Tür-
kiye’de alınan eğitimin uluslararası öğrenciler için geldikleri ülkelere 
göre farklılık gösterecek şekilde avantaj ya da dezavantaj sağladığı 
tespit edilmiştir. Öğrenciler genellikle Türkiye’de alınan eğitimin 
ülkelerine döndüklerinde kendilerine bazı avantajlar sağlayacağını 
vurgulamıştır (I2, I4, I5, I9, I12, I13, I14, I15, I18, A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A9, A10, A11, A16, A17). Türkiye’de alınan eğitimin, yabancı 
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dil öğrenme, uluslararası tecrübe edinme, kolay ve etkin pozisyon-
larda iş bulma, eğitimin kalitesi ve Türkiye’ye duyulan sempati gibi 
etmenlerin etkileşiminden dolayı gelinen bazı ülkelerde avantaj ve 
saygınlık sağladığı katılımcıların üzerinde durduğu konulardır. 
Bununla beraber, Türk üniversitelerinden alınan diplomanın denk-
liğinin verilmemesine bağlı olarak bazı ülkelerde sorunlar yaşandığı 
ve bu durumun öğrenciler açısından bir dezavantaj oluşturduğu bil-
dirilmiştir (I1, I6, I11, I16, A7, A13). Ayrıca, bazı katılımcılara göre, 
Türkiye’de alınan eğitim, bazı ülkelerde herhangi bir avantaj ya da 
dezavantaj oluşturmamaktadır (A8, A12, A13, A14, A15).

5.2.8.1 Yabancı Dil Öğrenme
Türkiye’de dil öğrenmenin bir avantaj olduğunu belirten katılımcı 
öğrenciler, kendi ülkeleriyle Türkiye arasındaki kültürel, diplomatik 
ve ticari ilişkiler dolayısıyla, genelde Türkiye’de yükseköğrenim gör-
menin, özelde ise Türkçe öğrenmenin bir avantaj olduğunu belirt-
mektedirler. Örneğin, Türkmenistan’dan bir öğrenci “yabancı ülkede 
kalmak başlı başına bir başarı zaten. Ondan başka Türk dilini bilme-
niz çok güzel çünkü bizim orda Türk şirketleri var.” diyerek dilin ve 
yabancı bir ülke tecrübesinin avantaj sağladığına işaret etmektedir 
(I4). Kategorik olarak, Türkçe bilmekten ziyade, genel olarak bir ya-
bancı dil öğrenmiş olmanın her zaman avantajlı olduğu katılımcılar 
tarafından vurgulanmıştır (A3, I10, I18).

5.2.8.2 İş Bulmada Kolaylık
Katılımcı öğrenciler, Türkiye’de üniversitelerden mezun olmanın, 
ayrıca Türkçeyi öğrenmiş olmanın, ülkelerine döndükten sonra iş 
bulma süreçlerinde avantajlı olduğunu düşünmektedir (A1, A2, A3, 
A4, A6, I4, I5, I14, I15, I18). Makedonyalı bir öğrenci aynı nokta üze-
rinde şu cümlelerle durmuştur: “First, language. I mean we learn two 
new languages, English and Turkish. These are the first advantages of 
the university when I come back to my country and it will be easy to 
find a job.” [Öncelikle diller. Ingilizce ve Türkçe olmak üzere iki yeni 
dil öğreniyoruz. Ülkeme döndüğümde mezun olduğum üniversite-
nin bana sağlayacağı ilk avantajdır ve iş bulmam kolay olacak.] (I18). 
Afganistanlı iki öğrenci ülkelerinde hem özel sektörde hem de kamu 
kurumlarındaki ayrıcalıklarını şöyle vurgulamıştır: 
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Türkiye realist bir dış politika uyguladığı için genelde dış ülkelerde firma-
lar şirketlere yatırım yapıyorlar. Bundan dolayı kendi ülkemizde bizi iyi 
maaşlı işlere alabiliyorlar Türkiye’yi bildikleri için. Türkiye ile ilişkiler iyi 
olduğu için güzel yerlerde, bakanlıklarda falan da iş bulabiliyoruz. (A1) 
Evet, avantajı var. Mesela buradan gidip orda milletvekili adayı olanlar 
oldu. Bakan olanlar, vali olanlar bile var. (A2)

Kamu kuruluşlarında istihdamda ayrıcalıklı olduklarını Azerbay-
canlı bir öğrenci: “KPSS’ye benzer bir Devlet Kulluğuna Kabul Sına-
vı var ama biz (TCS’liler) bundan muafız.” şeklinde dile getirmiştir 
(I14). 

5.2.8.3 Kalite ve Saygınlık
Katılımcı öğrenciler, Türkiye’deki eğitimin kalitesini ve Türkiye’nin 
saygınlığını da avantaj olarak ifade etmişlerdir (A16). Çeçenistan’dan 
bir katılımcı Türkiye’deki üniversiteler hakkında şu tespitte bulun-
muştur: “Rusya’daki okullardan daha fazla sempati duyuyorlar çün-
kü burada parayla geçmediğimizi biliyorlar.” (A6). Faslı bir katılımcı 
da ülkesinden yetenekli öğrencilerin Türkiye’yi bilmediği için ABD 
ve Ingiltere gibi ülkelere gittiğini ifade ederek Türkiye’ye ilişkin şu 
tespitte bulunmuştur: “here education is very qualified, but students 
don’t know about Turkey” [burada eğitim çok kaliteli fakat (Faslı) 
öğrenciler Türkiye’yi bilmiyorlar] (I6). Bu tespit aslında tanıtımın 
yeterli düzeyde yapılmadığını da göstermektedir. 

5.2.8.4 Uluslararası Tecrübe
Katılımcı öğrenciler, genel olarak, bir yabancı ülkede eğitim almanın 
getirmiş olduğu tecrübenin ve yabancı dil bilmenin avantaj sağla-
dığını düşünmektedirler (A3, I7, I10). Bir öğrenci bu durumu şöyle 
ifade etmiştir: “Actually when you study abroad and turn back with 
a foreign university degree, it gives you advantages.” [Ülke dışında 
okuyup ülkenize yabancı üniversite derecesi ile dönerseniz, bu size 
avantajlar sağlar] (I7). Bir başka öğrenci de “Farklı kültürde geçin-
meyi öğrenmek genel olarak insanlarla geçinmeyi kolaylaştırdığını 
düşünüyorum. Yabancı dile sahip olmak, bunlar hep avantajdır.” 
diyerek uluslararası tecrübenin önemini vurgulamıştır (I10). Endo-
nezyalı bir öğrenci de yabancı bir ülkede eğitim almanın, akademik 
kariyeri açısından faydalı olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Benim için 
çok fazla avantajı var yabancı dil bilmiş oluyorum. Bir de memleke-
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timde tarihçi olmadığı için ben buraya geldim onun için döndüğüm 
zaman orda tarihçi olmuş olacağım.” (A3).
Bununla birlikte, uluslararası öğrencilerin bazıları, yurtdışında eği-
tim almanın avantajını göreli değerlendirmektedirler. Örneğin, bir 
öğrenci Türkiye’de eğitim alma ile ilgili şunu ifade etmiştir: “Avan-
taj sağlar tabi ama Almanya’da eğitim görmüş birine göre avantajlı 
olmuyoruz” (I13). Benzer şekilde, başka bir öğrenci “Eskiden yurt 
dışında eğitim almışların her halükarda diğerlerine göre daha çok 
avantajı olurdu. Ama şimdi herkes dışarıya gidiyor okumaya. O yüz-
den çok büyük bir avantajı var diyemem.” diyerek yabancı bir ülkede 
eğitim almanın göreli avantajına işaret etmiştir (I8).

5.2.8.5 Denklik Sorunu
Katılımcı öğrenciler, Türkiye’den bazı üniversitelerin veya üniversitele-
rin tamamının kendi ülkelerinde tanınmamasından kaynaklı denklik 
sorunlarını, Türkiye’de yükseköğrenim görme hususunda önemli bir 
dezavantaj olarak zikretmişlerdir. Moldova, Fas, Özbekistan ve Bosna 
gibi ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler denklikle ilgili ülkelerin-
de sorunlar yaşandığını ifade etmiştir (I1, I6, I11, A4, A13, A14).

5.2.9 Öğrencilerin Beklentilerinin Karşılanma Durumu
Uluslararası öğrencilere Türkiye ile ilgili beklentilerinin ne kadarı-
nın karşılandığı sorulduğunda, öğrencilerin beklentilerinin büyük 
oranda karşılandığı tespit edilmiştir ( A5, A6, A9, A10, A11, A12, 
A13, A14, A16, I2, I3, I4, I6, I7, I11, I12). Öğrencilerin kendi ifa-
deleri ile örneklendirecek olursak, Sırbistan’dan gelen bir öğrenci 
beklentilerinin gerçekleşme durumunu şu şekilde dile getirmiştir: 
“Ben ilk defa buraya geldim. … Bizim ülkemiz çok büyük değil, o 
yüzden dışarıyı görmek istedim, dışarıda okumak istedim ve Türkiye 
için de beklentim gerçekleşti açıkçası.”(A5). Kırgızistan’dan gelen bir 
öğrenci de tecrübesini şöyle aktarmıştır: “Türkiye’yi çok sevdik. Hep 
başkalarından dinliyorduk ama kendimiz görünce daha da güzel ol-
duğunu gördük. Beklentimiz gerçekleşti yani.” (A10).
Öğrencilerin bir kısmı ise Türkiye ile ilgili beklentilerinin gerçekleş-
mediğini söylemiştir (A1, A2, A3, A7, A8, I5, I13). Beklentilerin ger-
çekleşmeme durumu, farklı katılımcılar tarafından farklı etmenlerle 
ilişkilendirilmiştir. Daha önce işaret edilen, barınma sorunu, bek-
lentilerin karşılanmamasının nedenlerinden biridir (A7). Başka bir 
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katılımcı da yurtların daha iyi olacağı beklentisine sahip olduğunu 
ve yurtlardaki odaların kalabalık (8 kişilik) olmasından dolayı yaşa-
dığı hayal kırıklığını belirtmiştir (A17). Öne çıkan diğer bir etmen 
de, katılımcıların Türkiye’yi yakından tanımamalarından kaynaklı 
bazı beklentilere ve yargılara sahip olmalarıdır. Örneğin, Türkiye’nin 
bir Islam ülkesi olduğunu vurgulayan bazı katılımcılar, Türkiye’ye gel-
dikten sonra, beklentilerine göre, daha az dindar bir toplumla karşı-
laştıklarını vurgulamışlardır (I4, I5, I6). Bunun yanında, bir katılımcı, 
Türkiye’nin bir Islam ülkesi olmasına rağmen, öğrencilerin üniversi-
telere başörtüsüyle girememelerini “şaşırtıcı” bulmuştur (I9). 
Bazı öğrenciler ise Türkiye’de insanların daha “kültürlü, nezaketli” 
(I5), “açık düşünceli ve eğitimli” (I13) “açık görüşlü” (I19) olduğu yö-
nünde beklentileri olduğunu ancak bu beklentilerinin gerçekleşmedi-
ğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Afganistan’dan gelen ve Türk kökenli bir 
katılımcı, daha milliyetçi bir Türkiye beklentisini şöyle dile getirmiştir: 

Türkiye ile aynı soydan geliyoruz biz. Burada Türkçülüğün milliyetçi-
liğin çok yüksek olduğunu varsayarak gelmiştik ama ben burada hayal 
kırıklığına uğradım. Gençler çok bir şey bilmiyor. Türk dediniz mi sade-
ce Türkiye içindeki Türkleri düşünüyorlar. Onlardan sıkıntı çektik. (A1)

5.2.10 Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası Türkiye’de Kalma 
Istekleri

Mülakatlara katılan uluslararası öğrencilere, Türkiye’deki eğitimle-
rini tamamladıktan sonra burada kalmak isteyip istemedikleri so-
rulduğunda, bazıları burada iş imkânı buldukları takdirde kalmak 
istediklerini dile getirmişlerdir (I2, I8, A13, A5, A3). Benzer şekilde, 
Türkiye’de kalma izni verildiği takdirde veyahut mezuniyet sonrası 
verilen 15 günlük sürenin uzatılması19 durumunda burada kalmak 
istediklerini ifade etmişlerdir (A5, A7, A8, A16).

19.  Öğrenciler ve STK temsilcileri tarafından belirtilen bu sorunu aşmaya dönük 
yeni bir düzenleme yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20/06/2011 tarih ve 
B.05.1.EGM.0.13.2369 sayılı genelgesi ile bu süre aşağıdaki şartları taşıyan yabancı öğrenciler 
için talepleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere il Valiliklerince genel hükümler çerçeve-
sinde resen verilecek ikamet izni ile 6 (altı) aya kadar uzatılabilmektedir:
1) Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olan ve halen diploma işlemleri devam eden yabancı 
uyruklu öğrenciler,
2) Lisans eğitimini tamamlayıp ara vermeden “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş 
Sınavına” (ALES) katılmak üzere müracaat ettiği anlaşılan yabancı uyruklu öğrenciler,
3) Eğitimini tamamladıktan sonra kesin dönüş hazırlıklarını tamamlamak, resmi kurumlar-
daki işlemlerini sonuçlandırmak, tatilini Türkiye’de geçirmek ya da okul çevresiyle temaslarını 
bir müddet daha sürdürmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler.
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Katılımcıların ifadelerinden ortaya çıkan bir diğer durum ise, katı-
lımcıların bir üst eğitim veya ikamet yeri olarak Türkiye’yi diğer ül-
kelerin yanında alternatif bir seçenek olarak görmeleridir (A4, I14, 
I15, I16, I19). Bu durumu katılımcılar şu türden ifadelerle ortaya 
koymuşlardır: “ABD ve Avrupa olmazsa kalırım” (I15), “Öncelikle 
Rusya’ya gitmek isterim ama olmazsa Türkiye’ de de kalmak isterim. 
Çünkü Rusya üç ayda veriyor vatandaşlık fakat Türkiye altı senede 
anca veriyor” (A4). Başka bir katılımcı ise, Türkiye’yi en son alterna-
tif olarak şöyle konumlandırmıştır: “En son seçim olarak evet”(I16).
Bir grup öğrenci de Türkiye’deki öğrenimini tamamladıktan sonra 
kendi ülkelerine ya da başka bir ülkeye gitmek istediklerini ifade 
etmiştir (A6, A12, A14, I10, I13, I18). Bu durum, katılımcılar tara-
fından çeşitli etmenlerle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Türkiye’deki iş-
sizlik (A6), başka ülkede yüksek lisans yapma istediği (I10) ve kendi 
ülkesinde daha yüksek gelir (I13) gibi etmenler ön plana çıkmıştır.
Bazı katılımcıların ifadelerinden ortaya çıkan bir diğer durum ise, 
kendi ülkelerinin onlara ihtiyacı olduğunu vurgulamaları ve özellik-
le bu sebeple dönmeleri gerektiğini düşünmeleridir (A3, A6, A11, 
I3, I5, I18). Bu durum, katılımcıların kendi ülkelerindeki ihtiyaçları 
daha acil ve öncelikli olarak değerlendirmeleriyle ilgilidir. Örneğin, 
Kırgızistanlı bir katılımcı “Türkiye çok güzel buradan gitmek iste-
meyiz tabi ama oradakilerin bizlere ihtiyacı var. Bunların hiç birini 
bilmiyorlar. Bizim buradaki öğrendiklerimizi onlara öğretmemiz 
lazım” ifadesini kullanmıştır (A11). Özbekistanlı bir katılımcı da 
kendi ülkesindeki durumu ve dönmesi gerektiğini şöyle aktarmış-
tır: “Burada gördüklerimi oraya mutlaka kendimize özgü bir şekilde 
aktarmam gerekiyor. Oranın cidden ihtiyacı var. Çünkü biz yeni ba-
ğımsız olmuş bir ülkeyiz, her şeyi Rusya kanalı ile alıyoruz. Burada 
çok kanal var istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz yani ama orada öyle 
değil.” (I3).Endonezyalı bir katılımcı da dönmeye ilişkin düşünce-
lerini şöyle ifade etmiştir: “Aslında iş bulursam kalmak isterim ama 
daha çok ülkeme gidip orada tarihçi olmak istiyorum çünkü orada 
[Osmanlı tarihçisi] yok.” (A3).

5.3 KURUM TEMSILCILERI MÜLÂKAT BULGULARI
Çalışma kapsamında uluslararası öğrenci görüşmelerinin yanı sıra, 
ilgili resmi ya da resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla görüşme-
ler gerçekleştirilmiştir. Bu kurumlar, üniversiteler, ilgili devlet ku-
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rumları, büyükelçilikler ve STK’lardan oluşmaktadır (Tablo 19). 
Görüşmelerde, uluslararası eğitimin geçmişte ve günümüzde nasıl 
olduğu, gelecek vizyonumuzda ülkemiz açısından yeri ve önemi üze-
rinde durulmuş ve bu konudaki yaşadıkları tecrübeleri aktarmala-
rı istenmiştir. Görüşmeler neticesinde elde edilen notlardan ya da 
transkriptlerden, hassas olduğunu varsaydığımız ve kurumlar arası 
çekişmeyi içerebilecek konularda alıntı yapılırken, görüşme yapılan 
kurum ya da temsilcisini saklı tutmak maksadıyla alıntının kimden 
yapıldığı belirtilmemiştir. Yapılan görüşmelerde öne çıkan konu baş-
lıkları aşağıda tartışılmıştır.

TABLO 19. GÖRÜŞME YAPILAN KURUMLARIN LISTESI.

Kurumlar Kurumun Adı Görüşülen Kişi

Üniversiteler Gazi Üniversitesi Uzman
Yönetici

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzman
Başkent Üniversitesi Uzman

Büyükelçilikler Irak Büyükelçiliği Elçilik Personeli
Bosna-Hersek Büyükelçiliği Elçilik Personeli  

(Yazılı Cevap)
Afganistan Büyükelçiliği Elçilik Personeli

Diğer Devlet 
Kurumları

Yunus Emre Enstitüsü Uzman 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici
Yükseköğretim Kurulu Yönetici
Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetici 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman
Başbakanlık Kamu Diplomasisi 
Koordinatörlüğü

Yönetici

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı

Yöneticiler
Uzmanlar

STK Bâb-ı Âlem (Uluslararası Öğrenci 
Derneği)

Yönetici

Gaye Eğitim ve Kültürlerarası 
Dayanışma Derneği

Yönetici

5.3.1  Uluslararasılaşmanın Amacı
Görüşme yapılan kurum temsilcileri, farklı ülkelerden uluslararası 
öğrenci getirmenin ülkelerle siyasi, kültürel ve ticari ilişkileri geliş-
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tirme amacına hizmet ettiği konusunda hemfikirdir. Bununla bir-
likte, görüşmelerde uluslararası literatürde belirtilen uluslararası 
öğrencilerin ödedikleri harçlar ve yaptıkları harcamalar dolayısıyla 
ortaya çıkan ekonomik getirisi üzerinde fazla durulmamıştır. Benzer 
şekilde, üniversitelerle yapılan görüşmelerde, literatürde öne çıkan 
konularda, uluslararası öğrencilerin kampus hayatına kültürel ve 
akademik zenginlik getirdiği gibi konular dile getirilmemiştir (bk. 
Bölüm 2.2).

5.3.2 Tanıtım Sorunu
Görüşmelerde en çok üzerinde durulan sorun, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin uluslararası öğrencilere sağladığı burs imkânları, diğer pek 
çok ülkeye nazaran gayet iyi düzeyde olmasına karşın, bu hizme-
tin tanıtımının sınırlı düzeyde kalmasıdır. Ülkemizi farklı ülkeler-
de ve coğrafyalarda temsil eden Büyükelçilikler ve bunun dışında 
pek çok kurum bulunmasına rağmen, Türkiye yükseköğretiminin 
tanıtımı noktasında yetersiz kalınması dikkat edilmesi gereken bir 
durum olarak saptanmıştır. Görüşme gerçekleştirilen resmi kurum-
lardan bir tanesi bu konuyu şu cümlelerle ifade etmiştir: “Türkiye 
Cumhuriyeti, uluslararası öğrencilere fazla sayıda burslu kontenjan 
sunmaktadır, ancak bu burs bilinmiyor, tanıtımı yapılmalı. Yurtdışı-
na yönelik tanıtımlar iyileştirilmelidir.” Yurt dışı eğitim fuarları da, 
üniversitelerin tanıtım faaliyetlerini yürütmeleri için önemli fırsatlar 
sunmaktadır. Ancak, görüştüğümüz Yunus Emre Vakfının temsilci-
si, fuarlara Türkiye’den çok az sayıda üniversitenin katıldığını, katı-
lanların ise genellikle vakıf üniversitesi olduğunu belirtmiştir. 

5.3.3 Eşgüdüm Eksikliği
Görüşmelerde sıklıkla yinelenen bir diğer önemli sorun, uluslara-
rası öğrencilerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve 
eşgüdüm eksikliğidir. Birçok resmi kurum tarafından dile getirilen 
bu sorunu bir kurum temsilcisi şu şekilde özetlemiştir: “Bu konu-
da benzer çalışmalar yürüten TIKA, Başbakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, MEB, YÖK gibi kurum ve ku-
ruluşlar ortak hareket etmemekte, yapıcı bir işbirliğine gitmemek-
tedirler.” Görüşmeler sırasında, ilgili devlet kurumların birbirlerini 
suçlayan bir tutum içerisinde oldukları gözlenmiştir. YÖK, MEB ve 
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi 
kurumlar arasında daha yakın bir işbirliği beklenirken, konuyla doğ-
rudan ilgili olan bu kurumlar arasında bile iletişimin zayıf olduğu ve 
eşgüdümün ise oldukça sınırlı olduğu, kurum temsilcileri tarafından 
dile getirilmiştir.

5.3.4 Uluslararası Öğrenci Ofisi Eksikliği
Sınırlı sayıda üniversite ile yapılan görüşmeler neticesinde, üniver-
sitelerin dış ilişkiler veya uluslararası ofislerinin, tam zamanlı üni-
versite eğitimi için Türkiye’yi tercih etmiş öğrencilerden ziyade, 
Erasmus değişim programı ile dönemlik eğitim için üniversitelere 
gelmiş öğrencilere odaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımdan 
ötürü çalışma kapsamında görüşülen üniversite temsilcilerinin, üni-
versitelerdeki mevcut uluslararası öğrencilerin sayısı, kompozisyo-
nu, mezuniyet oranları vb. konularda ve öğrencilerin sorunları ile 
süreçler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. 
Üniversitelerin bu konudaki tutumunu resmi bir kurum şöyle özet-
lemiştir: “Üniversitelerde yabancı öğrenci algısı Erasmus çerçevesin-
de değerlendirilmektedir.” 

5.3.5 Öğretim Üyelerinin Olumsuz Yaklaşımı
Çalışma kapsamında görüşülen temsilciler -özellikle elçilik temsilci-
leri- bazı öğretim elemanlarının uluslararası öğrencilere karşı kültü-
rel, dinî ve etnik konularda negatif yaklaşıma sahip oldukları yönün-
de öğrencilerin şikâyetlerde bulunduğunu bildirmiştir. Konuyla ilgili 
önde gelen resmi kurumlardan bir yetkili, üniversitelerdeki öğretim 
üyesi ve görevlilerinin zihni bir reforma ihtiyaç duyduğunu ve dün-
yaya daha fazla açık olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bundan do-
layı, aynı yetkili, öğretim elemanlarının dünyayı daha fazla gezerek 
deneyim kazanmaları gerektiğini ifade etmiştir. 

5.3.6 Barınma Sorunu
Özellikle TCS bursu ile üniversitelere gelen öğrenciler, burs kapsa-
mında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait devlet yurtlarında herhangi bir 
ücret ödemeden kalabilmektedir. Burs kapsamında kalacak yerin de 
ayarlanması pek çok açıdan avantajlıdır. Ancak, yurtlarda oda başına 
düşen öğrenci sayısı, etüt salonlarının yetersizliği, yurt yönetiminin 
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ilgisizliği öğrencilerin, özellikle okula ve sosyal hayata uyumunda 
sorunlara neden olmaktadır. Bu sorun özellikle elçilik temsilcile-
rinde aktarılan bir konu olmuştur. Afganistan Büyükelçiliğinden bir 
yetkili bu durumu şöyle anlatmıştır: “Öğrencilerimiz Türkiye’de çok 
ciddi bir sorunla karşılaşmamaktadır. Ancak temel sorunları yurtlar 
ile ilgilidir. Öğrencilerimiz yurtların çok kalabalık olduğunu ve bun-
dan dolayı ders çalışamadıklarını ifade etmektedirler.” Bir üniversite 
yöneticisi ise, bazı yurtlarda bayram tatili gibi dönemlerde ülkelerine 
gidemeyen bu öğrenciler için bazen yemek çıkmadığını ve uluslara-
rası öğrencilerin bu konuda mağdur olduklarını belirtmiştir. Buna 
ek olarak, STK temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, kendi imkânları 
ile gelen uluslararası öğrencilerin, özellikle büyük şehirlerde, barın-
ma sorunu yaşadıklarını belirtilmiştir. Özellikle, ev ve yurt imkân-
larının yetersiz ve çok pahalı olmasına vurgu yapılmıştır. Ayrıca, ev 
sahiplerinin uluslararası öğrencilere karşı olumsuz yaklaşımı üzerin-
de durulmuştur. 

5.3.7 Denklik Sorunu
Bazı kurum temsilcilerinin -özellikle de elçilik temsilcilerinin- vur-
guladıkları sorunlardan biri de, Türkiye’den alınan derece ve diplo-
maların bazı ülkelerde tanınmamasıdır. Bir kurum temsilcisi, ken-
dilerine başvuran uluslararası öğrencilerin en çok şikâyet ettikleri 
hususun, Türkiye’de aldıkları diplomanın kendi ülkelerinde tanın-
maması olduğunu belirtmiştir. Iki farklı devlet kurumu temsilcisi 
ise, denklik ve tanınma konusunda diğer ülkelerle daha fazla sayıda 
protokol imzalanması gerektiğini ifade etmiştir. 

5.3.8 Başörtüsü Yasağı
Bazı kurum temsilcileri, Türkiye’deki üniversitelerdeki bir takım ya-
sakçı uygulamaların Türkiye’ye gelmek isteyen uluslararası öğren-
cileri caydırdığı ve Türkiye’ye gelen öğrencilerden bazılarının geri 
dönmesine veyahut başka bir ülkeye gitmesine neden olduğunu ifa-
de etmişlerdir. Örneğin, bir elçilik temsilcisi, başvurular esnasında 
hemen her hafta kendisine bir kaç telefon geldiğini ve “Türkiye’deki 
üniversitelerde başörtüsüyle eğitim alınamıyor, doğru mu?” şeklinde 
bir soruyla muhatap olduğunu belirtmiştir. Aynı temsilci, bu sorun 
dolayısıyla kendi ülkelerinde Türkiye’ye gelmek isteyen öğrenci sayı-
sının (özellikle bayan öğrenci sayısının) düştüğünü belirtmiştir.
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5.3.9 Mezuniyet Sonrası Durum
Bir STK temsilcisi, uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrası 15 
gün içinde Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu20, aksi halde ka-
çak konumuna düştüklerini belirtmiş ve bu sürenin çok kısa bir süre 
olduğunu, öğrencilerin diplomalarını bile alamadan ülkeden ayrıl-
mak zorunda kaldıklarını vurgulamıştır. Özellikle, lisans sonrası 
yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktoraya devam etmek is-
teyen öğrencilerin, başvurularını takip etme süresi tanınması gerek-
tiğini belirten STK temsilcisi, ayrıca, uluslararası öğrencilerin okul-
ları biter bitmez adeta kovarcasına bu şekilde Türkiye’den ayrılmak 
zorunda bırakılmasının, öğrencilerin Türkiye’yi olumsuz düşünce ve 
duygularla terk etmesine sebep olduğunu ileri sürmüştür. 

5.3.10 YÖS’ün Kaldırılmasının Sorunları
Kendi imkânları ile Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin yerleş-
tirme işlemi, Türkiye’de yapılan YÖS sınavı sonuçlarına bağlı olarak, 
merkezi bir şekilde YÖK tarafından yapılmaktayken, YÖK’ün 17 
Mart 2010 tarihinde aldığı kararla birlikte, YÖS sınavı kaldırılmış 
ve merkezi olarak yürütülen öğrenci yerleştirme işlemi üniversitele-
rin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu durum kurum temsilcilerince genel 
olarak iyi karşılanmıştır. Ancak STK temsilcileri bu değişikliğe bağlı 
olarak gelişen bazı sorunları dile getirmiştir. Bunlardan birisi baş-
vuru ücretleridir. Temsilciler, öğrencilerin başvurmayı planladıkları 
her bir üniversite için ayrı başvuru ücreti ödemek zorunda kaldık-
ları ve ayrıca istenen evraklar arasında noter onaylı belgelerde yer 
almasından dolayı başvuruların öğrenciler için büyük maddi külfet 
oluşturduğunu belirtmiştir. 
STK temsilcilerinden birisi, kabul şartlarının üniversitelere bırakıl-
ması ile birlikte, bazı üniversitelerin not ortalaması vb. gibi ölçütlere 
bakarak sınavsız öğrenci aldıklarını, bunun ise ayrı bir soruna yol 
açtığını belirtmiştir. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin diploma ya 
da transkriptlerinin farklı not sistemi içerdiğini, hatta bazı ülkelerin 
diplomalarında mezuniyet not ortalaması dahi olmadığını, dolayı-
sıyla da değerlendirmelerde bazen yanlışlık yapıldığını vurgulamış-
tır. Aynı temsilci, Türkiye’de üniversitelerin, Abitur, Bakalorya, IB, 

20.  Bölüm 5.2.10’da belirtildiği üzere, Içişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi ile mezuniyet 
sonrası ikamet izni ile 6 (altı) aya kadar uzatılabilmektedir.
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Matura, SAT ve ACT gibi farklı ülkelerde öğrenci seçimi için kulla-
nılan sınavları kabul ölçütü olarak benimsemesini iyi bir gelişme de-
ğerlendirmiş ancak bazı üniversitelerin bu sınavlara yönelik belirle-
diği minimum puanların gelişmiş ülkelerdeki kabul şartlarının dahi 
üzerinde olduğundan yakınmıştır. Yine aynı temsilci, bu sınavların 
hiçbirisini almayan öğrencilere üniversitelerin kendi bünyesinde 
YÖS tarzı sınav yaptığını ve bunun öğrenciler için maliyetli olduğu-
nu da belirtmiştir.

5.3.11 Diğer Sorunlar
Kurum temsilcileri ile yapılan mülakatlarda öne çıkan diğer sorun-
lar şunlardır: maddi sorunlar, dil sorunu, kontenjan kısıtlamaları 
ve işlem/süreçlerin zorluğu. Maddi sorunlar, özellikle şehir içi ula-
şım masrafları ile kendi imkânları ile gelen uluslararası öğrencile-
rin barınma ve zorunlu sağlık sigortası masrafları bağlamında dile 
getirilmiştir. Ayrıca bursların yetersizliği üzerinde durulmuştur. Dil 
sorunu ile ilgili olarak, bir elçilik temsilcisi, öğrencilerin “Türkçenin 
öğrenilmesi oldukça zor ve karışık bir dil olmasından” yakındıkları-
nı aktarmıştır. Bir üniversite temsilcisi ise üniversitenin eğitim dili 
Ingilizce olduğundan, özellikle kendi imkânları gelen uluslararası 
öğrencilerin sosyal hayatta sıkıntı yaşadığını belirtmiştir. 
Kontenjan kısıtlamaları sorunu iki farklı bakış açısıyla değerlendi-
rilmiştir. Bir STK temsilcisi, kontenjanların genel olarak artırılması 
gerektiğine vurgu yaparken, bir elçilik temsilcisi kendi ülkelerinin 
ihtiyaç duyduğu alanda kontenjanların kısıtlı olduğuna ve artırılma-
sı gerektiğine vurgu yapmıştır. Son olarak, görüşülen STK temsilci-
leri ve iki elçiliğin temsilcileri, ikamet izni alma gibi işlemlerinin çok 
zor ve uzun zaman alan işlemler olduğunu ve öğrenciler için önemli 
bir stres kaynağı olduğunu belirtmiştir. STK temsilcilerinden birisi 
bu konu ile ilgili olarak şunu ifade etmiştir: “Ikamet için emniyette 
öğrenciler, öğrenci olmayanlarla aynı muameleye tabi tutuluyorlar. 
Hepsiyle tek bir yabancılar şubesi ilgileniyor. Her ikamet yenileme 
döneminde öğrencilerin birkaç hafta sıra beklemesi gerekiyor.” Bu 
temsilcisi, öğrencilerin ikamet işlemlerinin hızlandırılması için ayrı 
bir düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yapmıştır. 
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Bu bölümde çalışmada elde edilen bulguların literatüre dayalı olarak 
değerlendirmesi yapılmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de yükseköğre-
nim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri, 
Türkiye dışında göz önünde bulundurdukları diğer ülkeler, ülkele-
rinde Türkiye’de eğitim hakkında yürütülen tanıtım faaliyetleri, baş-
vurudan mezuniyete kadar farklı süreçlerde yaşadıkları tecrübeler ve 
karşılaştıkları sorunlar, Türkiye ve eğitimleri ile ilgili beklentilerinin 
gerçekleşme durumları, Türkiye’de öğrenim görmenin kendilerine 
sağladığı avantajlar/dezavantajlar ve mezuniyet sonrası Türkiye’de 
kalma istekleri gibi farklı konular hakkında elde edilen bulgular lite-
ratüre dayalı yorumlanmıştır. 

6.1 ÖĞRENCILERIN TÜRKIYE’YI TERCIH NEDENLERI
Araştırmada Türkiye’nin uluslararası öğrenciler açısından avantajlı 
ve cazip yönlerinin belirlenmesi amacıyla uluslararası öğrencilere 
Türkiye’yi tercih etme nedenleri sorulmuştur. Öğrencilerin Türkiye’yi 
tercih ederken, eğitimin kalitesi, eğitim ve yaşam maliyeti, öğrenci-
lere sağlanan burs olanakları, Türkiye’nin kültürel, dini veya etnik 
yapısı ve yakınlarının veya kendi ülkelerindeki faaliyet gösteren Türk 
okullarında çalışan yetkililerin tavsiyeleri gibi etmenlerden birisini 
veya bir kaçını birden göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir. 
Türkiye’de sunulan eğitimin kalitesinin, öğrencilerin kendi ülkeleri 
veya bölgedeki diğer ülkelere oranla daha yüksek olması, öğrencile-
rin Türkiye’yi tercih etme nedenleri arasında önemli bir etmen ola-
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rak karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada, öğrencilerin Türkiye’de 
sunulan eğitimi, gelişmiş batı ülkelerinden ziyade kendi ülkeleri 
ya da yakın coğrafyadaki diğer ülkelerle kıyasladığı görülmektedir. 
Ikinci önemli etmen ise eğitim ve yaşam maliyetidir. Öğrenciler, Tür-
kiye’de eğitim ve yaşam maliyetlerini kendi ülkelerine oranla yüksek 
bulurken; eğitim ve yaşam standardı açısından Türkiye’ye alternatif 
olabilecek –özellikle gelişmiş- diğer ülkelerde, eğitim ve yaşam ma-
liyetlerinin Türkiye’den daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu bul-
gular doğrultusunda, eğitim kalitesi ile eğitim ve yaşam maliyeti tek 
denklem olarak ele alındığında, Türkiye’nin bu denklemde -özellikle 
yakın coğrafya ve az gelişmiş ülkelerin öğrencileri hedef alındığın-
da- oldukça avantajlı bir konumda olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Eğitimin kalitesi ve eğitim ile yaşam maliyetine ek olarak, Türki-
ye’nin kültürel, dini veya etnik yapısının da uluslararası öğrenciler 
için önemli bir tercih nedeni olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle ya-
kın coğrafyadan ve Türk ve akraba topluluklarından gelen öğrenci-
ler, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağların, 
Türkiye’yi tercih etmelerinde etkili bir etmen olduğuna dikkat çek-
miştir. Elçiliklerle yapılan mülakatlarda da benzer sonuçlar ortaya 
çıkmıştır. Elçilik temsilcileri ortak kültürün öğrencilerin tercihleri-
ni önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Ortak kültüre ek olarak, 
Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasının, özellikle Ortadoğu ülke-
lerinden gelen öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerinde önemli bir 
etken olduğu ortaya çıkmıştır. 
Büyük Öğrenci Projesi ve ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar/proto-
koller kapsamında Türkiye tarafından sağlanan devlet ve hükümet 
burslarının öğrenciler için önemli bir tercih nedeni oluşturduğu, 
hem öğrenciler hem de elçilik temsilcileri tarafından vurgulanmış-
tır. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin önemli bir kıs-
mının (en az % 40’ının) burslu olduğu göz önünde bulundurulacak 
olursa, öğrencilere sunulan burs imkânlarının öğrenciler açısından 
önemli bir tercih nedeni olduğu zaten anlaşılmaktadır. Burada üze-
rinde durulması gereken önemli bir konu burs imkânlarının niteliği 
ile ilgilidir. Araştırmada, hem öğrenciler hem de elçilik temsilcile-
ri sağlanan bursların yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir. Bu durum 
zaten daha önce yapılan çalışmalarda da tespit edilmiştir (Vural ve 
Alkan, 2009). 
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Burslar ile ilgili bir diğer önemli konu ise burs imkânlarından yarar-
lanan öğrencilerin başarı düzeyi ile ilgilidir. Burs imkânları, ulus-
lararası öğrencilerin yoğun olduğu hemen hemen bütün ülkelerde 
yetenekli uluslararası öğrencilere ulaşabilmek için önemli bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Türkiye tarafından sağlanan burslar, farklı 
ülkelerden birçok uluslararası öğrenci için cazip bulunsa bile, yete-
nekli uluslararası öğrencileri ne derece cezbettiği bilinmemektedir. 
Büyük Öğrenci Projesini değerlendirmek üzere yapılan bir araştır-
mada, 1997–2007 yılları arasında BÖP kapsamında verilen her bir 
burslu kontenjan için başvuran öğrenci sayısının ülkesine göre 1 ila 
14 arasında değiştiği, dolayısıyla projenin yeterince ilgi görmediği, 
az sayıda öğrencinin başvurduğu ve proje kapsamında gelen öğ-
rencilerin başarı düzeyi düşük öğrenciler arasında yapıldığı tespit 
edilmiştir (Vural ve Alkan, 2009). Başvuruların az olmasının temel 
nedenleri olarak, projenin tanıtımının yetersiz olması ve proje kap-
samında öğrencilere verilen burs miktarlarının cazip olmaması gibi 
nedenler ön plana çıkmaktadır.
BÖP kapsamında burslu gelen öğrencilerin başarı yüzdesi bu duru-
mu teyit eder niteliktedir. Bölüm 4.2.1.6’da ele alındığı üzere, 1992-
2010 yılları arasında BÖP kapsamında gelen uluslararası öğrencile-
rin yarısına yakınının bursu kesilmiştir. Bursu kesilen öğrencilerin 
önemli bir kısmının bursu ya doğrudan başarısızlık ya da devamsız-
lık ve kayıt yenilememe gibi başarısızlığın yol açabileceği nedenlerle 
kesilmiştir (Tablo 12). Kavak ve Baskan (2001) yaptıkları değerlen-
dirmede öğrenci kayıplarında öğrencilerin kalitesinin önemli bir 
rolü olduğunu belirterek benzer bir sonuca ulaşmış ve aday öğrenci 
havuzunun genişletilmesi, seçme ve yerleştirme işlemlerinin iyileş-
tirilmesi ve burs miktarlarının artırılması gerektiği sonucuna var-
mıştır.
Araştırma kapsamında, kendi ülkeleri ve Türkiye dışında, başka ül-
kelerde eğitim almayı düşündüğünü belirten öğrenciler, buna neden 
olarak, gitmeyi düşündükleri ülkelerde eğitimin genel kalitesinin 
veya eğitim almayı düşündükleri alanda eğitimin kalitesinin yük-
sek olması, gitmeyi düşündükleri ülkelerde yakınlarının varlığı veya 
kendi ülkelerine olan coğrafi yakınlığı gibi etmenleri vurgulamıştır. 
Öğrencilerin başka ülkeleri yukarıda sayılan nedenler temelinde 
düşünmelerine rağmen tercihlerini Türkiye’den yana kullanmaları, 
Türkiye’nin karşılaştırmalı olarak cazip yönlerinin belirlenmesi açı-
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sından önemlidir. Öğrencilerden bu konu ile ilgili olarak alınan gö-
rüşler doğrultusunda, öğrencilerin Türkiye’yi kültürel ve etnik ola-
rak kendilerine yakın hissetmelerinin, tercihlerini Türkiye’den yana 
kullanmalarında etkili bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de 
yükseköğrenim görenlerin büyük çoğunluğunun kültürel ve etnik 
olarak Türkiye’ye yakın ülkelerden gelmesi, bu durumu destekle-
mektedir. Buna ek olarak, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin daha 
ekonomik (az maliyetli) oluşu, öğrencilerin tercihlerini Türkiye’den 
yana kullanmalarının nedenleri arasında belirtilmiştir. Diğer taraf-
tan, öğrencilerin Türkiye’ye alternatif olarak değerlendirdikleri ülke-
lerde karşılaşmaları muhtemel bazı zorluklar, öğrencilerin Türkiye’yi 
tercih etmelerinde önemli rol oynadığı bulunmuştur. Bunların ba-
şında yabancı dil öğrenme güçlüğü gelmektedir. 

6.2 TANITIM FAALIYETLERI
Araştırma sonucunda, Türkiye’de sunulan eğitim imkânlarının yete-
rince ve etkili bir şekilde tanıtılamadığı ve bu durumun uluslararası 
öğrenci politikası bağlamında Türkiye’nin en önemli eksiklerinden 
birisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, uluslararası öğrenci çekmek 
amacıyla yapılan tanıtım faaliyetlerinin belirli bir standardının ol-
madığı, ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterdiği ve özellikle 
resmi tanıtım faaliyetlerinin, daha çok, ilgili ülkelerdeki yetkili ki-
şilerin bireysel çabaları üzerinden ilerlediği ortaya çıkmıştır. Kurum 
temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de, tanıtımın yetersiz olduğu 
ortak bir görüş olarak ortaya çıkmıştır. Daha önce yapılan bazı ça-
lışmalarda da tanıtımın eksikliğine vurgu yapılmıştır (Kavak ve Bas-
kan, 2001; Vural ve Alkan, 2009).
Literatür kısmında, ülkelerin uluslararası öğrenci politikalarının 
değerlendirildiği bölümde (bk. Bölüm 3) değinildiği üzere, gelişmiş 
ülkelerde, tanıtım faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Bu faali-
yetler, genellikle ilgili devlet kurumlarının desteği ile çatı organizas-
yonlar tarafından yapılmaktadır. Örneğin, ABD’de Dışişleri Bakanlı-
ğına bağlı Eğitim ve Kültürel Ilişkiler Dairesi tarafından desteklenen 
EducationUSA isimli organizasyon, hem internet sitesi üzerinden 
hem de 169 ülkede 400’ü aşkın ofisi ile Amerika’da yükseköğretim 
ile ilgili ücretsiz tanıtım ve danışmanlık hizmeti vermektedir (Bhan-
dari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). Yine, Dışişleri Bakanlığının 
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desteklediği Fulbright programı sayesinde yüzlerce ülkede tanıtım 
ve danışmanlık yapılmaktadır. Benzer faaliyetler, Ingiltere’de British 
Council ve EducationUK, Fransa’da CampusFrance, Kanada’da IMA-
GINE, Almanya’da DAAD gibi organizasyonlar aracılığı ile yürütül-
mektedir. CampusFrance, Fransa Büyükelçiliğinin himayesinde 89 
ülkede 116 ofisi ile ve 27 farklı dilde hazırlanan bölgesel web siteleri 
ile Fransa yükseköğretiminin tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri-
ni yürütmektedir (Bhandari, Belyavina ve Gutierrez, 2011). Alman 
üniversitelerinin uluslararasılaşma süreçlerine pazarlama ve tanıtım 
faaliyetleri, yayınlar ve ilgili personelin profesyonel gelişimine katkı 
sağlayan DAAD bu stratejik amaca yönelik olarak yıllık yaklaşık 63 
milyon Avro bütçe ayırmaktadır (DAAD, 2010). Yukarıda sıralanan 
kurumlar öğrenci adaylarına güvenilir bilgi sunmaktadır. Ayrıca, il-
gili ülkelerin tamamı, ülkelerindeki eğitim olanaklarına ilişkin bilgi-
ye kolay erişim için çok dilli ve kapsamlı bir web sitesi sunmaktadır-
lar. Bu türden bilgi kaynakları, adayların doğru bilgilenmesi ve daha 
sonra hayal kırıklığı yaşamamaları için son derece önemlidir.
Türkiye, üniversitelerin kendileri, elçilikler, Yunus Emre Vakfı ve 
çeşitli özel kuruluşlar aracılığıyla tanıtım faaliyetlerini yapmaktadır. 
Araştırmada, bu sınırlı faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi 
gerektiği ortaya çıkmıştır. Daha önce işaret edildiği üzere, Türkiye’de 
2011 yılı Ocak ayında çıkarılan “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş 
Desteği Hakkında Tebliğ” ile yükseköğretim kuruluşlarının ulusla-
rarası öğrencilerin Türk üniversitelerini tercih etmelerini sağlamak 
amacıyla yurtdışında yapacakları tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 
pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetleri kapsamında değerlendi-
rilmiş ve üniversitelerin yurtdışı tanıtım giderlerinin yüzde 50’sinin 
Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonundan karşılanması kararlaştırılmış-
tır. Bu destekle birlikte üniversitelerin önümüzdeki yıllarda tanıtım 
faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermesi beklenmektedir. Bununla 
birlikte, tanıtım eksikliği, sadece maddi nedenlerle ilişkilendirilme-
melidir. Türkiye’de üniversitelerin tanıtım faaliyetleri yapmamasın-
daki en temel nedenlerden birisi, üniversite yönetimlerinin uluslara-
rası öğrenci getirme konusunda aktif bir tutum sergilememeleridir. 
Bununla birlikte, bazı üniversiteler (özellikle vakıf üniversiteleri) bu 
konuda oldukça iyi bir performans sergilemektedir. 
Türkiye’de yükseköğretim kurumu sayısında ve kontenjanlarında ya-
şanan artışlara bağlı olarak, başta vakıf üniversiteleri olmak üzere bü-
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tün üniversiteler, boş kontenjanlarını doldurmak veya kaliteli öğren-
ci bulmak için öğrenci arayışı içine girmiştir. Uluslararası öğrenciler 
ile ilgili talep de –özellikle vakıf üniversitelerinde– bu doğrultuda 
artmaktadır. Buna ek olarak, YÖK tarafından 17 Mart 2010 tarihin-
de kabul edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne Ilişkin Esaslar” 
kapsamında, kendi imkânları ile gelecek uluslararası öğrencilerin 
kabulünde merkeziyetçi yaklaşımdan vazgeçilmiş ve üniversitelere 
kendi kabul ölçütlerini belirleme esnekliği sağlanmıştır. Böylece, bu 
konuda daha aktif bir rol almak isteyen üniversitelerin önünde her-
hangi bir mevzuat engeli kalmamıştır. Yine, “Yurtdışından Öğrenci 
Kabulüne Ilişkin Esaslar” kapsamında, uluslararası öğrencilerin ül-
kemiz üniversitelerine yönelimlerini artırmak için üniversitelerimizi 
tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına ve üniversiteleri-
mizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi-
ne karar verilmiştir. Tüm bu gelişmeler, artık Türkiye’de uluslararası 
eğitime ve buna ilişkin tanıtıma yönelik bir farkındalığın yavaş yavaş 
oluştuğunu göstermektedir.

6.3 ÖĞRENCILERIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Araştırmada, uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar dört 
farklı süreç için ayrı ayrı incelenmiştir. Sorunların tespiti için öğ-
rencilere bu süreçlerde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını açıkça be-
lirtmeleri istenmiştir. Her bir süreç için elde edilen bulgular aşağıda 
değerlendirilmiştir. Bu süreçlere ek olarak, uluslararası öğrencilerin 
baş edemedikleri ciddi sorunların tespiti için öğrencilere, eğer eği-
timini yarıda bırakıp giden arkadaşları olduysa bunun nedenleri ve 
kendileri de ülkelerine dönmek istedilerse bunun nedenleri sorul-
muştur. 

6.3.1 Başvuru Süreci
Uluslararası öğrencilerin izlemesi gereken süreçlerden içerisinde 
belki de en önemlisi başvuru sürecidir. Öğrenciler başvuru süreci-
ne başlarken gidecekleri ülkeye tam anlamıyla karar vermiş olma-
yabilirler ve birkaç alternatif ülkeyi alternatif olarak değerlendiriyor 
olabiliriler. Öğrencilerin ilk başvuru sürecini sorunsuz atlatması için 
bu süreçlerin belirsizliklerden arındırılmış, sade ve anlaşılır olması 
önem arz etmektedir. Aksi halde, öğrencilerin daha sürecin başın-
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da motivasyonlarının kaybolması ve belki de ülke tercihi açısından 
aldıkları karardan geri dönüş yapmaları mümkün olabilmektedir. 
Diğer taraftan, ne kadar sadeleştirilirse sadeleştirilsin, ülkelerara-
sı kültürel ve sistemsel farklılıklardan dolayı başvuru süreçleri her 
halükarda karmaşıklıklar içerebilmektedir. Dolayısıyla, başvuru sü-
reçlerinde öğrencilere süreçleri sadeleştirme anlamında sağlanan 
kolaylıkların yanında, bilgi amaçlı danışmanlık hizmetlerinin de 
sunulması ayrı önem arz etmektedir. Danışmanlık hizmetleri, hem 
öğrencilerin başvuru sürecini eksiksiz ve motivasyonunu yitirmeden 
tamamlamasına hem de sonraki süreçlere daha kolay adapte olmala-
rına katkı sağlayabilmektedir. 
Araştırmada başvuru aşamasında bazı sorunlar yaşadıklarını belir-
ten uluslararası öğrencilerin yanıtlarından, sorunların genellikle ye-
tersiz/yanlış bilgilendirmeye bağlı olarak yaşandığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca bu araştırmada, öğrencilerin başvuru sürecinde yeterli bilgi-
lendirilmemesi, ileriki süreçlerde –yani, vize, kayıt ve eğitim süreçle-
rinde- öğrencilerin beklenmedik sorunlarla karşılaşmalarına sebep 
olduğu bulunmuştur. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de burslu 
eğitim ile ilgili bilgiye genellikle konsolosluklar, eğitim ataşelikleri 
ve eğitim müşavirlikleri aracılığıyla ulaştığı ve başvurularını bu mer-
kezler üzerinden yaptığı göz önünde bulundurulsa, bu temsilcilikle-
rin tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri konusunda desteklenmesi son 
derece önemlidir. 
Uluslararası öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği gelişmiş ülkelerde, 
tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri, bir arada ve çatı organizasyon-
lar aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrencilerin bilgi almakta zorlan-
dıkları göz önünde bulundurulacak olursa, Türkiye’nin de eğitim ve 
kültürel konularda yurtdışında her türlü tanıtım ve danışmanlık hiz-
meti sunacak böyle bir çatı organizasyona ihtiyacı bulunmaktadır. 
Aslında, son yıllarda Yunus Emre Enstitüsünün böyle bir rolü üst-
lendiği gözlemlenmektedir. Bu kurumun temsilcisi ile yapılan görüş-
mede, kurumun değişik ülkelerde yapılan eğitim fuarlarına katıldığı 
ve kendilerine bilgi ve doküman sağlayan üniversiteleri bu fuarlarda 
tanıttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu kurum, farklı ülkelerde açtıkları 
Türkçe dil kursları ve yürüttükleri farklı nitelikteki kültürel faaliyet-
lerle, öğrencileri yönlendirici bir rol üstlenmiştir.
Yetersiz veya yanlış bilgilendirmenin yanında, başvuru ile ilgili en 
fazla dile getirilen ve Türkiye için istisna olabilecek bir diğer sorun 



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

132

ise kontenjan kısıtlamalarıdır. Kısıtlamalara bağlı olarak öğrencilerin 
istedikleri bölümün dışında, hatta bazen çok alakasız bölümlerde, 
öğrenim gördükleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilgi duymadıkları 
bir alanda eğitimine devam etmesi, öğrenci motivasyonu açısından 
başarısızlığa neden olabilecek bir durumdur. Dolayısıyla, öğrenci-
lerin istemedikleri bir bölüme neden geldikleri, bunun bilinçli bir 
tercihin mi yoksa bilinçsiz bir tercihin bir sonucu olarak mı ortaya 
çıktığı detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. 
Bu araştırmada, öğrencilerin verdikleri cevaplar bu soruya tam anla-
mıyla yanıt üretecek nitelikte değildir. Ancak, öğrencilerin cevapla-
rından, genel olarak bu durumun seçme ve yerleştirme işlemlerinde 
izlenen merkeziyetçi uygulamalardan kaynaklandığı söylenebilir. 
Gelişmiş ülkelerde eğitim almak üzere başvuran öğrenciler, genelde 
doğrudan üniversiteye ve programa başvurdukları için, henüz ken-
di ülkelerindeyken, gidecekleri bölüm ya da programları belirleyip 
başvuruda bulunmakta ve kabul almaktadır. Yani ortada bilinçli bir 
tercih vardır ve öğrenci ülkesinden ayrılmadan hangi programa/bö-
lüme gideceğini bilmektedir. Türkiye için bu durum biraz farklıdır. 
2010 yılına kadar Türkiye’ye kendi imkânları ile gelecek öğrenciler 
YÖS sınavıyla, burslu gelecek öğrenciler ise TCS ya da seçici kurullar 
aracılığı ile merkezi olarak seçilip puanına göre yerleştirilmekteydi. 
YÖS sadece Türkiye’de yapıldığından öğrenciler, sınava girmek için 
Türkiye’ye gelmek zorunda kalıyor ve aldıkları puana göre, belirle-
nen kontenjanlar için tercih yapıyordu. Öğrencilerin sınava hazır-
landığı da varsayılacak olursa, harcanan emek sonunda, istediği bö-
lüm olsun veya olmasın, öğrencilerin tercih yaptığı söylenebilir.
2010 yılından itibaren YÖS kaldırıldığı için, kendi imkânları ile ge-
lecek öğrencilerin artık doğrudan üniversiteye başvurmaları gerek-
mektedir. Yani, öğrenciler artık gelmeden önce, öğrenim görecekleri 
programı netleşmektedir. Dolayısıyla artık süreç diğer ülkelerdekine 
paralel nitelikte işlemektedir. Ancak, devlet (TCS) burslu öğrenciler 
için merkezi yerleştirme süreci halen devam etmektedir21. TCS burs-
lusu öğrenciler sadece o ülkeye ayrılan kontenjanlara başvurabil-
mekte ve başvuruyu TCS’ye girdikten sonra, TCS puanına göre yap-
maktadır. TCS puanı düşük olan öğrencilerin sırf kabul alabilmek 

21.  Bölüm 4.2’de belirtildiği üzere, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yet-
kilileri burslu öğrencilerle ilgili süreçlerin yeni bir düzenleme ile değiştirildiğini belirtmiştir.
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için ilgi duymadığı programları tercih etmesi muhtemeldir. Kaldı ki, 
ülkelerinde TCS yapılmayan ama seçici kurullarla seçilen öğrenciler, 
Türkiye’de dil eğitimi aldıktan sonra TCS’ye girmekte ve sonra tercih 
yapmaktadır. Bundan dolayı, bu öğrenciler, öğrenim görmek iste-
dikleri bölümlerin gerektirdiği puanları alamazlarsa, Türkiye’de bir 
yıl dil eğitimi aldıktan sonra, emeklerinin zayi olmaması gerektiği 
düşüncesiyle, ilgi duymadığı ve altyapısının yetersiz olduğu düşük 
puanla öğrenci alan bölümleri tercih etmek istiyor olabilirler. 
Benzer sorunlar hükümet burslusu olarak gelen öğrenciler için ya-
şanmaktadır. Bu öğrenciler her hangi bir sınava girmeden, Türkiye’ye 
geldikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda, YÖK tarafından 
merkezi olarak yerleştirilmektedir. Türkçe bilmeyen uluslararası öğ-
renciler, tercih formunu Türkiye’de TÖMER’de dil öğrenimine de-
vam ederken yapmaktadır. Yani, bu öğrenciler tercih ve yerleştirme 
işlemleri Türkiye’ye geldikten uzun bir süre sonra gerçekleştirilmek-
tedir. Bu öğrenciler ilgi duymadığı ve altyapısının yetersiz olduğu 
bir bölüme yerleştirilirlerse, TCS’de olduğu gibi, emeklerinin zayi 
olmaması gerektiği düşüncesiyle ve belki de ne şekilde olursa olsun 
Türkiye’de kalmak için, yerleştirildikleri bölüme devam etme zorun-
luluğu hissediyor olabilirler. Ayrıca, kurum temsilcileri ile yapılan 
mülakatlarda, hükümet burslarında bazı ülkelere ayrılan kontenjan-
ların yıllar öncesi yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğini 
ve anlaşmalar güncelliğini yitirdiği için ayrılan kontenjanlara artık 
ihtiyaç duyulmadığını belirtmiştir. 
Dolayısıyla doğrudan kontenjanlarla ilgili bir sorunmuş gibi görün-
mekte olan bu sorunun kaynağında farklı nedenler yatabilmektedir. 
Yukarıda ifade edildiği gibi, bu sorun uluslararası öğrencilerin seçi-
minin ve yerleştirilmesinin merkezi olarak yapılmasından kaynak-
lanıyor olabilir. Yani, merkezi yerleştirme öğrencilerin tercihlerini 
geciktirdiği ve tercih aşamasına gelene kadar, öğrenciler emek yoğun 
bir başvuru ve sınav sürecinden geçtiğinden, öğrenciler tercih aşa-
masında ilgisiz de olsa puanının tuttuğu alanları tercih edebilmek-
tedir. 
Kontenjanla ilgili sorunu daha da derinleştiren bir diğer sorun ise, 
resmi olarak gelen öğrencilere yatay geçiş hakkı tanınsa bile pratikte 
bunun çok zor işlemesidir. Yani öğrenci tercih ettiği programı be-
ğenmediği zaman yatay geçiş yapması oldukça zordur. Zira yatay ge-
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çiş hakkı genellikle başarılı öğrencilere tanınmaktadır. Oysaki zaten 
ilk yıllarında dil ve adaptasyon sorunlarına bağlı olarak zorlanan öğ-
rencilerin geldiği programı beğenmemesi durumunda, hemen yatay 
geçiş yapabilecek başarı göstermesi oldukça zorlaşmaktadır. 

6.3.2 Vize ve Kayıt Süreçleri
Uluslararası öğrenciler açısından ilk başvuru sürecinden sonra ikin-
ci önemli süreç içerisinde vize işlemlerinin de olduğu, Türkiye’ye 
ilk geliş ve üniversiteye kayıt işlemleridir. Uluslararası öğrencilerin 
öğrenim görmek üzere gidecekleri ülkeye giriş yapabilmeleri veya 
o ülkede ikamet edebilmeleri için genellikle vize alması gerekmek-
tedir. Ilk başvuru işlemlerinde olduğu gibi, vize işlemlerinin de aşırı 
bürokrasiden arındırılmış, sade olması ve hızlı bir şekilde neticelen-
dirilmesi önem arz etmektedir. Vize sürecinin belirsizlikler içermesi 
ve uzun olması öğrenciler için caydırıcı olabilmektedir. Bunun en 
belirgin örneği 11 Eylül saldırısı sonrasında ABD’de yaşanmıştır. 
Saldırı sonrasında, ABD’nin güvenlik soruşturması vb. gibi neden-
lerden ötürü vize sürecini uzatması ve zorlaştırması neticesinde, 
öğrenci vizesine başvuru sayısında ciddi oranda düşüş yaşanmıştır 
(Johnson, 2009). 
Vizelerini alan uluslararası öğrencilerin, öğrenim görecekleri ülkeye 
giriş yaptıktan sonra, üniversiteye kayıt ve ikamet işlemleri gibi bir 
takım işlemleri yapması gerekmektedir. Farklı bir ülkede ilk defa bu-
lunmanın vermiş olduğu yabancılık ve bilgi eksikliğine bağlı olarak 
öğrenciler bu süreçlerde zorlanabilmektedir. Dolayısıyla, uluslarara-
sı öğrenciler ülkeye geldikten hemen sonra, üniversite ya da ilgili ku-
rumlarca koordineli bir şekilde kendilerine rehberlik yapılması ve ilk 
günlerinde belirli bir oryantasyon programı dahilinde destek sağlan-
ması son derece önemlidir. Aksine, öğrencilerin bu süreçlerde hiçbir 
yardım sağlanmadan kendi başlarına bırakılması, daha eğitimlerine 
başlamadan ciddi bir bunalıma itilmelerine sebep olabilmektedir.
Bu araştırmada, uluslararası öğrencilerden, Türkiye’den kabul aldık-
tan sonra, vize ve üniversiteye kayıt işlemlerinde karşılaştıkları so-
runları belirtmeleri istenmiştir. Sadece birkaç öğrenci vize ile ilgili 
sorun yaşadığını ve sorunun bekleme süresi ile ilgili olduğunu be-
lirtmiştir. Balkanlar’dan gelen öğrencilerle yapılan odak grup görüş-
melerinde, öğrencilerin yedi ay kadar vize için bekledikleri ve buna 
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bağlı olarak eğitimlerinde yıl kaybına uğradıkları ortaya çıkmıştır. 
Sonraki yıllarda pek çok Balkan ülkesi ile vizelerin karşılıklı olarak 
kaldırılması bu nedenle sevindiricidir. Benzer sorunu Çeçenistan’dan 
gelen öğrenci de yaşamış ve altı ay kadar vize için beklemiştir. Vize 
ile ilgili sorun yaşadığını belirten öğrencilerin sayısı az olduğundan, 
yaşanan sorunlar istisnai durum olarak değerlendirilebilir. Ama yine 
de bu süreçlerin gözden geçirilmesi ve varsa aksaklıkların giderilme-
si gerekmektedir. 
Vizeye ek olarak, başvuru süreçlerinde olduğu gibi, bazı öğrenciler 
kayıt sürecinde eksik bilgilendirildiklerini ve kendilerine yeterince 
rehberlik yapılmadığını belirtmiştir. Bu sorunu yaşadığını belirten 
öğrencilerin yanıtlarından, sorunun üniversitelerde uluslararası öğ-
rencilerle ilgilenecek, onlara rehberlik edecek ve konu hakkında has-
sasiyeti olan personeli bulunan kapsamlı bir öğrenci ofisinin olma-
masından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir öğrencinin şu ifadesi 
bu anlamda çok dikkat çekicidir: “kayıt olmaya gittiğimizde sanki 
ilk defa yabancı öğrenci geliyor gibi davranıyorlardı” (A17). Ayrıca, 
kurum görüşmelerinde ortaya çıkan, üniversitelerin uluslararası öğ-
rencilerle ilgili birimlerinin daha çok Erasmus programına bağlı ola-
rak kurulup işletildiği yönündeki bulgu, bunu destekler niteliktedir. 
Aslında bu sorun, YÖK tarafından da bilindiği için, 17 Mart 2010 
Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, başvuran veya 
gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerin bünyele-
rinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisleri kurmasına karar verilmiştir. 
Hem bu karara bağlı olarak hem de YÖS’ün kaldırılması ve ulusla-
rarası öğrenci kabulünün üniversitelerin inisiyatifine bırakılması ile 
üniversitelerin konu hakkındaki tecrübesi giderek artmaktadır. Son 
zamanlarda kurulan bazı üniversitelerin uluslararası öğrenci kabu-
lüne yeni başladıkları düşünülecek olursa, tecrübesizliğe bağlı olarak 
uluslararası öğrencilerin benzer sorunları yaşaması olasıdır. Ancak, 
ülkemizde üniversitelerin uluslararası öğrencilere olan rağbeti art-
tıkça ve uluslararası öğrenci sayısı çoğaldıkça, üniversitelerin ulusla-
rarası öğrencilerle ilgili birimleri ve bu birimlerin sunduğu rehberlik 
faaliyetleri daha da iyileşecektir. 
Araştırmada ortaya çıkan bir diğer konu ise ikamet vb. işlemlerinin 
aşırı bürokrasi içermesi nedeniyle bezdirici olmasıdır. Öğrenci mü-
lakatlarında, öğrencilere bazen ülkelerine dönmeyi düşünüp düşün-
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medikleri ve nedenleri sorulduğunda, verilen cevaplar, bu süreçlerin 
sıkıntılı olduğunu açığa çıkarmaktadır. Ikamet işlemlerinin uzun 
sürdüğü ve uluslararası öğrenciler açısından bezdirici olduğu, STK 
temsilcilerince de dile getirilmiştir. 

6.3.3 Akademik Yaşam
Uluslararası öğrencilerin kayıt yaptırıp eğitimlerine başlamaları ile 
birlikte, öğrenciler için akademik yaşam tam anlamıyla başlamış de-
mektir. Kendi kültürlerinden ve eğitim sistemlerinden farklı bir kül-
türde ve eğitim sisteminde öğrenim görmeye gelen uluslararası öğ-
rencilerin, hem bu farklılıklara hem de akademik süreçlerin anadili 
dışında yabancı bir dil ile gerçekleşmesine bağlı olarak, akademik 
yaşama intibak etmede zorlanması kaçınılmaz bir sonuçtur (Beaver 
and Tuck, 1998; Sherry, Thomas ve Chui, 2010; Smith and Khawa-
ja, 2011). Dolayısıyla, uluslararası öğrencilerin üniversite eğitimine 
intibak sağlamaları ve başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayabil-
meleri için, akademik süreçlerde iyi bir rehberlik ile desteklenmeleri 
önem arz etmektedir.
Bu araştırmada, Türkiye’de yükseköğrenim gören öğrencilerin aka-
demik süreçlere ilişkin karşılaştıkları sorunları tespit etmek için öğ-
renimlerine başladıktan sonra, eğitimlerine ilişkin ne tür sorunlarla 
karşılaştıklarını belirtmeleri istenmiştir. Böylelikle, hem öğrenciler 
için sağlanan desteğin niteliği hakkında hem de öğrencilere ne tür 
desteğin sağlanması gerektiği hakkında bilgi toplanmak istenmiştir. 
Uluslararası öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlardan, öğren-
cilerin önemli bir kısmının derslerde ve akademik süreçlerde zor-
landıkları ve bu sorunun birbirleri ile etkileşim halinde olan farklı 
etmenlere bağlı olarak geliştiği ortaya çıkmıştır.
Ulusal ve uluslararası literatüre paralel olarak, yabancı bir dilde eği-
tim görmenin (Türkçe veya Ingilizce) öğrencilerin derslerde zor-
lanmasının en önemli nedeni olduğu tespit edilmiştir. Türkçe ya da 
Ingilizceleri yetersiz olduğu için, öğrencilerin özellikle ilk yıllarda 
dersleri anlamakta, ödevleri yapmakta, sınavlarda ve hocalarla ile-
tişim kurmakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Beklenilen bir sonuç 
olarak, öğrenciler zamanla hem Türkçe (veya Ingilizceleri) geliştiği 
için hem de eğitim sistemine zamanla adapte oldukları için ilerleyen 
yıllarda bu sorunun üstesinden gelmektedir. 
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Öğrencilerin derslerde veya diğer akademik süreçlerde zorlanmasına 
neden olan ikinci önemli etmenin, eğitim sistemleri arasındaki fark-
lılığın olduğu tespit edilmiştir. Bazı uluslararası öğrenciler, kendi ül-
keleri ile karşılaştırma yaparak, Türkiye’de üniversite eğitimin genel 
olarak daha zor olduğunu belirtmiştir. Mülakatlarda, bu zorluğun 
müfredattan mı yoksa öğretim yöntemleri veya ölçme değerlendirme 
süreçlerinden mi kaynaklandığı hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. 
Bu, öğrencilerin lise eğitimleri ve dolayısıyla öğrencilerin hazır bu-
lunuş düzeyleri arasındaki farklardan da kaynaklanabilir. Dolayısıyla 
bu konunun detaylı bir şekilde araştırılmasına ihtiyaç vardır. 
Öğrencilerin derslerde zorlanmasının bir diğer nedeni ise, yukarıda 
tartışılan kontenjan kısıtlaması sorununa bağlı olarak, bazı öğren-
cilerin ilgi duymadıkları veya alt yapılarının olmadığı bölümlerde 
öğrenim görüyor olmalarıdır. Bu noktada öğrenciler özellikle sayı-
sal ve sözel ayrımına vurgu yapmıştır. Örneğin, işletme bölümünde 
öğrenim gören bir öğrenci, işletmenin sayısal dersleri de içerdiğini 
bilmediği için bu bölümü tercih ettiğini ve sayısalı zayıf olduğunu 
için sayısal içerikli derslerde zorlandığını ifade etmiştir (A17). 
Öğrencilerin derslerdeki başarısını ve akademik yaşantısını olum-
suz etkileyen bir diğer etmen ise öğretim elemanlarının uluslararası 
öğrencilere karşı sergilediği olumsuz yaklaşımdır. Az sayıda öğrenci, 
bazı hocaların derslerde kendilerine ön yargılı yaklaştığını, aşağıla-
yacak tavırlar sergilediğini ve hatta sırf yabancı oldukları için derste 
bırakıldıklarını ifade etmiştir. Az sayıda öğrenci tarafından dile ge-
tirildiği için, yaşanan bu sorunlar istisnai durumlar olabilir. Ancak, 
şu da bir gerçek ki, başta ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin başa-
rısızlık oranının yüksek olmasına bağlı olmak üzere, etnik, kültürel 
vb. farklı nedenlere bağlı olarak öğretim elemanlarında bazı ön yar-
gılar oluşmuş olabilir. Dahası, öğretim elemanlarının farklı kültür-
lere karşı nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair bilgi eksiklikleri de söz 
konusu olabilir.
Bütün bu etmenlere ek olarak, üniversitelerin 2010 yılında uluslara-
rası öğrencilerin ödedikleri harç miktarını aşırı derecede artırması-
na bağlı olarak kendi imkânları ile gelen öğrencilerin ciddi maddi 
sıkıntı yaşadıklarını ortaya çıkmıştır. Bazı öğrenciler, bazı arkadaş-
larının artan harç parasını denk getiremediği için ülkelerine geri 
döndüklerini belirtmiştir. Harç miktarındaki artışla ilgili bu sorun, 
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YÖK’ün önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun 2011 yılındaki kararı 
ile düzeltilmiş ve böylece uluslararası öğrenci harçları, cari hizmet 
bedelinin en fazla üç katıyla sınırlandırılmıştır. Bu uluslararası öğ-
renciler açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.

6.3.4 Sosyal Yaşam
Uluslararası öğrenciler, öğrenim görecekleri ülkeye geldikten sonra, 
sosyal hayatları ile ilgili de bir takım zorluklar yaşamaktadır. Farklı 
kültürel ve sosyal normların olduğu yabancı bir ülkeye gelen ulusla-
rarası öğrenciler, hem bu farklılıklardan ötürü hem de kendi ülke-
sinde sahip olduğu sosyal yardımlaşma ağını yitirdiği için genellikle 
ilk zamanlarda kendini yalnız hissetmekte ve sosyal ilişkiler içerisine 
girmekte zorlanmaktadır (McLachen ve Justice, 2009; Sherry, Tho-
mas ve Chui, 2010; Yeh ve Inoza, 2003). Öğrencilerin yeni arkadaşlar 
edinmesi ve kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri yeni bir sos-
yal ağa girmesi zaman alan bir süreçtir. Uluslararası öğrencilerin bu 
süreci stressiz ve psikolojik bunalıma girmeden atlatabilmeleri için 
ülkeye ilk giriş yaptıkları andan itibaren farklı süreç ve etkinliklerle 
desteklenmeleri önem arz etmektedir. Uluslararası öğrencilere yö-
nelik oryantasyon programlarının ve ders dışı etkinliklerin, öğren-
cilerin kültür şokunu atlatmasında faydası olduğu ve sosyokültürel 
adaptasyonlarını kolaylaştırdığı bilinmektedir (Poyrazli ve Lopez, 
2007). Ayrıca, uluslararası öğrenci ofisleri veya üniversitelerdeki ilgi-
li birimlerce sağlanan rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin adaptasyon 
sorunlarını azaltmak amacındadır. 
Bu araştırma kapsamında, öğrencilerin sosyal hayatta yaşadıkları 
sorunları tespit etmek üzere, barınma, sağlık, iletişim veya kültürel 
adaptasyon gibi sosyal yaşantıları ile ilgili konularda tecrübelerini 
ve karşılaştıkları sorunları belirtmeleri istenmiştir. Uluslararası öğ-
rencilerin Türkiye’den genel olarak memnun oldukları tespit edil-
miştir. Ancak, öğrencilerin bazıları sosyal hayatta birtakım sorunlar 
yaşadıklarını belirtmiştir. Bu öğrencilerin verdikleri bilgilere dayalı 
olarak, sosyal hayata ilişkin ortaya çıkan sorunlar beş başlıkta top-
lanmıştır: kültürel farklılıktan kaynaklanan sorunlar, dile bağlı so-
runlar, konaklama, sağlık sigortası ve maddi sorunlar. 
Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı ortak kültür-
lere sahip yakın coğrafyadan geldikleri için kültürel adaptasyon an-
lamında öğrencilerin fazla sıkıntı çekmedikleri ortaya çıkmıştır. Bu 
durum, hem öğrencilerin büyük çoğunluğunca hem de elçilik tem-
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silcilerince belirtilmiştir. Ancak bazı uluslararası öğrencilerin giyim, 
beşeri ilişkiler ve yemek konularında ortaya çıkan farklılıklara bağlı 
olarak sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir.
Ayrıca, Türkçeleri yetersiz olan bazı uluslararası öğrencilerin, sosyal 
hayatta iletişim kurmakta zorlandıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle ilk 
yıllarda karşılaşılan bu sorun, öğrencilerin yanlış anlaşılmasına ya 
da başkalarını yanlış anlamalarına sebep olmuştur. Ingilizce eğitim 
veren üniversitelerde okuyan bazı uluslararası öğrenciler ise Türkçe 
bilmedikleri için ve Türkiye’de Ingilizce bilen az insan olduğu için 
sosyal hayatta çok zorlandıklarını belirtmiştir. 
Sosyal hayata dair bazı uluslararası öğrencilerce belirtilen bir diğer 
sorun ise konaklamadır. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda 
kalan uluslararası öğrencilerin genel olarak yurt odalarının kalaba-
lık, gürültülü ve kirli olmasından şikâyetçi oldukları tespit edilmiştir. 
Kendi imkânları ile gelen uluslararası öğrencilerden bazıları ise üni-
versitelerin barınma konusunda kendilerine yardımcı olmadıklarını 
ve kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıklarından şikâyet 
etmiştir. Bazı öğrenciler ise yabancı olduklarından kiralık ev bulma-
nın neredeyse imkânsız olduğunu, evini kiralamak isteyenlerinse 
genelde fazla depozito istendiğini belirtmiştir. Esasen bu sorunlar, 
sadece uluslararası öğrencilere özgü değildir. Türk öğrencilerinde 
zaman zaman ev kiralamakta zorlandıkları ve yurtlardan memnun 
olmadıkları görülmektedir.
Uluslararası öğrencilerin sosyal yaşantılarını etkileyen bir diğer so-
run ise maddi imkânsızlıklarla ilgilidir. Öğrencilerin maddi sorun 
yaşaması birçok açıdan öğrencinin hayatını olumsuz etkileyebilmek-
tedir. Maddi imkânsızlıklara bağlı olarak, öğrenciler, ulaşım, beslen-
me ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte sorun yaşayabil-
mekte, derslere ve sosyal aktivitelere katılamadıkları için akademik 
başarıları ve sosyokültürel adaptasyonları olumsuz etkilenebilmek-
tedir. 
Bu araştırmada, hem burslu hem de burssuz uluslararası öğrenci-
lerden bazılarının maddi açıdan sıkıntı çektikleri ortaya çıkmıştır. 
Burslu öğrencilerden bazıları verilen bursun yetersiz olduğunu ve ai-
lelerinden destek almak zorunda kaldıklarını vurgulamıştır. Burslu 
öğrencilerin genellikle ekonomik açıdan Türkiye’den daha dezavan-
tajlı ülkelerden geldiklerinden, bu öğrencilerin ailelerinden yardım 
almaları oldukça zor olabilmektedir. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl-
larda öğrenci burs miktarlarında önemli ölçüde artış sağlandığı unu-
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tulmamalıdır. Zaten, mülakatlarda bazı burslu öğrenciler bu artıştan 
dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtmiştir. 
Maddi sorunlar özellikle kendi imkânları ile gelen öğrenciler tara-
fından yaşandığı için, YÖK tarafından 17 Mart 2010 tarihinde kabul 
edilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne Ilişkin Esaslar” kapsamında, 
artık kendi imkânları ile gelecek öğrencilerden, maddi imkânlarının 
ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye elverişli olduğunu kanıt-
lamaları için –üniversitelerce belirlenecek miktarda– maddi güvence 
göstermeleri istenmektedir. Bu uygulama, Türkiye’de yükseköğrenim 
görmeye maddi gücü yetmeyecek öğrencilerin en başta elenmesi için 
getirilmiştir ve gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Ancak, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye burslu 
olarak uluslararası öğrenci getirdikleri göz önünde bulundurulacak 
olursa, istenen güvence bedeli öğrenci tarafından gösterilemez ise, 
bu durumda öğrenciyi desteklemek isteyen sivil toplum kuruluşları 
da yardım etme imkânından mahrum kalmaktadır.
Sosyal ve maddi sorunların içerisinde zikredilen bir diğer konu da 
sağlık sigortası olmuştur. Kendi imkânları ile gelen öğrenciler, 6111 
sayılı kanunla getirilen “Genel Sağlık Sigortası” yaptırma zorunlulu-
ğuna bağlı olarak sağlık sigortası yaptırmak zorunda kaldıklarını ve 
bunun kendilerine ekstra maliyet getirdiğini belirtmiştir. Öğrenciler 
daha önceleri böyle bir zorunluluğun olmadığını ve sağlık ile ilgili 
sorunlarını üniversitelerin sağlık kuruluşlarında hallettiklerini ifade 
etmiştir. 

6.3.5 Öğrencilerin Baş Edemedikleri Sorunlar
Mülakata katılan öğrencilere, eğitimlerini yarıda bırakıp giden ar-
kadaşları/tanıdıkları varsa neden bu kararı aldıkları veya kendileri 
zaman zaman eğitimlerini yarıda bırakma isteği duyuyorlarsa bunun 
nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Bu soru ile ülkemizde uluslara-
rası öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesme yüzdesinin yüksek oldu-
ğu göz önüne alarak, öğrencilerin eğitimlerine son vermelerine ya 
da son vermek istemelerine yol açan sorunları tespit etmek amacı 
güdülmüştür. Uluslararası öğrencilerin eğitimlerini yarıda kesip ül-
kelerine geri dönmelerine veya dönmek istemelerine neden olan et-
menlerin başında maddi sıkıntılar gelmektedir. Özellikle, geçen yıl 
harçların artırılması sonucu harç parasını yatıramadığı için dönen 
öğrencilerin olduğu tespit edilmiştir. Maddi sıkıntılara ek olarak, eği-
tim sistemine adapte olamamak, ailevi sorunlar, farklı nedenlerden 
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ötürü beklentilerinin karşılanmaması ve uluslararası öğrencilerle il-
gili işlemlerde izlenen aşırı bürokrasi gibi etmenler de öğrencilerin 
eğitimlerini yarıda kesip ülkelerine geri dönmelerine veya dönmek 
istemelerine neden olan etmenler olarak tespit edilmiştir. 

6.4 TÜRKIYE’DE ÖĞRENIM GÖRMENIN AVANTAJ VEYA 
DEZAVANTAJLARI

Bu araştırmada, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin hem avantaj-
lı yönlerinin hem de dezavantajlı yönlerinin belirlenmesinin, baş-
ta tanıtım faaliyetleri olmak üzere, farklı nitelikteki öğrenci çekme 
stratejilerinin belirlenmesi süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı dü-
şünülmüştür. Bu doğrultuda, mülakatlarda uluslararası öğrencilere 
Türkiye’de yükseköğrenim görmenin kendilerine ne tür avantaj ya da 
dezavantaj sağladığı sorulmuştur. 
Bu araştırmanın sonucunda, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin 
uluslararası öğrenciler için geldikleri ülkelere göre farklılık göstere-
cek şekilde avantaj ya da dezavantaj sağladığı tespit edilmiştir. Tür-
kiye’de yükseköğrenim görmenin, eğitimin kalitesi, yabancı dil öğ-
renme, uluslararası tecrübe kazanma ve ülkelerinde Türkiye’ye karşı 
duyulan sempati ve saygınlık gibi etmenlerin etkileşiminden dolayı 
bazı ülkelerden gelen öğrencilere saygınlık kazandırdığı ve dolayı-
sıyla kendi ülkelerinde özellikle özel şirketlerde etkin pozisyonlarda 
iş bulma kolaylığı sağladığı tespit edilmiştir. Kaliteli eğitim alma, ya-
bancı dil öğrenme ve uluslararası tecrübe kazanma gibi etmenler za-
ten küresel uluslararası öğrenci hareketliliğine neden teşkil eden en 
temel etmenlerdir (bk. Bölüm 2.3). Türkiye’deki uluslararası öğren-
cilerin farklı olarak vurguladığı ve Türkiye’ye özel durum, özellikle 
yakın coğrafyadaki ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu ülkelerde, 
Türkiye’ye karşı duyulan sempati ve saygınlıktır. Türkiye’nin ulusla-
rarası öğrenci çekme stratejileri izlerken bu avantajını iyi değerlen-
dirmesi gerekmektedir. 
Bu avantajların yanında, Türkiye’de yükseköğrenim görmenin, Tür-
kiye’den (bütün üniversitelerden veya bazı üniversitelerden) alınan 
diplomaların denkliğinin verilmemesine veya zor verilmesine bağlı 
olarak, bazı ülkelerde (ör. Özbekistan) öğrenciler açısından dezavan-
taj oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu öğrenciler, diploma denkliğinin 
özellikle devlet kurumlarında işe başlarken güvensizliğe bağlı olarak 
istendiğine ve dolayısıyla Türkiye’den alınan diploma ile devlet ku-
rumlarında iş bulmanın zor olduğuna vurgu yapmıştır.
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6.5 ÖĞRENCILERIN BEKLENTILERININ KARŞILANMA 
DURUMU

Uluslararası öğrencilerin geldikleri ülke ile alakalı olarak beklentile-
rinin gerçekleşme durumu öğrencilerin olumlu ya da olumsuz tec-
rübeleri ile yakından alakalı olduğu varsayılarak, öğrencilere Türkiye 
ile ilgili beklentilerinin ne derece gerçekleştiği sorulmuştur. Öğren-
cilerin yanıtlarından, Türkiye ile alakalı beklentilerinin büyük oran-
da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, bazı öğrencilerin 
özel beklentilerinin olmadığı, bazılarınınsa barınma, eğitim sistemi, 
kültür ve inanç ile alakalı beklentilerinin gerçekleşmediği tespit edil-
miştir. 
Yurtlarla ilgili yukarıda bahsedilen sorunlara paralel olarak, bazı öğ-
renciler, yurtların daha iyi olacağı beklentilerinin gerçekleşmediğini 
belirtmiştir. Bir öğrenci, eğitim sistemi ile ilgili, genel olarak bekle-
diği gibi kaliteli olduğunu, ancak sınavlarda yorum değil fazla ez-
bere dayalı soru sorulduğunu vurgulamıştır. Bunlara ek olarak, bazı 
öğrenciler Türkiye’de insanların daha kültürlü, daha nezaketli, daha 
açık görüşlü ve daha eğitimli olduğu yönünde beklentileri olduğunu 
ancak bu beklentilerinin tersine bir durumla karşılaştıklarını ifade 
etmişlerdir. Ayrıca, Türkiye’nin bir Islam ülkesi olduğunu ve dindar 
bir toplum beklentisi içinde olduklarını vurgulayan bazı öğrenci-
ler, Türkiye’ye geldikten sonra, beklentilerinden daha az dindar bir 
toplumla karşılaştıklarını vurgulamışlardır. Öğrenciler bu konuda 
beklentilerinin karşılanmama durumunu, özellikle üniversitelerde 
yaşanan başörtüsü yasağı ile açıklamıştır.

6.6 ÖĞRENCILERIN MEZUNIYET SONRASI KALMA 
ISTEKLERI

Araştırma kapsamında sorulan sorulardan biri de, uluslararası öğ-
rencilerin yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra bir üst öğre-
nim için ya da başka sebeplerle Türkiye’de kalmak isteyip istemedik-
leridir. Bu soru, hem öğrencilerin şu anki memnuniyet düzeylerini 
ölçmeyi hem de öğrencilerin mezuniyet sonrası beklentilerini tespit 
etmek maksadıyla sorulmuştur. Uluslararası öğrencilerin genel ka-
naati Türkiye’de kalmanın oldukça zor ve bürokratik engellerle dolu 
bir süreç olduğu yönündedir. Buna rağmen kalmak isteyen öğrenci-
lerin bazıları hiçbir koşul aramaksızın izin verilirse veyahut mezu-
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niyet sonrası verilen 15 günlük sürenin uzatılması durumunda kal-
mak istediklerini, bazıları ise iş imkânı buldukları takdirde kalmak 
istediklerini belirtmiştir. Genel olarak, öğrencilerin yanıtlarından, iş 
ve çalışma izni gibi olanaklar sağlandığı takdirde, mezuniyet sonrası 
kalmak isteyen uluslararası öğrencilerin olduğu anlaşılmaktadır. 
Öğrenciler ve STK temsilcileri tarafından dile getirilen, mezuniyet 
sonrası kalma süresinin 15 günle sınırlı olması sorunu, Içişleri Ba-
kanlığı tarafından 2011 yılında yapılan yeni düzenleme ile çözüme 
kavuşturulmuştur. Buna göre, öğrencilere mezuniyet sonrasında 6 
aylık bir ek ikamet süresi öngörülmüştür. Içişleri Bakanlığı’nın bu 
düzenlemesi, uluslararası öğrencilerin mezuniyet sonrasında diplo-
ma işlemlerini veya bir üst kademe geçiş için gerekli işlemleri Tür-
kiye’de takip etmesinin önünü açtığı için oldukça önemli bir gelişme 
olmuştur.
Bununla birlikte, bazı öğrencilerin bir üst eğitim için veya ikamet 
yeri olarak Türkiye’yi diğer ülkelerin yanında ikinci veya sonuncu 
alternatif olarak gördükleri tespit edilmiştir. Bazı öğrencilerse, Tür-
kiye’deki işsizlik, başka ülkede yüksek lisans yapma istediği ve kendi 
ülkesinde daha yüksek gelir elde etme imkânı gibi etmenlere bağlı 
olarak kendi ülkelerine ya da başka bir ülkeye gitmek istediklerini 
açıkça ifade etmiştir. Diğer bazı öğrencilerse, kendi ülkelerinin onla-
ra ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, dönmeleri gerektiğini belirtmiş-
tir. 
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Bu araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, Türkiye’deki 
uluslararası öğrenci sayısını ve gelen öğrencilerin niteliğini ve mem-
nuniyetini artırmaya yönelik geliştirilen öneriler aşağıda maddeler 
halinde sunulmuştur: 
•	 Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilere yöne-

lik yapılan tanıtım ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması 
gereklidir. Yunus Emre Enstitüsü’nün farklı ülkelerde açtığı 
ofisler, desteklenerek bu bağlamda birer tanıtım ve danışma 
merkezlerine dönüştürülebilir.

•	 Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’deki üniversiteler de 
tanıtım süreçlerine daha fazla müdahil olmalıdır. Üniversite-
lerin daha fazla uluslararası öğrenci çekmek amacıyla yapa-
cakları tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin, hükümet tara-
fından ihracat desteği kapsamına alınması ve yurtdışı tanıtım 
giderlerinin yarısının bu destek kapsamın karşılanması, üni-
versiteler tarafından büyük bir avantaja dönüştürülmelidir. 
Üniversitelerin tanıtım süreçlerinde daha aktif olmalarını 
sağlamak için bu tür destekler sürdürülmelidir.

•	 Üniversiteler tanıtım faaliyetlerini, uluslararası öğrenciler ta-
rafından Türkiye’ye ilişkin ifade edilen avantajların farkında 
olarak yürütmelidir. Bu çerçevede, Türkiye’de sunulan eğiti-
min kalitesinin kendi ülkelerinde sunulan eğitim kalitesinden 
yüksek olması, Türkiye’deki eğitim ve yaşam maliyetinin Tür-
kiye’ye alternatif olabilecek –özellikle gelişmiş– diğer ülkele-
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re göre düşük olması ve Türkiye’nin kültürel, dini veya etnik 
yapısının kendi ülkelerine benzemesi gibi etmenler tanıtımda 
öne çıkarılmalıdır. Dahası, Türkiye ve üniversiteler hakkında-
ki eksik ya da yanlış bilgileri izale etmek için, etkin bir kamu 
diplomasisine ihtiyaç vardır. Türkiye’deki eğitimin niteliği ve 
akademik ortamın özgürlüğü (bu çerçevede, üniversitelerde 
artık başörtüsü yasağının olmadığı) vurgulanmalıdır.

•	 Uluslararasılaşma konusunda üniversitelere vizyon kazan-
dırılmalı ve tanıtım, müfredat, öğrenci destek hizmetleri ve 
üniversite personelinin eğitimi gibi birçok farklı konuda üni-
versitelerin uluslararasılaşmaları desteklenmelidir.

•	 YÖS’ün ve merkezi yerleştirmenin kaldırılması sonrasında, 
uluslararası öğrenciler her bir üniversite hatta her bir bölüm 
için ayrı başvuru yapmak durumunda kalmıştır. Bu durum, 
uluslararası öğrenciler için hem başvuru maliyetini artırmış 
ve hem de başvuru sürecini daha karmaşık hale getirmiştir. 
Başvuru işlemleri için, Ingiltere’de UCAS ya da Amerika’da 
The Common Applications örneklerinde olduğu gibi, merke-
zi, çok dilli ve çevrimiçi bir başvuru sistemi kurulmalı ve baş-
vurular bu sistem üzerinden alınmalıdır. Bu sistem sayesinde, 
üniversiteler öğrenci seçerken kendi ölçütlerini koyarken, öğ-
renci tek bir web sitesi üzerinden bütün başvuru işlemini ta-
mamlayacaktır. Uluslararası öğrenciler, tek tek üniversitelere 
başvuru yapmak zorunda kalmayacaklarından dolayı, başvu-
ru sürecinde daha rahat edecektir. Buna ek olarak, öğrencile-
rin bütün üniversiteler hakkında detaylı ve güvenilir bilgiye 
web ortamında tek bir adresten erişmesi, öğrencilerin sıklıkla 
dile getirdiği yetersiz ya da yanlış bilgilendirme sorununa çö-
züm getirecektir. Ayrıca, bu sistem merkeziyetçi yapının gü-
venilirlik, erişilebilirlik, kolaylık ve ekonomikliği ile üniversi-
telerin kabul ölçütlerini kendilerinin belirlemesi inisiyatifini 
birleştirme potansiyeline sahip olacaktır.

•	 YÖS’ün kaldırılması sonrasında başvuruların değerlendiril-
mesinde ortaya çıkan karmaşıklığın ve öğrenciye getirilen 
ekstra maddi külfetin ortadan kaldırılması için, öğrenci seçi-
mi için YÖS benzeri merkezi bir sınavın tekrar hayata geçiril-
mesi ancak bu sınavın farklı ülkelerde ve farklı dillerde yapıl-
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ması daha uygun olacaktır. Farklı ülkelerde ve farklı dillerde 
yapılan TCS bu amaçla kullanılabilir. 

•	 Üniversitelerde, sadece ERASMUS öğrencilerine değil, tüm 
uluslararası öğrencilere hizmet sunacak bir ofis kurulmalı-
dır. Bu bağlamda, YÖK tarafından 2010 yılında, uluslararası 
öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerde Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına karar verilmesi 
önemli bir gelişmedir ve hayata geçirilmesinde büyük fayda 
vardır. Bu ofislerde çalışacak personel, uluslararası öğrenciler-
le ilgili konu ve süreçler hakkında yeterli bilgi ve donanıma 
sahip kimselerden seçilmelidir. Ayrıca, Türkiye’deki süreçler 
hakkında tecrübe kazanmış uluslararası öğrencilerin, ulusla-
rarası öğrenci ofislerinde çalışmalarının önü açılmalıdır. Bu 
ofislerde, farklı ülke ya da bölgeleri temsilen öğrenci temsilci-
leri bulundurulmalıdır.

•	 Uluslararası öğrencilere, üniversitelerin ve MEB’in bünyesin-
de, Türkiye’ye geldikleri ilk günlerde, kayıt ve ikamet işlemleri 
gibi resmi süreçlere ve barınma, ulaşım, haberleşme ve sosyal 
ilişkiler gibi günlük yaşama ilişkin bir oryantasyon eğitimi su-
nulmalıdır. Bu eğitim ayrıca, öğrencilerin bulunduğu şehri ve 
öğrenim göreceği üniversitenin birim ve imkânlarını tanıtıcı 
mahiyette olmalıdır. Oryantasyonlarda, eğitimlere ek olarak, 
öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kül-
türel etkinliklere de yer verilmelidir.

•	 Uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye gelişlerini ve Türkiye’de 
ki süreçlerini kolaylaştırmak için başvuru, vize ve ikamet gibi 
süreçler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmeli ve kolaylaştı-
rılmalıdır. Bu konuda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve burslu öğrenciler için bü-
rokrasiyi azaltmayı amaçlayan yeni düzenlemelerin pratikte 
nasıl işleyeceği izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Yapılan bu 
değerlendirme temelinde gerekirse bazı revizyonlara gidilme-
lidir. Ayrıca, YÖK ve ilgili diğer kurumlar tarafından, bu dü-
zenlemelerin kapsamı dışında kalan burssuz öğrencilerle ilgili 
kolaylaştırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Uluslararası öğrencilerin ne denli maddi sorun yaşadıklarının 
tespit edilerek bunun için bazı çözümlerin geliştirilmesi, ge-



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

150

len öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olmalarına ve daha 
olumlu tecrübelerle ülkelerine dönmelerine katkı sağlayacak-
tır. Özellikle kendi imkânları ile gelen öğrencilerin yaşadığı bu 
sorunu çözmek için, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, uluslara-
rası öğrencilerin öğrencilikleri süresince kampüs içinde veya 
dışında yarı-zamanlı olarak çalışmalarına imkân sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır. Zaten, uluslararası öğrencilere ça-
lışma yasağı getiren ve aynı zamanda lisansüstü eğitim gören 
uluslararası öğrencilere öğrenim gördükleri üniversite içinde 
araştırmacı olarak istisnai çalışma izni veren 85/9380 sayılı 
“Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere 
Ilişkin Yönetmelik” 2011 yılında yürürlükten kaldırıldığı için 
bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Öğrencilerin 
akademik başarılarının etkilenmemesi için bu düzenlemede 
akademik başarı ölçütü şart koşulmalıdır.

•	 Devlet yurtlarında kalan hem ulusal hem de uluslararası öğ-
rencilerin sorunları (odaların kalabalık olması, hijyen sorunu 
ve gürültü, vb.) gerçekçi bir şekilde tespit edilmeli ve çözüme 
kavuşturulmalıdır. Buna ek olarak, yurtlarda kalan uluslarara-
sı öğrencileri kaynaştırmaya yönelik özel sosyal aktiviteler ya-
pılmalı ve öğrencilerin sorunlarıyla muhatap olacak bağımsız 
bir birim kurulmalıdır. 

•	 Uluslararası öğrenciler, Türkçe dil becerilerini geliştirip ken-
dilerine yeni bir sosyal yardımlaşma ağı kurana kadar, hem 
akademik hem de sosyal anlamda desteklenmelidir. Üniversi-
telerdeki uluslararası öğrenci ofisleri ve dil kursları, bu amaçla 
dersler ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemelidir.

•	 Uluslararası öğrencilerin, öğrenci toplulukları aracılığı ile 
ya da farklı yollarla kendi aralarında kurdukları sosyal ağlar 
teşvik edilmelidir. Var olan ya da kurulacak olan uluslarara-
sı öğrenci ofisleri ile bu sosyal ağlar arasında organik ilişki 
kurulmalı ve öğrenci ilk geldiği günden itibaren bu ağlara 
yönlendirmelidir. Ayıca, uluslararası öğrenci toplulukları ta-
rafından, öğrencilere yönelik yapılan oryantasyon çalışmaları 
ve sosyal etkinlikler üniversiteler tarafından maddi ve lojistik 
anlamda desteklenmelidir.

•	 Burslara başvurunun az olduğu ülkelere verilen kontenjanlar 
yeniden gözden geçirilmeli ve sırf kontenjanları doldurmak 
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için başvuran herkese ya da başarı düzeyi düşük öğrencilere 
burs verilmemelidir. Gerekirse kontenjanlar düşürülmeli ve 
daha başarılı öğrencileri seçmek ve bursa yönlendirmek için 
burs yardım miktarları artırılmalıdır. Ayrıca, genel tanıtıma 
ek olarak, bursların tanıtımı da etkin yapılmalıdır.

•	 BÖP kapsamında veya hükümet bursları kapsamındaki burslu 
öğrencilerin ilgileri ile yerleştirildikleri programlar arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü için, kontenjanların alan/bölüm ba-
zında dağılımı ve öğrenci yerleştirme süreçleri sürekli gözden 
geçirilmelidir. Yukarıda işaret edilen başvuru web sitesi, bu 
amaçla kullanılabilir ve öğrencilerin ilgilileri ile kontenjanla-
rın eşleştirilmesine yardımcı olabilir.

•	 Mezuniyet sonrasında Türkiye’de kalmak ve çalışmak isteyen 
başarılı öğrencilerin, çalışma hayatına geçiş süreci kolaylaştı-
rılmalı ve bu süreci Türkiye’den takip etmesine imkân veril-
melidir. 

•	 Mezun öğrencilerle –özelikle burslu olarak öğrenim gören-
lerin– ilişkileri koparmamak için sağlıklı işleyen bir mezun 
takip sistemi kurulmalı ve mezunların birbirleriyle rahatlıkla 
iletişim kurabilecekleri (çevirim-içi veya yüz-yüze) ortamlar 
geliştirilmelidir.

•	 Türkiye’de uluslararası öğrencilere danışmanlık hizmeti ve 
burs sağlayan çok sayıda STK bulunmaktadır. Birçok gelişmiş 
ülkede olduğu gibi, ülkemizde de bu tür STK’lar desteklenme-
li ve uluslararası öğrencilerle ilgili edindikleri tecrübelerden 
istifade edilmelidir. 

•	 Türkiye’den alınan diplomaların denkliğiyle ilgili sorun çıka-
ran ülkelerle diplomatik kanallarla görüşülmeli ve bu ülkeler-
deki denklik sorunu çözülmelidir. Bu şekilde, ilgili ülkelerden 
daha fazla öğrenci gelmesinin önü açılmış olacaktır.
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EK 1:  ÖĞRENCI MÜLAKAT SORULARI

1. Cinsiyet?
2. Hangi ülkeden geldiniz? 
3. Hangi düzeyde eğitim görüyorsunuz? 
4. Hangi üniversitede eğitim alıyorsunuz? 
5. Hangi bölümde ya da anabilim dalında öğrencisiniz? 
6. Kaç yıldır Türkiye bulunuyorsunuz? 
7. Burslu musunuz? 
(8. Soru, 7. Soruya “Evet” diyenlere sorulacaktır.)
8. Nereden burs alıyorsunuz? 
9. Eğitim için neden Türkiye’yi tercih ettiniz? Ülke olarak Türki-

ye’yi sizin için cazip kılan nedir?
10. Türkiye’de eğitim alma konusunda, ülkenizde herhangi bir ta-

nıtım oldu mu?
11. Kendi ülkeniz ve Türkiye dışında, başka bir ülke ya da ülke-

lerde eğitim almayı düşündünüz mü? Hangi ülkeler? Neden?
12. Başvuru sürecinde herhangi bir sorunla ya da güçlükle karşı-

laştınız mı? Neler?
13. Türkiye’den kabul aldıktan sonra, Türkiye’ye geliş ve üniver-

siteye kayıt aşamasında herhangi bir sorunla ya da güçlükle 
karşılaştınız mı? Neler?
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14. Türkiye’de eğitiminize başladıktan sonra üniversitede eğitimi-
nizle ilgili sorunlar yaşadınız mı? Varsa, ne tür sorunlar ya-
şadınız? (Örneğin; dille, derslerle, öğretim elemanlarıyla veya 
bürokratik süreçlerle ilgili sorunlar yaşadınız mı?)

15. Türkiye’de eğitiminize başladıktan sonra sosyal yaşantınızla 
ilgili sorunlar yaşadınız mı? Varsa, ne tür sorunlar yaşadınız? 
(Örneğin; barınma, sağlık, iletişim veya kültür sorunları ya-
şadınız mı?)

16. Eğitimini yarıda bırakıp ülkesine geri dönen ya da başka bir 
ülkeye giden arkadaşlarınız oldu mu? Varsa, bu kişilerin eği-
timlerini yarıda bırakma nedenleri nelerdir? 

17. Siz eğitiminizi yarıda bırakıp ülkenize dönmeyi düşündünüz 
mü? Neden?

18. Türkiye’de öğrenim görme, ülkenizde size ne tür avantajlar 
sağlayacaktır?

19. Buraya geldiğinizde Türkiye’yle ilgili beklentilerinizin ne ka-
darı gerçekleşti? 

20. Mezuniyet sonrası Türkiye’de kalmak ister misiniz? Neden?
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EK 2:  KURUM TEMSILCILERI MÜLAKAT SORULARI

Aşağıdaki taslak sorular, kurum görüşmelerinde kullanılmış, ku-
rumlara ve ilgi alanlarına göre ek sorular sorulmuştur: 
1. Uluslararası öğrenci eğitiminde temayüz etmiş ülkelerle kar-

şılaştırıldığında, Türkiye’nin mevcut durumu ile avantaj/deza-
vantajları nelerdir?

2. Uluslararası öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretim görmeleri 
hususunda ne tür amaçlar güdülüyor? 

3. Ilgili kuruluşlar Türkiye’ye uluslararası öğrenci çekmeye yöne-
lik ne tür politika ve stratejiler izlemektedir?

4. Farklı dönemlerde Türkiye’deki uluslararası öğrenci profilin-
de (kaynak ülke, burslu/burssuz, dil eğitimi/lisans/lisansüstü, 
vb.) ve sayısında yaşanan istikrarsızlığın nedenleri nelerdir?

5. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısını artır-
mak için neler yapılmalıdır?

6. Türkiye’de eğitim almış yükseköğretim mezunlarının, Türki-
ye’de istihdamıyla ilgili bir politika var mıdır?

7. Size yansıdığı kadarıyla Türkiye’de uluslararası öğrencilerin 
karşılaştıkları temel problemler nelerdir? 

8. Üniversitenizde uluslararası öğrencilerle ilgili bir birim var 
mı? Varsa, bu ofiste ne tür faaliyetler yürütülmekte?

Aşağıdaki taslak sorular, Elçilik görüşmelerinde kullanılmış, gerekti-
ğinde ek sorular sorulmuştur: 
1. How many ……… students are studying at Turkish universi-

ties?
2. In your opinion, why do ……. students choose to study in 

Turkey?
3. In your opinion, what kind of problems ……. students face 

during the admission and registration to Turkish universities? 
What about the academic and social problems they face while 
studying in Turkey?

4. Are there any ……. students who left Turkey without comple-
ting their degrees? If so, what do you think about the attritions 
of them?
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EK 3:  YABANCI ÖĞRENCI DEĞERLENDIRME 
KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.2011  Resmi Gazete Sayısı: 27924
BIRINCI BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun oluşu-
muna, toplanmasına, yönetimine, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 

(1) Bu Yönetmelik, Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu, oluşturulacak üst 
ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 

(1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16’ncı, 19 uncu 
ve 20’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 

(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı oldu-
ğu Bakanı,
b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Burslu Yabancı Öğrenci: Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projeler 
hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye’de eğitim görmesi 
uygun görülenler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde eğitim amacıyla 
Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri,
d) Kanun: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
e) Kurul: Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunu,
f) Kurul Başkanı: Başbakanı veya Bakanı,
g) Üst ve Alt Kurullar ile Ihtisas Kurulları: Kurul Başkanı tarafından belirli 
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bir konuda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üyelerden oluşan üst ve 
alt kurullar ile ihtisas kurullarını,
ğ) Yabancı Öğrenci: Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencileri
ifade eder.

IKINCI BÖLÜM: Kurulun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu
Madde 5 

(1) Kurul; Kurul Başkanının başkanlığında,
a) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,
b) Içişleri Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi,
c) Dışişleri Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi,
ç) Maliye Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsilcisi,
d) Millî Eğitim Bakanlığının en az Genel Müdür düzeyindeki ilgili temsil-
cileri,
e) Türk Işbirliği ve Kalkınma Idaresi Başkanı,
f) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü,
g) Diyanet Işleri Başkanı,
ğ) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri arasından görevlendirilecek iki temsilci,
h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından görevlen-
dirilecek iki temsilci,
ı) Konu ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcilerinden her yıl Başkanlığın teklifi ile 
Kurul Başkanı tarafından seçilen altı kişi,
i) Kurul Başkanı tarafından uygun görülecek diğer yetkililer,
katılımıyla oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın 
Temmuz ayı içerisinde Başkanlığa bildirirler.
(3) Kurul Başkanı, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluştu-
rabilir.

Kurulun görev ve yetkileri
Madde 6

(1) Kurul, Türkiye’de öğrenim görecek burslu yabancı öğrencilerin öğrenim sü-
reçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, 
ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ve yabancı öğrencilerle ilgili 
çalışmalar yapmak amacıyla aşağıdaki görevleri ifa eder.
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a) Öğrenim görmek üzere, Türkiye’ye gelecek olan ve Türkiye’de öğrenim 
gören burslu yabancı öğrencilere ilişkin genel politikaları belirlemek.
b) Uluslararası yabancı öğrenci stratejisini Türkiye’nin menfaatleri çerçe-
vesinde belirlemek.
c) Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler için sağlanacak eğitim, öğ-
retim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini belirlemek.
ç) Yükseköğretim Kurulunun önerilerini dikkate alarak yükseköğretim ku-
rumlarına alınacak burslu yabancı öğrenci kontenjanlarını ve seçim esasla-
rına ilişkin ilkeleri belirlemek.
d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye›ye gelecek burslu 
yabancı öğrencilere ilişkin esasları belirlemek.
e) Burslu yabancı öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek.
f) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtdışındaki eğitim-öğretim kuru-
luşlarının faaliyetlerinin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için, yaşadıkla-
rı sorunları kurumlar nezdinde takip etmek ve çalışma sonuçlarını analiz 
ederek değerlendirmek.
g) Ulusal ve uluslararası şartlara göre, burs verilecek burslu yabancı öğrenci 
sayısını, burs miktarını, barınma, iaşe ve diğer ödemeler ile Türkiye›deki 
genel uygulamalar dikkate alınarak tedavi giderlerine ilişkin esasları be-
lirlemek.
ğ) Kurul görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans 
gibi etkinlikler düzenlenmesini ve yurtiçi veya yurtdışındaki diğer kurum 
ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılımı sağlamak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri
Madde 7

(1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak.
b) Kurulun toplanma tarihini, yerini tespit etmek ve gündeme karar ver-
mek.
c) Ihtiyaç duyulan konularla ilgili olarak, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile 
ihtisas kurulları oluşturmak.
ç) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma ve faaliyetlerini koor-
dine etmek.
d) Kurulun görev alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, 
konferans gibi etkinliklere katılacak üyeleri belirlemek.

 
Üyelerin görevleri
Madde 8 

(1) Üyelerin görevleri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına, kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak 
katılmak.
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b) Türkiye’de öğrenim görecek burslu yabancı öğrencilerle ilgili olarak görev 
alanına giren konularda sorunları tespit etmek ve bu sorunların çözümüne 
yönelik yapılan veya yapılması gereken çalışmaları Kurul toplantılarında di-
ğer üyelerle paylaşmak.
c) Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, 
konferans gibi etkinliklere Kurul adına 7’nci maddenin birinci fıkrasının 
(d) bendi çerçevesinde katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları 
değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.
ç) Kurul toplantılarında alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında 
etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve toplantı kararları doğrultu-
sunda yapılan çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla üç ay içerisin-
de Başkanlığa bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurul toplantıları
Madde 9

(1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez salt çoğunlukla 
toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısı ile Kurul olağa-
nüstü toplanabilir.
(2) Toplantıya davet, olağanüstü toplantılar hariç olmak üzere toplantı günün-
den en az iki ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.
(3) Üyeler, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Kurul toplantısı başlama 
tarihinden en az otuz gün önce Kurul sekretaryasına yazılı olarak bildirir. Kurul 
Başkanınca uygun görülen öneriler gündeme alınır. Nihai gündem, Kurul top-
lantısı tarihinden on gün önce üyelere dağıtılır.
(4) Kurul toplantıları, Kurul Başkanının belirlediği usulle yürütülür.

Kurul kararları
Madde 10 

(1) Kurul kararları katılanların oy çokluğu ile alınır ve üyeler tarafından imzala-
narak Kurul Başkanının onayına sunulur.
(2) Kurul kararları bağlayıcıdır.
(3) Kurul kararları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından öncelikle değerlendiri-
lir ve sonuçları hakkında Kurula bilgi verilir.
(4) Kurul kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Baş-
kanlıkça takip edilir.

Kurul kararlarının duyurulması
Madde 11

(1) Kurulda alınan kararlar, Başkanlık bünyesindeki sekretarya tarafından, top-
lantıyı takip eden on beş gün içinde üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bil-
dirilir.
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Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları
Madde 12

(1) Kurul Başkanı tarafından, Kurul gündemine alınan konular üzerinde detaylı 
çalışmalar yürütmek üzere, gerektiğinde üye kurum ve kuruluşların temsilcile-
rinden müteşekkil üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturulabilir. Kurul 
tarafından verilen yetki çerçevesinde üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları tara-
fından alınan kararlar Kurul Başkanının oluru ile yürürlüğe konulur.
(2) Kurulun görev alanlarıyla ilgili bir konuda çalışma yapmak üzere birden faz-
la alt kurul oluşturulduğunda, alt kurullar arasındaki koordinasyonu sağlamak 
amacıyla bir üst kurul oluşturulabilir.
(3) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, toplantı karar metinlerini ve hazırla-
yacakları raporları Kurulda değerlendirilmek üzere Başkanın görüşü ile Kurul 
Başkanına sunarlar.

Sekretarya
Madde 13 

(1) Kurul ve oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının sekretarya 
hizmetleri Başkanlık bünyesindeki Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı tarafın-
dan yürütülür.

Sekretaryanın görevleri
Madde 14

(1) Sekretarya, Kurulun ve oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulla-
rının görev ve yetkilerini yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere aşağıdaki 
görevleri ifa eder.

a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları 
yapmak.
b) Kurulun toplantı tarihlerini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek 
ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.
c) Kurul, üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları toplantıları için gerekli ko-
ordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı ile ilgili düzenlemeleri 
yapmak.
ç) Kurul, üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarını koordine 
etmek, gündemlerini takip etmek ve toplantı karar metinlerini yazmak.
d) Kurulun raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri 
ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara 
göndermek.
e) Kurul çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporları hazırlamak.
f) Kurula sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurum-
ların yaptıkları çalışmalar hakkında ilgili kurumların katılımı ile rapor ha-
zırlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik ilkesi
Madde 15

(1) Üyeler, Kuruldaki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgi ve belge-
leri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.

Mali hükümler
Madde 16 

(1) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertip-
lerinden karşılanır.

Yürürlük
Madde 17 

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
yürütür.
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EK 4: YURTDIŞINDAN ÖĞRENCI KABULÜNE ILIŞKIN 
ESASLAR

17 Mart 2010 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar 
Uyarınca Düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne Ilişkin Esaslar
A- Genel Ilkeler:

1) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Ilişkin 2922 Sa-
yılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 
18.03.2009 tarihli toplantısında alınan yabancı uyruklu öğrencilere tüm üni-
versitelerde öğrenim görme imkânının verilmesi kararı uyarınca yurt dışın-
dan öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı 
ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine, 

2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan 
önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tara-
fından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda 
yer almasına, söz konusu kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvi-
min ÖSYM Başkanlığınca belirlenmesine,

3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta bi-
rinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında 
kontenjan ayrılmasına,

4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sına-
vı’nın (YÖS) kaldırılmasına;

5) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendi-
rilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması 
önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise 
bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccala-
ureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine 
ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçer-
lilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına, 

6) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek 
öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine ve üniversitelerin bu miktarlar 
arasındaki taleplerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanma-
sına ilişkin teklifin Bakanlar Kuruluna sunulmasına,

7) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden 
alınacak öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim 
kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenmesine,

8) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olma-
ması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan 
kontenjanların üniversite talep ettiği takdirde aynı üniversitenin diğer prog-
ram kontenjanlarına eklenebileceğine,
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B- Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanların, 
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da Içişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaş-

lığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma 
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla 
Tanınan Hakların Kullanılmasına Ilişkin Belge sahibi olduklarını belge-
leyenlerin,

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift 
uyrukluların,

4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir 
ülkede tamamlayanların, 

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini 
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, 

başvurularının kabul edilmesine, 

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında ya-
bancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C lisele-
rinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç 
yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin ta-
mamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), 

5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

başvurularının kabul edilmemesine,

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına Ilişkin Ilkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not or-
talamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde 
kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından 
öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir 
yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun 
onayına sunulmasına,
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2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğren-
cilerin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye 
imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarının 
eklenmesine,

3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumları-
mızda her aşamada öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi 
olmaları gerekmekte olduğundan ülkemizdeki üniversitelerin kabul ettik-
leri öğrencilere “kabul mektubu” veya eşdeğer bir belge düzenlemelerine,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini 
seçmelerine imkân sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve 
katalogların hazırlanmasına, üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuar-
larına katılımlarının teşvik edilmesine ve başvuran veya gelen öğrencilere 
yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına,

5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kon-
tenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde 
belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’na bildirmesine, 

6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazan-
dığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesin-
de ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine

karar verilmiştir. 
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EK 5:  TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI BURSLARI 
ŞARTNAMESI VE YERLEŞTIRME TAKVIMI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bursları Şartnamesi 

I) Genel Bilgiler 

Ikili anlaşmalarda konuya ilişkin özel bir kayıt yoksa Türk Hükümetince aşağıda 
belirtilen şartlar çerçevesinde lisans, lisansüstü (yüksek lisans / doktora), araştırma 
ve Türk dili yaz kursu bursu verilmektedir. 

1- Burs duyuruları her yıl diplomatik yoldan yapılır. Aday, burs için kendi ül-
kesinin yetkili makamlarına ya da Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliğine 
başvurur. 
2- Aday seçimi, ilgili ülke ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğince yapılır. 
Komisyon, beş burs kontenjanı için bir, altı ve yukarısı için iki yedek aday belir-
ler. 
3- Lisans, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) ve araştırma adayları için istenen 
belgeler en geç 15 Temmuz, Türk dili yaz kursu adayları için istenen belgelerin 
en geç 15 Mayıs›a kadar diplomatik yoldan T.C. Millî Eğitim Bakanlığına gönde-
rilir. Eksik gönderilen belgeler ile son başvuru tarihinden sonra ulaşan belgeler 
kesinlikle işleme alınmaz. 
4- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, belgeleri inceler ve kabul edilen aday diplomatik 
yoldan davet edilir. 
5- Lisans ve lisansüstü adayı Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinden “Öğre-
nim” vizesi, araştırma adayı “Araştırma (MEB Burslusu)” vizesi alır. Iki ay süreli 
Türk dili yaz kursu adayının “Turist” vizesi ile TÖMER’de öğrenim görme im-
kânı vardır. 
6- Aday, kabul mektubunda belirtilen adrese kendi imkânı ile gelir. Ülkemize ge-
lişte kabul mektubu ve diploma asıllarını beraberinde getirir. Kabul mektubunda 
gerekli bilgiler mevcuttur. 
7- Ülkemize gelen aday öğrenim göreceği kuruma kayıt yaptırır ve burs için baş-
vurur. Okul kayıt ve burs belgesi ile birlikte “yurt” ve “ikamet izni” için başvurur. 
8- Ikamet süresi bitmeden bir ay önceden uzatılması gerekir. Süre uzatımı konu-
sunda sorumluluk öğrenciye aittir. 
9- Lisans ve lisansüstü öğrencileri TÖMER’de 1 yıl süre ile Türkçe eğitimi alır. 
Üniversitelere kayıt için “yüksek” seviyede TÖMER Diploması almak gerekir. 
10- Öğrencilerin tercih yapmadan önce üniversitelerin kayıt-kabul şartlarını öğ-
renmesi gerekir. Üniversitelerin bazıları 1 yıl süre ile hazırlık okutmakta ve baraj 
sınavı uygulamaktadır. Üniversiteye yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 
değişiklik talepleri dikkate alınmaz. 
11- Tıpta Uzmanlık başvuruları kabul edilmez. Ancak, adaylar kendi imkânları 
ile Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) katılabilirler. 
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12- Araştırma, üniversitelerde kendi alanında bilimsel çalışma yapmak isteyen-
lere yöneliktir. Süresi 2-8 aydır. 
13- Türk dili yaz kursları Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Trabzon, Antalya ve 
Samsun’da düzenlenir. Aday, üç şehir tercih eder. Yeterli sayıya ulaşmayan mer-
kezlerde kurs düzenlenmez. Kurs 1 Temmuz–31 Ağustos arasındadır 
14- Okul harcı, yurt ücreti, tedavi gideri (Uzun süreli hastalıklar, önemli ameli-
yatlar, protez, çene ortopedisi, ortodonti ve diş protezleri hariç) Hükümetimizce 
karşılanır. 
15- Eğitim-öğretim Eylül’de başlar. TÖMER’de Türkçe öğrenimi görmek üzere 
davet edilen adayın en geç 31 Ekim, üniversitede öğrenim görmek üzere davet 
edilen lisans, lisansüstü (yüksek lisans / doktora) ve araştırma adaylarının en geç 
15 Ekim tarihinde üniversitelerine kayıt yaptırması ve burs için başvuru yapması 
gerekir. 
16- Normal eğitim süresini (hazırlık hariç) zamanında tamamlayamayan lisans 
öğrencisine toplam olarak 2 yıl ilâve süre verilir. Bu süre içerisinde de başarısız 
olan öğrencinin bursu kesilir. 
17- Burslu öğrenci, kayıtlı olduğu öğrenim kurumunun ve kaldığı yurdun şartla-
rı ile bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

II) Adaylarda Aranan Nitelikler 

1- Türkiye Cumhuriyeti ya da çifte vatandaş (Türk ve diğer ülke vatandaşı) ol-
mamak. 
2- Lisans adayı için; Türkiye’de eğitim veren liselere denk bir okuldan en az iyi 
derece ile mezun olmak, mezun olduktan sonra iki yıldan fazla ara vermemiş 
olmak ve başvuru tarihinde 25 yaşından büyük olmamak. 
3- Lisansüstü (yüksek lisans/doktora) adayı için; en az 4 yıl süreli üniversite me-
zunu olmak ve başvuru tarihinde 40 yaşından büyük olmamak. 
4- Araştırma adayı için; en az 4 yıl süreli üniversite mezunu olmak, Türkçe, Ingi-
lizce ya da Fransızcayı en az iyi derecede bilmek. 
5- Türk dili yaz kursu adayı için; üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu 
olmak. 
6- Ülkemizde öğrenim yapmasına engel bir rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığı bu-
lunmamak. (AIDS, Hepatit C, vb.) 

III) Adaylardan Istenen Belgeler 

1- Lisans: Diploma, Transkiript, Sağlık Raporu, TÖMER Türkçe Diploması (Var-
sa), 
2- Lisansüstü (Yüksek Lisans /Doktora): Diploma, Transkiript, Sağlık Raporu, 
Tavsiye / Kabul Mektubu (Varsa), TÖMER Türkçe Diploması (Varsa), 
3- Araştırma: Diploma, Transkiript, Sağlık Raporu, Tavsiye / Kabul Mektubu 
(Varsa), Özgeçmiş (CV) 
4- Türk Dili Yaz Kursu: Diploma / Öğrenci Belgesi, Sağlık Raporu. 
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IV) Ekler 

Tercih Formu: 
1- Tercih Formu’nu TÖMER Türkçe diplomasına sahip olan, Türkiye’de bulunan 
Liselerden mezun olan, Yurtdışında bulunan üniversitelerin Türkoloji, Türk Dili 
ve Edebiyatı vb. bölümlerinden mezun olan, Araştırma ve Türk Dili Yaz kursuna 
başvuran adaylar dolduracaktır. 
2- Bunun dışında kalan adaylar Tercih Formu doldurmayacaklar, Tercih Formu-
nu Türkiye’de TÖMER’de Türkçe öğrenimine devam ederken yapacaklardır.

HÜKÜMET BURSLUSU YABANCI ÖĞRENCILERIN YERLEŞTIRME TAKVIMI

İŞLEM AŞAMALARI İŞLEM 
TARİHİ

İŞLEM YAPACAK 
KURUM

1-Kontenjan ve Diğer Esasların Belirlenmesi Eylül Yabancı Öğrenci 
Değerlendirme Kurulu 

2-Kontenjan Listesi ve Diğer Başvuru 
Belgelerin Dışişleri Bakanlığı ve Paydaş 
Kurumlara Gönderilmesi

Ekim Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı 
3-Türk Dili Yaz Kursu Adayları

Aday listesinin Millî Eğitim Bakanlığına (Dış İlişkiler 
Gn. Md.) bildirilmesi

15 Mayıs Dışişleri Bakanlığı 

Aday listesinin YURTKUR ve TÖMER’e bildirilmesi 31 Mayıs MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Yurt ve TÖMER isimlerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
(Dış İlişkiler Gn. Md.) bildirilmesi

15 Haziran YURTKUR, TÖMER 

Kabul Mektuplarının Dışişleri Bakanlığına 
bildirilmesi

30 Haziran MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Adayların Türkiye’ye gelerek kayıt yaptırma son 
tarihi 

Temmuz 

4-TÖMER’e yerleştirilecek Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Adayları

Aday listesinin Millî Eğitim Bakanlığına (Dış İlişkiler 
Gn. Md.) bildirilmesi 

15 Temmuz Dışişleri Bakanlığı 

Aday listesinin YURTKUR ve TÖMER’e bildirilmesi 31 Temmuz MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Yurt ve TÖMER isimlerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
(Dış İlişkiler Gn. Md.) bildirilmesi 

15 Ağustos YURTKUR, TÖMER 

Kabul Mektuplarının Dışişleri Bakanlığına 
bildirilmesi

31 Ağustos MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Adayların Türkiye’ye gelerek kayıt yaptırma son 
tarihi 

15 Ekim
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5-Doğrudan üniversiteye yerleştirilecek Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 
Araştırma Adayları
Aday liste ve başvuru belgelerinin Millî Eğitim 
Bakanlığına (Dış İlişkiler Gn. Md.) bildirilmesi

15 Temmuz Dışişleri Bakanlığı 

Aday liste ve belgelerinin YÖK’e bildirilmesi 31 Temmuz  MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Üniversite yerleştirme sonuçlarının Millî Eğitim 
Bakanlığına (Dış İlişkiler Gn. Md) bildirilmesi 

15 Ağustos YÖK 

Aday listesinin YURTKUR ve TÖMER’e bildirilmesi 31 Temmuz MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Yurt ve TÖMER isimlerinin Millî Eğitim Bakanlığına 
(Dış İlişkiler Gn. Md) bildirilmesi

15 Ağustos YURTKUR, TÖMER 

Kabul Mektuplarının Dışişleri Bakanlığına 
bildirilmesi

31 Temmuz MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Adayların Türkiye’ye gelerek kayıt yaptırma son 
tarihi 

1 Ekim

6- TÖMER’den mezun olanların yerleştirme işlemleri 

Tercihlerin alınması ve YÖK’e bildirilmesi 15 Haziran MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Yerleştirme sonuçlarının Millî Eğitim Bakanlığına 
(Dış İlişkiler Gn. Md) bildirilmesi 

15 Temmuz YÖK 

Öğrenim kurumu değişen öğrencinin YURTKUR’a 
bildirilmesi

15 Ağustos MEB Dış İlişkiler Gn. 
Md. 

Yurt isimlerinin Millî Eğitim Bakanlığına (Dış 
İlişkiler Gn. Md) bildirilmesi 

31 Ağustos YURTKUR
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EK 6:  TÜRKIYE CUMHURIYETI TARAFIMDAN TÜRK 
CUMHURIYETLERI ILE TÜRK TOPLULUKLARINDAN 
GELEN ÖĞRENCILERE YÜKSEK ÖĞRENIM BURSLARI 
ILE ILGILI ŞARTNAME

DAYANAK
Bu şartname, Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 
Sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayalı olarak, Kanlan Türkiye›de Öğrenim Gören Ya-
bancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Yönetmeliğe, söz konusu Kanun gereği kurulan 
Değerlendirme Kurulunca alınan kararlara, bursların tahsis edildiği ülke ve toplu-
luklarla imzalanan anlaşmalara ve YÖK mevzuatına dayanır.

A- BURSLARLA ILGILI GENEL BILGILER
1- Burslar, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklar Sınavı’na 
(TCS) alınan, o öğretim yılı için ayrılan yükseköğrenim kontenjanına dahil edi-
len, bu şartnamede belirtilen şartları taşıyan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından da bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrencilere verilir.
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) veya üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci ka-
bulünde kullanması uygun görülen YÖS’e eşdeğer sınavlar sonucu kendi im-
kanları ile öğrenim görmek üzere bir yükseköğretim programına yerleştirilen 
öğrenciler devlet bursluluğuna kabul edilmezler.
2- Ülkemizce her yıl Ocak ayında belirlenen kontenjanlar için adaylar, ülke-
lerinin yetkili makamlarına başvururlar.
3- Ülkelerinde, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkan-
lığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi görevlileri tarafından yapılan TCS 
‹ye alınan Adaylardan başarılı olanlar aldıkları puana göre tercihleri doğrultu-
sunda programlara yerleştirilirler. 
Ülkelerinde TCS yapılmayan adaylar ise dış temsilciliğimizden bir üyenin de 
Bulunduğu seçici kurullarca, bunun mümkün olmaması halinde de ülkeleri-
nin yetkili makamları tarafından seçilirler. Bu adaylardan Türkiye›de yapılan 
TCS›de başarılı olanlar aldıkları puana göre tercihleri doğrultusunda program-
lara yerleştirilirler.
4- Ülkesinde veya ülkemizde yapılan TCS’ye katılan öğrencilerden ÖSYM 
Başkanlığımca belirlenen Türkçe Seviye Tespit Sınavı barajını aşanlar, yerleş-
tirildikleri Programlara devam ederler. Barajı aşamayanlar ise ülkemizde veya 
ülkelerindeki Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türki-
ye Türkçesi kursuna devam ederler. Bu kursu başarı ile bitiren öğrencilerden 
Türkçe Seviye Tespit Sınavı›nda belirlenen barajı aşanlar yerleştirildikleri yük-
seköğretim programına başlarlar. Barajı aşamayan öğrencilerin bursları kesilir 
ve yerleştirildikleri yükseköğretim programın da öğrenimlerine başlayamazlar.
5- Öğrencilerin Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilmeleri esasları. 
Ancak, Yabancı dille eğitim veren okullara, en fazla % 5 kontenjan verilebilir.
6- Ön lisans öğrencilerinin bursluluk süresi, 1 yıl TÖMER+ Ön Lisans+1 (ek 
süre),Lisans öğrencilerinin bursluluk suresi, 1 yıl TÖMER+Lisans+2 (ek süre) 
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yıl olmak üzere verilen süreyi aşamaz. Ancak, hazırlık okuyan öğrencilere 1 yıl 
daha bursluluk süresi verilir. 
Verilen sürelerde mezun olamayan öğrencilerin bursu kesilir.
7- Öğrenciler kendilerine tamamı bu sürelerde (devam zorunluluğu olmasa 
dahi)derslere devam etmek zorundadırlar.
8- Öğrencilerin bursları TÖMER ve ya üniversite eğitimine başladıkları ta-
rihten itibaren ödenir. Öğretim programlarına ayın 20 sinden sonra başlayanla-
rın bursu, takip eden aydan itibaren ödenir.
9- Lisans programı öğrencilerinden Türk Cumhuriyetlerinden gelenler YÖK 
ve eğitim temsilcileri tarafından uygun görülmesi, temsilcisi olmayan ülke ve 
topluluklardan gelen öğrenciler ise YÖK tarafından uygun görülmesi halinde 
veya kendileri istedikleri takdirde en geç ikinci yılın sonuna kadar, öğrenim 
gördükleri lisans programlarından ön lisans programlarına Yükseköğretim Ku-
rulu karan ile geçebilirler. Bu öğrencilere 2+ 1 öğretim yılı daha bursluluk hakkı 
tanınır. 
Ön lisans programlarına geçişlerde burs başlangıcı kayıt tarihi olarak alınır.
10- Ülkemizde öğrenim gören öğrencilerden öğrenimlerine devam edecek 
olanların sınıf geçme sistemine göre eğitim veren yükseköğretim kurumlarımız 
öğretim yılının başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, yan yıl siste-
mine göre eğitim veren yükseköğretim kurumlarının her yan yılının başlama 
tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde öğrenim gördüğü üniversiteye başvur-
maları ve öğrencilik belgesi almaları gerekmektedir.
11- Ülkemizde öğrenim görmekte olan yükseköğrenim öğrencilerinden, aka-
demik yıl devam ederken izin almak suretiyle staj için ülkelerine gidenlere bu 
sure için burs ödemeleri yapılmaz.
12- Devlet burslusu olarak meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenci-
lerden, yerleştirildikleri programları 2 yılda bitirenler «Meslek Yüksekokulla-
rının Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik» 
hükümlerinden yararlanarak lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Bu öğ-
rencilere intibak programı Süresine ek olarak 2+ 1 öğretim yıl daha bursluluk 
hakkı tanınır ve bursları yerleştirildikleri lisans programları süresince ödenir.
13- Yerleştirildiği lisans programında hiç öğrenime başlamayan veya ilk bir ay 
içerisinde on lisans programlarına geçmiş olan öğrenciler hariç A-9›uncu mad-
de gereği program değişikliği yapılan öğrencilere, A-12›inci maddede belirtilen 
Yönetmeliğe göre dikey geçiş yaptıkları takdirde burs ödenmez.
14- Yurt ücretleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanan devletimiz burslusu 
yabancı uyruklu öğrencilerin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda barındırılmaları esastır. Ancak, 
ilgili devletin veya topluluk yönetiminin yazılı isteği doğrultusunda baz1 öğren-
cilerin resmi yurtlar dışında da kendi imkanları ile barınmalarına başvurulan 
halinde, kalacakların adresin bildirilmesi şartıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca 
izin verilir.
15- Burslu öğrencilerin Türkiye’ye geliş ve dönüş yol giderleri, kendileri veya 
hükümetleri tarafından karşılanır. Ancak, ilk defa gelen ve ülkesine herhangi 
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bir nedenle kesin dönüş yapacak olan öğrencilerin hava alanlarından kalacakla-
rı yurtlara ve kaldıkları yurtlardan hava alanlarına kadar ulaşmaları ülkemizce 
sağlanır.
16- Öğrencilere her mali yılda, Maliye Bakanlığımızca belirlenen miktarda 
burs ve diğer ödemeler yapılır.
17- Türk Topluluklarından zorunlu haller nedeniyle geç gelen ve TÖMER 
eğitimini eğitim-öğretim başladıktan sonra tamamlayan öğrencilerden üniver-
sitelere geçici kayıt yaptırılarak dinleyici olarak devam edenlere kitap-kırtasiye 
dışında diğer ödemeler yapılır. (Bu süre öğrencilere tanınan bursluluk süresin-
den sayılmaz.)
18- Burslu öğrenciler devam ettikleri öğretim kurumlan ile kaldıkları yurtla-
rın mevzuatına uymak zorundadırlar.
19- Başarılı olan öğrenciler, «Yükseköğretim Kurumlan Arasında Ön lisans 
ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik» hükümleri uya-
nınca yatay geçiş yapabilirler.
20- Her yıl ülkelere ve topluluklara tanınan kontenjanların ne kadarının kul-
lanılacağı, zorunlu haller dışında, ilgili ülke ve toplulukça en geç Ağustos ayının 
sonuna kadar diplomatik yoldan Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
1- a)Lise son Sınıfta okuyor olmak veya lise mezunu olmak.

b) 1 Ocak tarihi itibarıyla 25 yaşından gün almamış olmak.
2- Türkiye’de devlet burslusu olarak okurken öğrencilik sorumluluğu ve 
iradesi dışındaki sebepler (sağlık, doğal afet vb.) hariç öğrenimini bırakmamış 
veya devlet bursluluğuna son verilmemiş olmak.
3- Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı ol-
mamak.

C- ADAYLARDAN ISTENEN BELGELER
1- Öğrenci Bilgi Forum (EK-1 Bu form öğrencinin burs alabilmesi için 
Eğitim Müşavirliği veya öğrenim gördüğü Il\Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 
pasaport kimlik bilgileri esas alınarak büyük harfle doldurulup öğrenci kayıt 
belgesi ve pasaport fotokopisi eklenerek Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim 
Öğretim Genel Müdürlüğünce gönderilecektir.)
2- Lise diplomalarının dış temsilciliklerimizce onaylanmış bir örneği ile Eği-
tim Müşavirliğimizce Türkiye olarak düzenlenmiş denklik belgesi (Lise diplo-
masının aslı Türkiye›ye gelirken getirilecektir.)
3- Türkiye›de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ilke-
sindeki resmi bir kuruluştan son 6 (altı) ay içinde alınan sağlık raporu ve Türki-
ye Türkçesine Tercümesi.
4- 2 adet fotoğraf ( 4,5 x 6 cm ebadında)
5- Vize istem Formu (istizan Bilgileri Formu) (EK-2)
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D-  BURSLARIN KESINLEŞMESI
1- Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarına tanınan kontenjan dahilinde 
seçilen adaylardan istenen belgelerin, gelecek öğrencilerin listelerinin ilgili ül-
keye bildirilmesinden sonra 15 gün iyinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
diplomatik yoldan ulaştırılması esastır. Ancak, bunun mümkün olmaması ha-
linde Türk Topluluklarından gelecek öğrenciler belgeleri beraberlerinde getire-
bilirler. Gönderilen listelerde değişiklik yapılmaz.
2- Bursluluğu kabul edilen öğrencilerin geliş işlemleri ülkelerince tamam-
landıktan sonra, geliş tarihleri en az 15 gün önceden diplomatik yoldan Milli 
Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 
Diplomatik yoldan yapılamayan öğrenciler Türkiye’ye hareket etmeyeceklerdir.
3- Bursluluğu kabul edilen öğrenciler Türkiye›ye gelmeden önce dış temsil-
ciliğimizden öğrenim meşruhatlı giriş vizesi alacaklardır.
4- Bursluluğu kabul edilen öğrencilere bursları, yerleştirildikleri öğretim 
kurumlarına kayıtlarını yaptıklarını belgelendirdiklerinde, kayıt yaptıkları tarih 
itibariyle ödenecektir.

E- BURSLARIN DONDURULDUĞU, DURDURULDUĞU VE KESILDIĞI 
HALLER
1- Hazırlık Sınıflarında birinci yılda başarılı olamayan öğrencilerden Yükse-
köğretim Kurulu Başkanlığına müracaat edenlerin, YÖK tarafından yerleştiril-
dikleri yükseköğretim programının aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan 
karşılığı olması halinde, hazırlık Sınıfı olmayan programlara yerleştirilmeleri 
şartıyla üniversite değişiklikleri yapılır ya da hazırlık sınıfında ikinci yıl öğre-
nim görmek isteyen öğrencilerin bu süre için bursları dondurulur, bu süre için 
öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmaz ve takip eden yılda ayı programda bi-
rinci sınıfa başladıklarını belgelendirdikleri tarih itibarıyla bursları tekrar açılır. 
Hazırlık Sınıfında ikinci yılında da başarılı olamayan öğrencilerin ise YÖK ta-
rafından yerleştirildikleri yükseköğretim programının adını taşıyan ve öğretim 
dili Türkçe olan karşılığı olması halinde, hazırlık sınıfı olmayan programlara 
yerleştirilmeleri şartıyla üniversite değişiklikleri yapılır ve bu programın da öğ-
renime başladıklarına belgelendirdikleri tarih itibarıyla bursları tekrar açılır.
2- TÖMER veya üniversitedeki öğrenimleri süresi içinde hastalanan ve bu 
süreyi raporlu - izinli olarak ülkelerinde geçirmek isteyen öğrencilerden rapor 
süresi 1 (bir) aydan fazla olanların bursları dondurulur, bursun dondurulduğu 
süre için öğrenciler burs alamaz.
Öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihten itibaren burslulukları başlatılır. 
(Öğrenciler alacağı raporun örneğini yurt ve milli eğitim müdürlülükleri ile öğ-
renim gördükleri kuruma teslim edecektir)
3- Ülkemizde öğrenimlerine devam ederken, tatil nedeniyle ülkelerine giden 
öğrencilerin ülkelerinde hastalanmaları ve tedavi görmeleri halinde, ülkemizde 
devam ettiği programın da öğretim başlarında ise durumlarının Milli Eğitim 
Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne ve üniversitesine 15 
(on beş) gün içinde bildirilmesi ve öğrencilerin dönüşlerinde de ülkelerindeki 



EKLER

175

resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları raporu ve Türkiye Türkçesine tercüme-
sini dış temsilciliklerimizden veya Türkiye›deki temsilciliklerinden tasdik etti-
rerek ilgililere vermeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerden, rapor süresi 1 (bir) 
aydan fazla olanların bursları dondurulur, ülkemize dönüp öğrenimine devam 
ettiklerini belgelendirdikten sonra bursları devam eder ve geriye dönük burs 
ödenmez.
4- Yükseköğrenim gördüğü kurumun Yönetim Kurulunca kaydı dondurulan 
öğrencinin bursu da dondurulur. Aralıklı veya toplam olarak sağlık ve doğal 
afetler gibi mazereti nedeniyle en fazla iki yarıyıl kaydı dondurulan öğrencinin 
bu süresi kendisine tanınan bursluluk süresinden sayılmaz. Öğrenci yeniden 
öğrenciliğini belgelendirdiğinde ( ders kaydı yaptırdığı tarih itibarıyla) tekrar 
burs ödenmesi başlar. Bursu dondurulan öğrenciye, kaydını dondurduğu ku-
rum dışında herhangi bir öğretim kurumuna kayıt yapılırsa ve öğrenciliğini 
belgelese dahi burs ödenmez.
O öğretim yılına ait kitap - kırtasiye ve giyecek yardımlarının aldıktan sonra, 
kaydını bir Öğretim yılı (iki dönem) donduran öğrenciler bir sonraki eğitim - 
öğretim yılında kitap - kırtasiye ve giyecek yardımından yararlanamazlar. Kayıt 
donduran öğrenci ile ilgili bilgilerin yetkili makama geç bildirilmesi nedeniyle 
öğrenciye ödenmemesi gereken aylara ait yapılan ödemenin tamamı, Ödemeler 
yeniden başladığında yapılacak burs ödemelerinden uygun görülen taksitlerle 
kesilir.
5- Ön lisans veya lisans öğrenimi gören ancak, yerleştirildiği programlar sü-
resinde mezun olamayan ve kendilerine tanınan ek sürede okuyan öğrencilerin 
ders ve sınavlarının olmadığı dönemlerde ülkelerine gittikleri takdirde bursları 
dondurulur. Bu süre için öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmaz.
6- Öğrencinin, bursluluğu ile ilgili işlemlerin yeniden değerlendirilmesinin 
gerektiği haller de bursluluğu durdurulur. Yapılan değerlendirme sonunda burs-
lu olduğu kesinleşen öğrencinin, geriye dönük burslarıyla birlikte burs ödeme-
leri başlatılır.
7- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
yurtlarda barınan öğrenciler, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ve 
YURTKUR Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uymadıkları takdirde 
burslarının en fazla% 30›u kesilir.
8- Öğrenim kurumundan 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezası alan 
öğrencinin aylık bursunun % 30› u, 1 aydan 1 yarıyıla kadar uzaklaştırma cezası 
alan öğrencinin aylık bursunun % 40› 1 kesilir. Öğrenci, cezası bitip öğrenime 
başladığını belgelendirdiğinde bursunu tam olarak almaya hak kazanır. 1 ya-
rıyıldan fazla ceza alan öğrencinin bursu kesilir, tekrar bursluluk haklarından 
yararlanamaz.
9- Öğrencilerin devamsızlık süresi iş günü üzerinden hesaplanır. Öğrenci-
lerden TÖMER kurslarına veya yerleştirildikleri programlara mazeretsiz;

a. Sürekli olarak,
1- 1 haftadan 1 aya kadar devam etmeyenlerin aylık bursunun % 30’u,
2- 1 aydan 2 aya kadar devam etmeyenlerin aylık bursunun% 60’ı,
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b. Aralıklı olarak,
1- Toplam 1 ay devam etmeyenlerin aylık bursunun% 20’si,
2- Toplam 2 ay devam etmeyenlerin aylık bursunun% 40’ı,kesilir.
c. iki aydan fazla sürekli veya aralıklı devam etmeyen,
d. Şartnamenin A-10’nuncu maddesine göre kayıt yeniletip öğrenimine 

başladığının belgelendirmeyen, 
öğrencilerin bursluluğu iptal edilir, tekrar bursluluk haklarından yararla-

namazlar.
e. Vize veya final sınavlarından birine dahi katılmayanların aylık bur-

sunun % 50›si kesilir.
Bu işlemlerin gecikmesini önlemek amacıyla öğrenim gördüğü kurum ta-

rafından öğrencinin durumu YÖK’e ve Valiliğe bildirilir.
10- TÖMER’de başarısız oldukları için ilişiklerinin kesildiği bildirilen öğren-
cilerin burs1arı kesilir.
11- Aynı seviyede program değişikliği yapan öğrencilerin (A bölümü 19 ve E 
bölümü 1 ‘inci maddede belirtilen program değişiklikleri hariç) bursları kesi-
lir. (Ön lisans programından ön lisans programına, lisans programından lisans 
programına)
12- Devlet burslusu olarak üniversite programlarına yerleştirilen öğrenciler-
den öğrenimleri esnasında tekrar TCS’ye girerek program değiştiren öğrencile-
rin bursları kesilir.
13- Öğrenimine devam eden;

· Ön lisans öğrencilerinin 2’nci yılsonunda 1’inci sınıf,
· Lisans öğrencilerinin 3›üncü yılsonunda 1›inci sınıf, 4›üncü yıl so-

nunda 2›nci sınıf derslerinden başarısız olmaları halinde 1 (bir) eğitim 
öğretim yılı (güz-bahar) bursları dondurulur. Bursu dondurulan öğ-
rencilerin barınma giderleri ve katkı paylan ödenir. Bu süre içerisinde 
başarısız oldukları derslerini başardıklarını belgelendirdikleri tarihten 
itibaren burs ve diğer ödemeleri yeniden başlatılır, ancak geriye dö-
nük burs ödenmez. Başarısızlıklarının devamı halinde bursları kesilir. 
Bursun dondurulduğu süre bursluluk süresinden sayılır. Ancak, 2547 
Sayi11 Yükseköğretim Kanunu›nun 5/J maddesinde yer alan ve en az 
iki yarıyıl programlanması ve uygulanması gereken derslerden başarı-
sızlık, bursluluk süresini aşmayacak şekilde, burs kesme nedeni olarak 
değerlendirilmez.

14- Hangi öğretim yılında yükseköğrenime başlamış olursa olsun, bulunduğu 
sınıfa bakılmaksızın öğrenimini öğretim süresine eklenecek ek sürede bitireme-
yeceği YÖK tarafından bildirilen öğrencilerin bursları, başka bir incelemeye tabi 
tutulmaksızın ilişiği kesilir.
15- Ülkesi tarafından kontenjana dahil edilen ve ülkemizde bir üniversite 
programına yerleştirilen ancak, öğrenim süresi içerisinde Türk vatandaşlığına 
geçen öğrencilerin bursları kesilir.
16- Ülkesi tarafından kontenjana dahil edilen ve ülkemizde bir üniversite 
programına yerleştirilen ancak mazeretsiz olarak (sağlık veya tabii afetler gibi 



EKLER

177

mazereti olanlar hariç) öğrenime hiç; başlamayan öğrenciler de dahil bursu ke-
silen öğrencilere tekrar burs bağlanmaz. Ancak, yönetimin hatasından dolayı 
bursu kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren tekrar burs bağlanır.

Yürürlük
Bu Şartname Onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Bu Şartname hükümlerini Milli Eğitim Bakam yürütür.
Bu Şartname 09/10/2008 tarih ve 3881 sayi11 Makam Onayı ile uygulamaya konul-
muştur.



KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

178

EK 7:  TÜRKIYE CUMHURIYETI TARAFIMDAN TÜRK 
CUMHURIYETLERI ILE TÜRK TOPLULUKLARINDAN 
GELEN ÖĞRENCILERE VERILEN LISANSÜSTÜ 
EĞITIM BURSLARI ILE ILGILI ŞARTNAME 

DAYANAK
Bu şartname, Türkiye›de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 
2922 Sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Türkiye›de Öğrenim 
gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin Yönetmeliğe, söz konusu Kanun ge-
reği kurulan Değerlendirme Kurulunca alınan kararlara, bursların tahsis edildi-
ği ülke ve topluluklarla yapılan anlaşmalara ve YÖK mevzuatına dayanır.

A-  BURSLARLA ILGILI GENEL BILGILER
1- Burslar, her yıl tahsis edilen kontenjan kapsamında Türkiye’de bir yükse-
köğretim kurumunda, (kültür anlaşmaları, mutabakat zabıtları, kültürel değişim 
programları ve ikili anlaşmalarda konuya ilişkin özel bir kayıt yoksa) lisansüstü 
eğitim (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık) yapmak isteyen 
Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarından gelen üniversite mezunlarına 
verilir.
Ülkemizde devlet burslusu olarak veya devlet burslusu olmadan bir lisans veya 
yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ( devlet burslusu olan öğ-
rencilerin bir önceki programda bursu kesilmiş olsa dahi) ülkelerince o öğretim 
yılı için ayrılan lisansüstü eğitim kontenjanlarına dâhil edilmeleri ve üniversite-
lerce lisansüstü programlarına kabul edilmeleri halinde burslu sayılırlar. 
2- Ülkemizce her yıl Ocak ayında belirlenen kontenjanlara başvuracak aday-
ların kimlik bilgileri ülkelerinin yetkili makamları tarafından diplomatik yoldan 
en geç; Temmuz ayı sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.
3- Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarından gelecek adayların, dış 
temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı karma bir kurul tarafından seçil-
meleri esastır. Ancak, kurulun oluşturulamaması halinde ülkelerin yetkili ma-
kamlarınca da seçilebilirler. Seçilen adayların başvuru evraklarının (diploma ve 
transkript orijinalleri ile noter veya Türk Dış Temsilciliklerimizce onaylı tercü-
meleri) Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi tarafından incelenerek lisans ve 
yüksek lisans diploması alınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ta-
nınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans 
ve doktora programları için yeterli olup olmadığının tespit edilmesinden sonra 
Türkçe bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise ülkelerinde veya ülkemizde l 
yıllık Türkçe eğitiminin başarı ile tamamlanmasından sonra «Lisansüstü Eği-
tim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre enstitülere kayıt yaptırırlar. Bu öğrencilerin 
burslulukları yerleştirildikleri program süresince (yüksek lisans programında 
4 yarıyıl, doktora programında 8 yarıyıl) devam eder. Ancak, tez çalışmasını 
belirtilen sürede tamamlayamadığı için enstitülerce ek süre tanınan yüksek li-
sans öğrencilerine en fazla 2, doktora öğrencilerine en fazla 4 yarıyıl daha burs 
ödenebilir.
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4- Ülkemizde TÖMER eğitimi süresince adaylara yükseköğrenim bursu 
ödenir.
5- Öğrencilerin Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilmeleri esastır. 
Ancak, bu öğrencilere yabancı dille öğretim yapan üniversitelerde %15 konten-
jan ayrılabilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı okuyanlara bir öğretim 
yılı fazla burs ödenir.
6- Eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin bursları enstitüye kayıt yaptır-
dıklarını belgelendirdiklerinde kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla ödenir.
7- Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile tez çalışması için ülkelerine gitmeleri 
uygun görülen öğrencilere, belgelerini Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ibraz etme-
leri şartıyla öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere top lam 3 aya 
kadar burs ödemesi yapılır.
8- Yurt ücretleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanan devletimiz burslusu 
yabancı uyruklu öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğüne veya Üniversitelere bağlı yurtlarda barındırılmaları esastır. An-
cak, ilgili devletin veya topluluk yönetiminin yazılı isteği doğrultusunda bazı 
öğrencilerin resmi yurtlar dışında da kendi imkânları ile barınmalarına başvuru 
halinde, kalacakları adresin bildirilmesi şartıyla Milli Eğitim Bakanlığınca izin 
verilir.
9- Burslu öğrencilerin Türkiye’ye geliş ve dönüş yol giderleri, kendileri veya 
hükümetleri tarafından karşılanır. Ancak, ilk defa gelen ve ülkesine herhangi 
bir nedenle kesin dönüş yapacak olan öğrencilerin hava alanlarından kalacakla-
rı yurtlara ve kaldıkları yurtlardan hava alanlarına kadar ulaşımları ülkemizce 
sağlanır.
10- Öğrencilere her mali yılda, Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarda burs 
ve diğer ödemeler yapılır.
11- Burslu öğrenciler, devam ettikleri öğretim kurumları ile kaldıkları yurtla-
rın mevzuatına uymak zorundadırlar.
12- Başarılı öğrenciler program değiştirmemek şartıyla «Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği» hükümleri uyarınca yatay geçiş yapabilirler.
13- Üniversitelerimizde Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adaylardan 
Üniversitelerimizden mezun olanların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merke-
zince yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (TUS) kazanması, ülkele-
rinde tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi yapmak üzere 
aday gösterilen öğrenciler ile doktora eğitimi yapmak üzere aday gösterilen Diş 
Hekimliği Fakültesi mezunu adayların, Yükseköğretim Kurulu Bakanlığına baş-
vurmaları ve bu adaylar adına tıpta uzmanlık eğitimi ile doktora eğitimi göre-
bilmelerine ilişkin denklik belgesi verilmesi ve tıpta uzmanlık eğitimi görecek 
adayların tercih ettikleri üniversitenin Tıp fakültesinde (TUS benzeri) sınava 
alınmaları ve başarılı olmaları gerekir.

B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
1- Lisans eğitimini 100 üzerinden 70 veya dengi başarı puanıyla tamamlamış 
olmak. (Ancak, lisans eğitimini ülkemizde tamamlayarak lisansüstü eğitime de-
vam etmek isteyenlerde bu şart aranmaz.)
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2- Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği›ne göre yabancı dilde eğitim ve-
ren programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için yükseköğretim kuru-
munca istenilen seviyede yabancı dil bildiğini belgelemek.
3- Lisans ve yüksek lisans eğitimini ülkemizde tamamlayarak bir üst eğitime 
devam etmek isteyenler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ‹na 
(ALES) veya ilgili üniversite senatosunun belirleyeceği uluslararası düzeyde eş-
değer kabul gören bir sınava katılmak.
4- Sağlık yönünden Türkiye›de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı ol-
mamak.
5- 1 Ocak tarihi itibarıyla;

a. Yüksek lisans öğrencileri için 30,
b. Doktora ve tıpta uzmanlık öğrencileri için 35, 
yaşından gün almamış olmak.
c. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ülkemizde tamamlayarak ara verme-

den bir üst programa müracaat edenlerde yaş sınırı aranmaz.

C- BAŞVURACAK ADAYLARDAN ISTENEN BELGELER
1- Öğrenci Bilgi Formu (EK-1 Bu form öğrencinin burs alabilmesi için öğ-
renim gördüğü Il/Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce pasaport kimlik bilgileri esas 
alınarak büyük harfle doldurulup öğrenci kayıt belgesi ve pasaport fotokopisi 
eklenerek Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne 
gönderilecektir.)
2- Lisans veya yüksek lisans diplomalarının, dış temsilciliklerimizce onay-
lanmış bir örneği ile Türkiye Türkçesine tercümeleri (Diplomanın aslı Türkiye›ye 
gelirken getirilecektir.)
3- Üniversitede okudukları derslerle bunlardan aldıkları notları gösteren 
tasdikli belge (transkript) ve Türkiye Türkçesine tercümesi
4- Türkiye›de öğrenim görmesine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ül-
kesindeki resmi bir kuruluştan son 6 (altı) ay içinde alınan sağlık raporu ve Tür-
kiye Türkçesine tercümesi
5- 2 adet fotoğraf ( 4.5 X 6 cm ebadında)
6- Vize Istem Formu (Istizan Bilgileri Formu) (EK-2)
7- Bilgi Formu (EK-3)

 
D- BURSLARIN KESINLEŞMESI  

1- Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarına tanınan kontenjan dâhilin-
de seçilen adaylardan istenen belgeler seçim sonuçlarının belirlendiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına diplomatik yoldan 
ulaştırılmış olmalıdır. Ancak, mümkün olmaması halinde Türk Toplulukların-
dan gelecek öğrenciler belgeleri beraberinde getirebilirler. Gönderilen listelerde 
değişiklik yapılmaz.
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2- Bursluluğu kabul edilen öğrencilerin, geliş işlemleri ülkelerince tamam-
landıktan sonra, geliş tarihleri (Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitele-
rinin tanındığı bildirilen adayların) en az 15 gün önceden Milli Eğitim Bakan-
lığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Diplomatik 
yoldan çağrılmayan öğrenciler Türkiye›ye hareket etmeyeceklerdir.
3- Bursluluğu kabul edilen öğrenciler, Türkiye›ye gelmeden önce dış temsil-
ciliğimizden öğrenim meşruhatı vizesi alacaklardır.
4- Lisansüstü eğitim için gelen öğrencilerden Türkçe bilmeyenlere TÖMER›e 
başladıkları tarihte, Türkçe bilenlere ise kendilerine bildirilecek akademik tak-
vime uyarak Türkiye›ye gelip enstitülerce kabul edildiklerini belgelendirdikle-
rinde kayıt yaptırdıkları tarih itibarıyla bursları ödenmeye başlanır. (Öğretim 
programlarına ayın 20›sinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerin bursu, takip 
eden aydan itibaren ödenir.)

E- BURSLARIN DONDURULDUĞU, DURDURULDUĞU VE KESILDIĞI 
HALLER
1- TÖMER veya üniversitedeki eğitimleri süresi içinde hastalanan ve bu 
süreyi raporlu - izinli olarak ülkelerinde geçirmek isteyen öğrencilerden rapor 
süresi 1 (bir) aydan fazla olanların bursları dondurulur, bursun dondurulduğu 
süre için öğrenciler burs alamaz, öğrenime başladığı tarihten itibaren burslulu-
ğu başlatılır.(Öğrenci alacağı raporun örneğini yurt ve Milli Eğitim Müdürlük-
leri ile öğrenim gördükleri kuruma teslim edecektir).
2- Ülkemizde öğrenimlerine devam ederken, tatil nedeniyle ülkelerine gi-
den öğrencilerin ülkelerinde hastalanmaları ve tedavi görmeleri halinde, ülke-
mizde devam ettiği programda öğretim başlamış ise durumlarının Milli Eğitim 
Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğüne ve üniversitelerine 
15(on beş) gün içinde bildirilmesi ve öğrencilerin dönüşlerinde de ülkelerindeki 
resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları raporu ve Türkiye Türkçesine tercümesi-
nin dış temsilciliğimizden veya Türkiye›deki temsilciliklerinden tasdik ettirerek 
ilgililere vermeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerden, rapor süresi 1 (bir) aydan 
fazla olanların bursları dondurulur. Ülkemize dönüp öğrenime devam ettikle-
rini belgelendirdikten sonra bursları devam eder, geriye dönük burs ödenmez.
3- Yükseköğrenim gördüğü kurumun Yönetim Kurulunca kaydı dondurulan 
öğrencinin bursu da dondurulur. Bursu dondurulan öğrenciye burs ödenmez. 
Bu süre, kendisine tanınan bursluluk süresinden sayılmaz. Öğrenci, yeniden 
öğrenciliğini belgelendirdiğinde (kayıt yaptırdığı tarih itibarıyla) tekrar burs 
ödemesi başlatılır.
O öğretim yılına ait kitap-kırtasiye ve giyecek yardımını aldıktan sonra, kaydını 
bir öğretim yılı (iki dönem) donduran öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yı-
lında kitap -kırtasiye ve giyecek yardımından yararlanamazlar. Kayıt donduran 
öğrenci ile ilgili bilgilerin yetkili makama geç bildirilmesi nedeniyle öğrenciye 
ödenmemesi gereken aylara ait yapılan ödemenin tamamı, ödemeler yeniden 
başladığında yapılacak burs ödemelerinden uygun görülen taksitlerle kesilir.
4- Ülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşlardan burs kazanan öğrencilerin 
bursları, diğer kurumdan aldıkları bursun süresi kadar dondurulur. Bursu don-
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durulan öğrencilerin barınma giderleri ve katkı payları ödenir. Öğrenciler, bu 
bursun süresinin bittiğini belgelendirdiklerinde, belgelendirdikleri tarih itiba-
rıyla burs ve diğer ödemeleri yeniden başlatılır, ancak geriye dönük burs öden-
mez. Bursun dondurulduğu süre bursluluk süresinden sayılır.
5- Öğrencinin, bursluluğu ile ilgili işlemlerin yeniden değerlendirilmesinin 
gerektiği hallerde bursluluğu durdurulur. Yapılan değerlendirme sonunda burs-
lu olduğu kesinleşen öğrencinin geriye dönük burslarıyla birlikte burs ödeme-
leri başlatılır.
6- Öğrenim kurumundan 1 haftadan 1aya kadar uzaklaştırma cezası alan 
öğrencinin aylık bursunun % 30›u, 1 aydan 1 yarıyıla kadar uzaklaştırma ceza-
sı alan öğrencinin aylı bursunun % 40’ı kesilir. Öğrenci cezası bitip öğrenime 
başladığını belgelendirdiğinde bursunu tam olarak almaya hak kazanır. 1 ya-
rıyıldan fazla ceza alan öğrencinin bursu kesilir, tekrar bursluluk haklarından 
yararlanamaz.
7- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
yurtlarda barınan öğrenciler, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ve 
YURTKUR Genel Müdürlüğünce belirlenen kurallara uymadıkları takdirde, 
aylık burslarının en fazla %30›ukesilir.
8- Öğrenciler kabul edilir mazereti olmadan her öğretim dönemi içinde (20) 
gün devamsızlık yaptığı takdirde 20›nci günü takip eden aya ait bir aylık bursu 
iki taksitte kesilir. Burslu öğrenciler, yerleştirildiği programa her öğretim yılı 
içinde özrü kabul edilmeden toplam 3 ay (90›ıncı gün dâhil) devamsızlık yaptığı 
takdirde bursu kesilir.
Devam mecburiyeti olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin bursluluk 
durumları, devam mecburiyeti olan okullarda öğrenim gören öğrenciler gibi 
değerlendirilir.
9- TÖMER› de veya yerleştirildikleri programlarda başarılı olamadıkları 
veya devamsız oldukları için kurumları ile ilişkilerinin kesildiği bildirilen öğ-
rencilerin bursları kesilir.
10- Bu şartname ile belirlenen sürelerde başarılı olamayanların bursları ke-
silir.
11- Lisans eğitimini ülkemizde yapan öğrencilerin YÖK tarafından yerleşti-
rildikleri lisansüstü programlarda eğitimlerini tamamlamaları zorunludur. An-
cak söz konusu öğrenciler, istisnai hallerde, ilgili kurum ve kuruluşların olumlu 
görüşleri doğrultusunda bir defaya mahsus program değişikliği yapabilirler.
Lisans eğitimlerini ülkesinde yaparak lisansüstü eğitim için ülkemize gelen öğ-
renciler, yalnız zorunlu haller için YÖK›ün bilgisi dâhilinde, en fazla bir defa 
program değişikliği yapabilirler.
Söz konusu program değişiklikleri en geç (yabancı dil hazırlık ve bilimsel ha-
zırlık eğitimi hariç) lisansüstü programdaki 1 ‹inci yarıyıl sonunda yapılmış ol-
malıdır. Ancak, program açılmaması halinde program değişikliği talepleri bir 
somaki eğitim öğretim yılının 1›inci yarıyılında değerlendirilir. 
Bu öğrencilerden, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Bilimsel 
Hazırlık Programına alınanlara bu program süresince de burs ödenir.
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12- Ülkesi tarafından kontenjana dâhil edilen ve ülkemizde bir lisansüstü 
programa yerleştirilen ancak, mazeretsiz olarak (sağlık veya tabi afetler gibi ma-
zereti olanlar hariç) öğrenime hiç başlamayan öğrenciler de dâhil bursu kesilen 
öğrencilere tekrar burs bağlanmaz. Ancak, yöntemin hatasından dolayı bursu 
kesilen öğrencilere bursun kesildiği tarihten itibaren tekrar burs bağlanır.
13- Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde «Türkiye Cumhuriyeti Tara-
fından Türk Cumhuriyetleri ile Türk Topluluklarından Gelen Öğrencilere Veri-
len Yüksek Öğrenim Bursları ile ilgili Şartname» hükümleri uygulanır.

 
Yürürlük
Bu Şartname Onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu Şartname hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Bu Şartname 09/10/2008 tarih ve 388ı sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konul-
muştur.
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Uluslararası öğrenci dolaşımı, ülkelere ve yükseköğretim kurum-
larına sağladığı sosyal, kültürel, ekonomik ve politik katkıları ne-
deniyle, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada önemli 
bir konu olarak ele alınmaktadır. Gelişmiş birçok ülkenin, dünya-
nın farklı yerlerinden kabul ettikleri yetenekli öğrencileri, nitelikli 
insan kaynağı/bilim adamı olarak ülkelerine kazandırdıkları ve bu 
sayede ekonomilerini ve bilimsel araştırma kapasitelerini sürekli 
canlı tuttukları gözlemlenmektedir. Dahası, uluslararası öğrenci 
dolaşımı, birçok ülke tarafından önemli bir dış politika ve kamu 
diplomasisi aracı olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda yükseköğretim sektöründe yaşanan nicel ve nitel 
gelişmeler sayesinde, Türkiye yükseköğretimi önemli ilerlemeler 
kaydetmiş ve birçok gelişmiş ülkeyle rekabet edebilecek duruma 
gelmiştir. Gelişmeler sadece yükseköğretimle de sınırlı kalmamış-
tır. Ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda kaydedilen 
ilerlemeler, Türkiye’nin uluslararası saygınlığını artırmış ve Türki-
ye’yi dünyada ve bölgesinde önemli bir güç haline getirmiştir. Bü-
tün bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye’nin uluslararası öğrenci 
sayısı artmış olsa da, uluslararası öğrenci oranı, gelişmiş birçok 
ülkenin çok altında kalmıştır.

Elinizdeki araştırma raporu, son yıllarda giderek bölgesel bir güç 
haline gelen Türkiye’nin, önümüzdeki yıllarda bu rolünü daha et-
kin bir şekilde sürdürebilmesi için kapsamlı bir uluslararası öğren-
ci stratejisi izlemesi gerektiği varsayımı ile hazırlanmıştır. Raporda 
öncelikle, küresel ve ulusal boyutta uluslararası öğrencilerle ilgili 
yaşanan gelişmelere ve farklı ülkelerce izlenen politikalara yer ve-
rilmiştir. Mülakatlara dayalı olarak, Türkiye’de yükseköğrenim gö-
ren uluslararası öğrencilerin tecrübeleri ve karşılaştıkları sorunlar 
tespit edilmiş ve sonrasında tespit edilen bu sorunların çözümü-
ne yönelik öneriler sunulmuştur.
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