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Abstract

Bu araﬂt›rmada, Türkiye’ye yüksekö¤renim görme amac›yla gelen Azerbaycanl› ö¤rencilerin, Türkiye’de yüksekö¤renime iliﬂkin görüﬂlerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu amaçla, Türkiye’de farkl› üniversitelerde ö¤renim görmekte olan 107 uluslararas› üniversite ö¤rencisine ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lardan Türkiye’deki ve geldikleri ülke olan Azerbaycan’daki e¤itim sistemini kendi görüﬂleri do¤rultusunda karﬂ›laﬂt›rmalar› istenmiﬂtir.
Ayn› zamanda Türkiye’deki yüksekö¤retim sistemine iliﬂkin önerileri konusunda aç›k uçlu sorular yöneltilmiﬂtir. Kat›l›mc›lardan gelen yan›tlar
üzerinde içerik analizi yap›lm›ﬂt›r. Bu yolla ulaﬂ›lan temalar›n frekans ve
yüzde de¤erleri hesaplanm›ﬂt›r. Öncelikle kat›l›mc›lar›n “Türkiye’deki ve
geldikleri ülkedeki e¤itim sistemini karﬂ›laﬂt›rmalar›” konusunda yan›tlar› ele al›nm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n görüﬂleri 5 tema alt›nda toplanmaktad›r.
Bu temalar, “akademik olanaklar”, “kiﬂisel geliﬂim olanaklar›”, “resmi olmayan konular”, “kariyer olanaklar›”, “fiziksel ve sosyal olanaklar” ﬂeklindedir. Kat›l›mc›lar›n Türkiye’deki yüksekö¤retim sistemine iliﬂkin önerileri incelendi¤inde ise, temalar›n s›ras›yla “üniversiteye girme ve mezun
olma koﬂullar›na iliﬂkin öneriler”, “ö¤renci yetiﬂtirmeye iliﬂkin öneriler”,
“akademik personele iliﬂkin öneriler”, “müfredat ve ders içeriklerine iliﬂkin öneriler” ﬂeklinde oldu¤u gözlenmiﬂtir. Elde edilen bu bulgular alanyaz›n ›ﬂ›¤›nda tart›ﬂ›larak, çeﬂitli önerilerde bulunulmuﬂtur.

This study aims to reveal the views of Azerbaijani students studying in
higher education in Turkey about Turkish higher education. 107
Azerbaijani university students who are studying in different universities
in Turkey participated in the study. The participants were asked to compare the education system of Azerbaijan and Turkey. In addition, they
were asked open-ended questions about their suggestions towards
improving the higher education system in Turkey. Responses from the
participants were analyzed through content analysis. The frequencies and
percentages of the themes were calculated. First, participants’ responses
regarding “Comparison of the education system of their country and
Turkey” were discussed. The participants’ views were gathered under five
themes. These themes included “academic opportunities”, “personal
development opportunities”, “informal topics”, “career opportunities”,
and “physical and social facilities”. Regarding their suggestions about the
higher education system in Turkey; the following themes emerged: “suggestions concerning the conditions for university entrance and graduation”, “suggestions for educating students”, “suggestions for academicians”, and “suggestions related to curriculum and course contents”,
respectively. These findings are discussed in the light of the literature,
and various suggestions are made.
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K

lar›na katk› sa¤layabilecek bir kitle edinmek istemektedir (Avrupa Komisyonu, 2013).

üreselleﬂen dünyada her alanda oldu¤u gibi e¤itimde
de uluslararas›laﬂma h›zla yayg›nlaﬂmaktad›r. Ekonomi ve Kalk›nma ‹ﬂbirli¤i Örgütü (OECD) istatistikleri incelendi¤inde 1970’li y›llarda 800 bin civar›nda olan uluslararas› ö¤renci say›s›n›n, 2015 y›l›nda 4.6 milyona ulaﬂt›¤› görülmektedir. Bu say›n›n 2020 y›l›nda 8 milyona ç›kmas› beklenmektedir (OECD, 2017). Amerika Birleﬂik Devletleri, Birleﬂik
Krall›k, Kanada, Avustralya gibi geliﬂmiﬂ ülkeler, iﬂ gücü elde etme ve di¤er ülkelerdeki potansiyeli yüksek ö¤rencileri yetiﬂtirmek amac›yla kap›lar›n› uluslararas› ö¤rencilere açmakta; az geliﬂmiﬂ ülkeler ise yine uluslararas› ö¤renciler ile kalk›nma çaba-
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Türkiye Cumhuriyeti de uluslararas› ö¤renci say›s›nda art›ﬂ
yaﬂanan ülkelerden biridir. Türkiye’de yüksekö¤renimin uluslararas›laﬂmas› amac›yla çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan
biri Yüksekö¤retim Kurulu’nun merkezi ve zorunlu olan Yabanc› Uyruklu Ö¤renci S›nav›’n› (YÖS) 2010 y›l›nda kald›rmas› ve ö¤rencilere üniversite seçmelerinde özgürlük tan›yabilmesi ile gerçekleﬂmiﬂtir. Böylece 2010 y›l›ndan itibaren uluslararas› ö¤renci say›s› belirgin bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Bunun yan› s›ra
Erasmus (Üniversite Ö¤rencilerinin Hareketlili¤i için Avrupa
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Toplulu¤u Eylem Program›) ve Erasmus+ programlar› kapsam›nda Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ö¤renci say›s› 2004 y›l›ndan itibaren %30 oran›nda artm›ﬂt›r (Çetinsaya, 2014). Ayr›ca
Türki Cumhuriyetlerden gelen ö¤rencilere yönelik Yurtd›ﬂ›
Türkler ve Akraba Topluluklar Baﬂkanl›¤› (YTB) taraf›ndan
yürütülen Türkiye Burslar› (Büyük Ö¤renci Projesi, BÖP) kapsam›nda ö¤rencilerin akademik, ekonomik ve sosyo-kültürel
sorunlar› ve bu sorunlara iliﬂkin çözüm önerilerinin tespitinin
yap›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Türkiye’de yap›lan bir di¤er çal›ﬂma
ise, Bologna Paketi’ne geçilerek ö¤rencilerin Türkiye’de al›nan
e¤itim ve derslerle ilgili iﬂ yüklerinin Avrupa Kredi Transfer ve
Biriktirme Sistemi (AKTS) dâhilinde Avrupa ile denk hale getirilmesidir (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017). Böylece di¤er ülkelerden gelen ö¤renciler ve di¤er ülkelere gidecek ö¤renciler için
e¤itimlerinin devaml›l›¤› ve e¤itim sonras›nda diplomalar›n›n
denkli¤i sa¤lanabilmektedir. Bunlar d›ﬂ›nda; yüksekö¤retim kurumlar›nda AKTS ve Diploma Eki (DS) uygulamas›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve konu kapsam›ndaki fark›ndal›¤›n art›r›lmas› ve
tan›ma ve denklik süreçleri ve prosedürlerine iliﬂkin yüksekö¤retim kurumlar›nda iyileﬂtirme ve fark›ndal›k yarat›lmas› amaçlar›yla haz›rlanan TURQUAS Projesi (Türk Yüksekö¤retim
Sisteminde Avrupa Yüksekö¤retim Alan› Yeniliklerinin Uygulanmas› ve Bu Uygulamalar›n Sürdürülebilirli¤i), Türkiye’deki
yüksekö¤retim alan›n›n uluslararas›laﬂma sürecine katk›da bulunmak ve Türkiye’yi yüksekö¤retim alan›nda bir çekim merkezi haline getirmek amaçlar› do¤rultusunda haz›rlanan Mevlana
De¤iﬂim Program›, Ortak Diploma Programlar›; Türkiye’deki
yüksekö¤retim kurumlar›n›n yurtd›ﬂ›ndaki yüksekö¤retim kurumlar› veya araﬂt›rma merkezleri ile ortak yürütecekleri projelerin desteklenmesi amac›yla haz›rlanan Proje Tabanl› Uluslararas› De¤iﬂim Program›; baz› olumsuz nedenlerden ötürü
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan akademisyen ve araﬂt›rmac›lar›n veri taban› oluﬂturularak ihtiyaç halinde mesleklerini
Türkiye’nin ilgili mevzuat› çerçevesinde icra etmelerine imkân
sa¤lanmas› amac›yla haz›rlanan YABS‹S Projesi (Yabanc› Akademisyen Bilgi Sistemi); Okul Tan›ma ve Denklik Yönetmeli¤i; doktora ö¤rencilerinin mezuniyet sonras› Türkiye’de kal›ﬂ
sürelerinin art›r›lmas›; Yüksekö¤retim Kurulu’nun uluslararas›
ö¤rencilere burs vermeye baﬂlamas› gibi geliﬂmeler Türkiye’nin
tercih edilirli¤ini art›rmada uygulanan politikalar› oluﬂturmaktad›r (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017).
Bu geliﬂmelere ra¤men, uluslararas› ö¤rencilerin üniversite
düzeyindeki ö¤renciler içerisindeki oran›na bak›larak Türkiye’deki uluslararas› ö¤renci say›s›n›n yeterli olmad›¤› söylenebilir. Örne¤in, 2014 y›l›nda bu oran (OECD) Avustralya’da yüzde 18, Birleﬂik Krall›k’ta yüzde 17, ‹sviçre’de yüzde 17, Yeni Zelanda’da yüzde 16 ve Avusturya’da yüzde 15 iken Türkiye’de
yaln›zca yüzde 0.89 olarak belirlenmiﬂtir. Türkiye’deki uluslararas› ö¤renci say›lar›na bak›ld›¤›nda, 2002 y›l›nda yaklaﬂ›k 16 bin
olan uluslararas› ö¤renci say›s›n›n, 2016–2017 ö¤retim y›l›nda
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108 bin civar›na ulaﬂt›¤› belirtilmektedir (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017). Türkiye’de örgün e¤itimde ö¤renim gören ö¤renci
say›s› 2016–2017 akademik y›l›nda 3.2 milyondur ve dolay›s›yla
uluslararas› ö¤rencilerin oran› ayn› dönemde yüzde 3.3 civar›ndad›r (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017). Bu veriler ›ﬂ›¤›nda Türkiye’nin uluslararas› ö¤renci oran›n›n OECD ülkelerinin ortalamas›n›n alt›nda kald›¤› görülmektedir (OECD, 2017). Ayr›ca
Avustralya, Yeni Zelanda, Birleﬂik Krall›k gibi ülkelerde uluslararas› ö¤renciler mezuniyet oranlar›na olumlu katk› sa¤larken,
Türkiye’de böyle bir katk›dan söz etmek mümkün görünmemektedir (OECD, 2011). Örne¤in Büyük Ö¤renci Projesi
(BÖP) ile Türki Cumhuriyetler ve akraba topluluklar›ndan
Türkiye’ye e¤itim amaçl› gelen yaklaﬂ›k 32 bin ö¤rencinin, yaln›zca 9 bin kadar› mezun olabilmiﬂtir (Özer, 2012). Bu do¤rultuda, uluslararas› ö¤renciler için kontenjan art›rma, üniversitelere giriﬂ koﬂullar›n› kolaylaﬂt›rma, ö¤rencilere burs sa¤lama gibi imkânlar›n; uluslararas› ö¤rencilerin e¤itimlerini sürdürmeleri, tamamlamalar› ve iﬂ gücü olarak gittikleri yere katk› sa¤lamalar› bak›m›ndan yeterli olup olmad›¤› tart›ﬂmal› bir konudur.
Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan (2017) yüksekö¤retimin uluslararas›laﬂmas›nda Türkiye’nin hâlihaz›rdaki durumu GZFT
(Güçlü yanlar, zay›f yanlar, f›rsatlar ve tehditler) analizi ile incelenmiﬂtir. Elde edilen sonuçlar TTT Tablo 1’de verilmiﬂtir.
TTT Tablo 1 incelendi¤inde, Türkiye’nin yüksekö¤retimde
uluslararas›laﬂma ve uluslararas› ö¤renci say›s›n›n 2021–2022
akademik y›l›nda 200 bine yükseltilmesi hedefine ulaﬂmas› için
(Yüksekö¤retim Kurulu, 2017), geliﬂtirilmesi gerekli olan pek
çok nokta oldu¤u görülmektedir. Bu ba¤lamda, uluslararas› çekicili¤i artt›racak etmenlerin ö¤rencilerin gözünden incelenmesi önem kazanmaktad›r. Nihayetinde ö¤renciler, ülkelerin sundu¤u tüm f›rsatlar› de¤erlendirerek gidecekleri yere kendileri
karar vermektedirler.
Ö¤rencilerin e¤itim amac›yla gidecekleri ülkeleri ve üniversiteleri seçerken ne gibi koﬂullara dikkat ettikleri önemli bir konudur. Mazzarol ve Soutar’un (2002) çal›ﬂmas›nda bu koﬂullar;
e¤itim, seyahat ve yaﬂam giderlerinin daha düﬂük olmas›, iﬂ imkânlar›, güvenli (suç oran› düﬂük) bir çevre, etnik ayr›mc›l›¤›n az
olmas›, uluslararas› ö¤renciler için kontenjan ayr›lm›ﬂ olmas›,
giriﬂ koﬂullar›n› sa¤l›yor olmas› ve gidilen okulun devlete ba¤l›
olmas› ﬂeklinde s›ralanm›ﬂt›r. En önemli koﬂulun ise gidilecek
ülke ve kurumlar›n ad›n›n iyi bir ﬂekilde duyurulmas›, bir baﬂka
deyiﬂle önerilen bir yer olmas› ve devlet taraf›ndan kalitenin korunmas› oldu¤u belirtilmektedir (Mazzarol ve Soutar, 2002).
Ö¤renciler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, araﬂt›rmalar ö¤rencilerin
yurtd›ﬂ› e¤itimi tercih etmelerinin nedenlerinin; ülkelerine göre daha nitelikli e¤itim, daha çok istihdam olanaklar› ve rekabet
edebilirlik, yabanc› dillerini geliﬂtirme, kültürel birikim kazanma ﬂeklinde s›raland›¤›n› göstermektedir. Yurtd›ﬂ›nda e¤itim,
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ö¤rencilere farkl› toplumlar, farkl› diller, farkl› kültürler ve çal›ﬂma yöntemleri hakk›nda bilgi edinmelerine ve bilgilerini
emek piyasas›nda hayata geçirmelerine olanak sa¤lamaktad›r.
Farkl› ülkelerin dilleri ve kültürleri hakk›nda bilgi elde etmek gibi kiﬂisel ve kültürel katk›lar›n›n yan› s›ra, ö¤renciler
yurt d›ﬂ›nda okuyarak uluslararas› piyasalarda iﬂ f›rsat› edinme
ihtimallerini de art›rmaktad›rlar (OECD, 2015). Benzer ﬂekilde Varghese’ye göre (2008) uluslararas› ö¤renci hareketlili¤in sebebi ö¤rencilerin ülkesindeki altyap› eksikli¤i, di¤er
ülkelerden al›nan diplomalar›n ticari olarak de¤erinin olmas›
ve farkl› kültürleri tan›ma iste¤idir. Konuyla ilgili yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde son y›llarda Türkiye’nin uluslararas›
ö¤renciler için cazip hale geldi¤i görülmektedir (K›ro¤lu,
Kesten ve Elma, 2010). Paksoy, Paksoy ve Özçal›c› da (2012)
yapt›klar› bir çal›ﬂmada Türkiye’ye gelen ö¤rencilerin yaﬂad›klar› sorunlara ra¤men, ülkelerine dönünce Türkiye’deki
e¤itimden memnun kald›klar›n› belirttikleri görülmüﬂtür.
Gültekin (2015) ise uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’deki
e¤itimlerine iliﬂkin görüﬂlerini inceledi¤i çal›ﬂmas›nda ö¤rencilerin, elde ettikleri diploman›n yurtd›ﬂ›nda geçerli oluﬂu, kariyer geliﬂimi imkânlar›n›n fazla olmas› gibi nedenlerden ötürü Türkiye’yi tercih ettiklerini ifade etmiﬂtir. Kimi zaman ise
uluslararas› ö¤rencilerin bir ülkeyi veya üniversiteyi tercih et-

me nedeni sosyokültürel yak›nl›ktan kaynaklanabilmektedir.
Bir baﬂka deyiﬂle gidilen ülke ile kiﬂinin kendi ülkesinin
sosyokültürel, ekonomik ve co¤rafi ba¤lar› çekici bir faktör
halini alabilmektedir (McMahon, 1992; Shanka, Quintal ve
Taylor, 2005–2006). Örne¤in, Türkiye’ye gelen uluslararas›
ö¤rencilerin %40’› Azerbaycan, Türkmenistan ve KKTC’den
gelen ö¤rencilerden oluﬂtu¤u görülmektedir (Çetinsaya,
2014). Yap›lan araﬂt›rmalar Türki Cumhuriyetlerden gelen
ö¤rencilerin Türkiye’yi tercih etme nedenleri aras›nda
sosyokültürel yak›nl›¤›n söz konusu oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in, K›ro¤lu, Kesten ve Elma’n›n (2010) Türkiye’deki bir üniversitenin e¤itim fakültesinde ö¤renim gören 7
farkl› ülkeden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Mo¤olistan, Yunanistan, Özbekistan ve Gürcistan) 15 uluslararas› ö¤renci ile yapt›klar› nitel çal›ﬂmada, ö¤rencilerin kendi
kültürleriyle Türk kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de önyarg› ya da d›ﬂlanma ile karﬂ›laﬂmad›klar› belirlenmiﬂtir. Ghanbary (2017), Türkiye’ye en fazla komﬂusu
olan ülkelerden ö¤renci geldi¤ini belirtmiﬂtir. Çünkü Türkçe
ile komﬂu ülkelerde konuﬂulan dil, yap›ca benzer oldu¤u için
ö¤renciler bir y›l haz›rl›k okumadan e¤itim alabilmektedirler.
Ertürk, Beﬂirli ve Dursun da (2004) yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda
Türki Cumhuriyetlerden gelen ö¤rencilerin Türkiye’yi seç-

TTT Tablo 1. Türkiye uluslararas›laﬂma GZFT analizi.
Güçlü yanlar

Zay›f yanlar

• Üniversite say›s›n›n çoklu¤u

• Yüksekö¤retim kurumlar›m›za eriﬂimdeki güçlükler

• Program say›s›n›n çoklu¤u

• Yabanc› dilde program say›s›n›n yetersizli¤i

• Yüksekö¤retim sistemimizin Avrupa Yüksekö¤retim alan›n›n önemli bir
parças› olmas›

• Bar›nma imkanlar›n›n yetersizli¤i

• Üniversite kentlerimizi kültürel çeﬂitlili¤i

• Kurumsal yap›lanman›n yetersizli¤i

• Kolay ulaﬂ›m imkân›

• Yabanc› dil bilen akademik ve idari personel yetersizli¤i

• Türk dünyas› için dil kolayl›¤›

• Yabanc› dilde bilgilendirme eksikli¤i

• Arap ve ‹slam dünyas› için kültürel yak›nl›k

• Tan›t›m ve markalaﬂma çal›ﬂmalar›n›n yetersizli¤i

• Uluslararas› ö¤rencilerin entegrasyonuna yönelik altyap› yetersizli¤i

• Yabanc›lara Türkçe ö¤retiminde yeterli kapasiteye sahip olunmas›
F›rsatlar

Tehditler

• Yüksekö¤retime olan talep

• Bölgesel istikrars›zl›k

• Yüksekö¤retimin maliyetinin uygun oluﬂu

• Güvenli¤e iliﬂkin olumsuz alg›

• Tarihi, sosyal ve kültürel ba¤lar

• Baz› üniversitelerin diplomalar›n›n kimi ülkelerce tan›nmamas› ve/veya
denkli¤inin verilmemesi

• Türkiye burslar›
• Bilgi teknolojilerindeki geliﬂmeler
• Jeopolitik konum
• Üniversitelerimizin uluslararas›laﬂmaya olan ilgisi
• Yaﬂam maliyetinin uygun oluﬂu
• Çal›ﬂma imkân›
• Ülkemizin özellikle baz› co¤rafyalara yönelik aç›l›m politikalar›
• Türk Hava Yollar›n›n dünyan›n birçok noktas›na uçuﬂunun olmas›
Kaynak: Yüksekö¤retim Kurulu (2017).
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me nedenlerinin öncelikli olarak kültürel ve tarihsel ba¤lar oldu¤unu ortaya belirtmiﬂtir. Uluslararas› ö¤rencilerin pek ço¤u
baﬂta ‹ngilizce; ard›ndan Frans›zca, Almanca, Rusça ve ‹spanyolca konuﬂulan ülkeleri tercih etmektedirler. OECD kapsam›nda uluslararas› ö¤renci say›lar› de¤erlendirilen ülkelere bak›ld›¤›nda, ö¤rencilerin %54’ünün anadili ‹ngilizce olan ülkeleri (Amerika Birleﬂik Devletleri, Birleﬂik Krall›klar ve Avustralya) tercih etti¤i görülmektedir (OECD, 2017). Bu bilgiye
paralel bir ﬂekilde, yap›lan araﬂt›rmalar göstermektedir ki e¤itim dilinin ‹ngilizce olmas› ö¤renciler için özel bir tercih nedenidir (Bodycott, 2009; Padlee, Kamaruddin ve Baharun, 2010)
ve bu tercihin nedenlerinden biri ‹ngilizce becerilerini geliﬂtirme iste¤idir (Wilkins ve Huisman, 2011). Türkiye’de ‹ngilizce
e¤itim imkân› sunan yaln›zca birkaç üniversite bulunmaktad›r
(OECD, 2015). Bu nedenlerle Türkiye’de okumay› tercih eden
uluslararas› ö¤rencilerin büyük k›sm›, Türkiye ile yak›n dil, tarih ve kültür birli¤i olan Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC,
‹ran, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Afganistan gibi ülkelerden gelmektedir (Çetinsaya, 2014).
Türkiye’ye gelen uluslararas› ö¤rencilerin geldikleri ülkeler incelendi¤inde özellikle son y›llarda h›zl› de¤iﬂiklikler yaﬂand›¤› göze çarpmaktad›r. Son y›llarda iç kar›ﬂ›kl›klar sebebiyle Türkiye’ye en çok ö¤renci gönderen Suriye’yi, 14.878
ö¤renci say›s› ile Azerbaycan takip etmektedir. Azerbaycan’dan gelen ö¤renciler Türkiye’deki uluslararas› ö¤rencilerin toplam›n›n yaklaﬂ›k %13.8’ini oluﬂturmaktad›r. Türkiye’de en çok ö¤renci bulunduran ülkelerden biri olmas›na
ra¤men Azerbaycan halen Türkiye’nin yüksekö¤retimde
uluslararas›laﬂma süreci do¤rultusunda hedef ülke olarak belirledi¤i 20 ülkeden biridir (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017).
Dolay›s›yla bu araﬂt›rman›n çal›ﬂma grubunu uluslararas›laﬂma politikas›nda önemli bir yeri olan Azerbaycan’dan gelen
ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca bu çal›ﬂman›n Yüksekö¤retim Kurulu’nun (2017) “Türkiye’nin yüksekö¤retim alan›nda çekim merkezi haline gelmesini sa¤lamak” stratejik hedefine ulaﬂma yolunda ö¤renci görüﬂlerinin analiz edilmesi yoluyla katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir. Ö¤rencilerin görüﬂlerinin incelenmesinin bir di¤er katk›s› da Türkiye’nin bu ülkede okumaya baﬂlam›ﬂ uluslararas› ö¤rencilere nas›l bir deneyim sundu¤unu anlayabilmektir. Farkl› ülkelerde yürütülen
pek çok araﬂt›rma ile ortaya kondu¤u üzere, uluslararas› ö¤renciler gidecekleri ülkeye karar verirken daha önce o ülkeye
ö¤renci olarak giden tan›d›klar›n›n/akranlar›n›n görüﬂlerine
ve di¤er kiﬂilerin önerilerine son derece önem vermektedirler
(Chen, 2008; Bodycott, 2009; Gatfield ve Chen, 2006; Mazzarol, 1998; Mazzarol, Kemp ve Savory, 1997; Paksoy vd.,
2012; Shanka, Quintal ve Taylor, 2005–2006). Dolay›s›yla
hâlihaz›rda ülkede okuyan uluslararas› ö¤rencilerin görüﬂlerinin incelenmesi uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’yi tercihi
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alanyaz›n›na katk› sa¤layabilir. Ö¤rencileri di¤er ülkeleri e¤itim amac›yla tercih etmeye iten en önemli sebeplerden biri
kendi ülkelerinde yetersiz olan baz› koﬂullara eriﬂmektir (Wilkins, Balaksrishnan ve Huisman, 2012). Dolay›s›yla bu çal›ﬂmada kat›l›mc›lar›n Türkiye’de e¤itim almalar›na dayanak
oluﬂturan koﬂullar›, kendi ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›rmalar› yoluyla
ortaya koymak amaçlanm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye lisans ve lisansüstü düzeyde ö¤renim görmek amac›yla gelen ö¤rencilerin Türkiye’de yüksekö¤renime
iliﬂkin görüﬂ ve önerilerinin derinlemesine incelenmesi hedeflenmiﬂtir. Bu araﬂt›rmada iki soruya yan›t aranmaktad›r:
Türkiye’de yüksekö¤renime devam eden Azerbaycanl› ö¤rencilerin kendi ülkelerindeki ve Türkiye’deki e¤itim sistemi hakk›ndaki görüﬂleri nelerdir?
Türkiye’de yüksekö¤renime devam eden Azerbaycanl› ö¤rencilerin Türkiye’deki yüksekö¤renime yönelik önerileri
nelerdir?

Yöntem
Bu çal›ﬂmada kat›l›mc›lar›n sahip olduklar› gözlem ve deneyimlerden elde ettikleri anlamlar›n sistematik olarak incelenmesi hedeflendi¤inden nitel araﬂt›rma deseni (Strauss ve
Corbin, 1998) kullan›lmas› tercih edilmiﬂtir. Azerbaycanl› ö¤rencilere ulaﬂmada, bir araya geldikleri topluluklardan, sosyal
ve çevrimiçi gruplardan ve grup temsilcilerinden, bu topluluklara liderlik eden ö¤retim elemanlar›ndan destek al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden kat›l›mc›lar›n tan›d›¤›
di¤er uluslararas› ö¤rencilerden de veri toplayarak 107 kiﬂiye
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla araﬂt›rman›n kat›l›mc›lar›na kartopu
örnekleme yöntemi ile ulaﬂ›ld›¤› söylenebilir. Bu yöntemde,
araﬂt›rma süreci ilerledikçe, ulaﬂ›lan kiﬂilerin yard›m›yla daha
fazla kiﬂi listeye dâhil edilmekte ve liste kartopu gibi büyümektedir (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013). Bu k›s›mda s›ras›yla
araﬂt›rma kapsam›na al›nan kat›l›mc›lar›n seçilmesi ve özellikleri, kullan›lan veri toplama araçlar›, iﬂlem yolu ve veri analizine iliﬂkin bilgiler verilmiﬂtir.

Çal›ﬂma Grubu
Bu çal›ﬂmada Türki Cumhuriyetlerden gelen ö¤rencilere
ulaﬂmak hedeflenmiﬂtir ancak veri toplama sürecinde Azerbaycan d›ﬂ›ndaki ülkeleri temsil edecek yeteri kadar ö¤renciye ulaﬂ›lmamas› ve di¤er ülkelerden kat›lanlar›n (Örne¤in, Özbekistan, K›rg›zistan) dil/ifade yeterli¤i bak›m›ndan s›n›rl› kalmalar›
nedeniyle araﬂt›rman›n kapsam› Azerbaycan’dan gelen ö¤rencilerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Sonuç olarak yap›lan uygulamalar içerisinden 107 Azerbaycanl› ö¤renciden elde edilen veriler analize dâhil edilmiﬂtir. Kat›l›mc›lara iliﬂkin bilgiler TTT Tablo 2’de
verilmiﬂtir.

Uluslararas› Ö¤rencilerin Türkiye’deki Yüksekö¤renimi De¤erlendirmesi

TTT Tablo 2’den de izlenece¤i üzere, kat›l›mc› ö¤rencilerin
%38.3’ü (n=41) kad›n, %61.7’si (n=66) erkek; %60.8’i (n=65) lisans ö¤rencisi, %39.2’si (n=42) ise lisansüstü ö¤rencisidir. Kat›l›mc›lar, Türkiye’nin çeﬂitli üniversitelerinde ve bölümlerinde
ö¤renim görmektedirler ve yaﬂlar› 18–31 aras›nda de¤iﬂmektedir. Kat›l›mc›lar›n gelir durumuna iliﬂkin yan›tlar› incelendi¤inde ise; yaklaﬂ›k %2.8’inin (n=3) kendisini yüksek gelirli,
%74.7’sinin (n=80) orta gelirli, %22.5’inin (n=24) kendisini dar
gelirli alg›lad›klar› görülmüﬂtür. Kat›l›mc›lar›n tamam› Azerbaycan do¤umludur ve Türkiye’ye gelmeden önce yaﬂamlar›n›
Azerbaycan’da geçirmiﬂlerdir. Beﬂ kat›l›mc› ailesinin ‹stanbul’da
yaﬂamakta oldu¤unu, bir kat›l›mc› ailesinin Antalya’da yaﬂamakta oldu¤unu, di¤er kat›l›mc›lar›n tamam› da ailelerinin Azerbaycan’da yaﬂamakta oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.

Uygulama
Kat›l›mc›lara ulaﬂmada öncelikle Ankara’da bir devlet üniversitesinin uluslararas› ö¤renci topluluklar› ile iletiﬂime geçilmiﬂtir. TÖMER gibi uluslararas› ö¤rencilerin bir araya geldi¤i platformlar arac›l›¤›yla Türki Cumhuriyetlerden çeﬂitli
ö¤rencilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma grubu olarak, daha önce belirtildi¤i üzere, Azerbaycan’dan gelen ö¤rencilerle devam
edilmiﬂtir. Ö¤rencilerden Ankara’da ö¤renim görenlerle yüz
yüze görüﬂülerek, Ankara d›ﬂ›nda ö¤renim görenlerle ise çevrimiçi ortamda görüﬂülerek (kat›lmay› kabul eden kiﬂilere mail yolu ile sorular› yollayarak) veri toplanm›ﬂt›r.

Veri Toplama Araçlar›
Araﬂt›rmada veri toplama arac› olarak kapal› uçlu ve aç›k uçlu sorular kullan›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik bilgilerini edinmek amac›yla e¤itim düzeyi, yaﬂ, gelir düzeyi, do¤um
yeri, yaﬂamlar›n›n büyük k›sm›n›n geçti¤i yer gibi temel konularda kapal› uçlu sorular sorulmuﬂtur. Kat›l›mc›lara, görüﬂlerini
ayr›nt›l› olarak ifade edebilmeleri için, “Türkiye’de gördü¤ünüz
e¤itim ile geldi¤iniz ülkedeki e¤itimi karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda ne gibi farklar görüyorsunuz?” ile “Türkiye’de e¤itimden sorumlu
en yetkili kiﬂi siz olsan›z üniversite e¤itiminde neleri de¤iﬂtirirdiniz?” ﬂeklindeki aç›k uçlu sorular yöneltilerek, görüﬂlerini detayl› bir biçimde ortaya koymalar› talep edilmiﬂtir.

Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi kullan›lm›ﬂt›r. ‹çerik analizi, bir veriden, verinin içeri¤ine iliﬂkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar ç›karmak üzere kullan›lan bir araﬂt›rma tekni¤idir
(Krippendorff, 1980). ‹çerik analizinde elde edilen verilerin içeri¤inin incelenmesi ve say›sal olarak ortaya konmas› yolu takip
edilir. Aç›k uçlu sorulara verilen cevaplar›n her biri veri olarak
kabul edilmiﬂ ve veri seti üç araﬂt›rmac› taraf›ndan ba¤›ms›z
okunarak kodlama yap›lm›ﬂt›r. Kodlardan yola ç›karak verileri

TTT Tablo 2. Kat›l›mc›lara iliﬂkin sosyo-demografik bilgiler.
Özellik

Kategori

n

%

Cinsiyet

Kad›n
Erkek

41
66

38.3
61.7

E¤itim düzeyi

Lisans
Lisansüstü

42
65

39.2
60.8

Ailenin gelir düzeyi

Yüksek gelirli
Orta gelirli
Dar gelirli

3
80
24

2.8
74.7
22.5

genel düzeyde aç›klayabilen ve kodlar› belirli kategoriler oluﬂturulmuﬂtur ve bunlara iliﬂkin say›sal sunumlar yap›lm›ﬂt›r. Kategorilerin dâhil edilebilece¤i genel baﬂl›klar temalar olarak belirlenmiﬂ ve bunlara ba¤l› olarak elde edilen bulgular yorumlanm›ﬂt›r (Ekiz, 2013). Veri setinin bu ﬂekilde ba¤›ms›z olarak okunup kodlanmas›ndan sonra tutarl›l›¤› sa¤lamak amac›yla her bir
araﬂt›rmac›n›n de¤erlendirdi¤i veri seti di¤er iki araﬂt›rmac› taraf›ndan ayr› ayr› incelenmiﬂ, oluﬂturulan kod, kategori ve temalar de¤erlendirilerek son haline ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Nitel araﬂt›rmada güvenilir sonuçlar elde etmek için farkl› kiﬂilerin ayn›
metne dayal› yapt›¤› kodlamalar›n ve temalar›n tutarl› olmas›
gerekir (Neuman, 2006). Araﬂt›rmac›lar aras›nda yaln›zca yüzde 90’›n üzerinde uyum gösteren temalarda karar k›l›narak (Büyüköztürk, 2010) iç tutarl›k art›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu iﬂlemlerden sonra her bir temaya iliﬂkin betimsel istatistikler ortaya
konmuﬂtur.

Bulgular
Bu bölümde, kat›l›mc›lar›n görüﬂlerinden yola ç›k›larak
ulaﬂ›lan temalar sunulmuﬂtur.

Kat›l›mc›lar›n Azerbaycan’da ve Türkiye’de
Yüksekö¤renime Yönelik Görüﬂleri
Kat›l›mc›lar›n geldikleri ülke ile Türkiye’deki e¤itimi karﬂ›laﬂt›rmalar›na dayal› cevaplar; Türkiye’de ö¤renimi seçme nedenlerini kapsar niteliktedir. Buna göre Türkiye’de ö¤renim
görmenin sa¤lad›¤› olanaklar 5 tema alt›nda toplanmaktad›r. Bu
temalar, “akademik olanaklar” (f=51, %37.5), “kiﬂisel geliﬂim
olanaklar›” (f=30, %22), “resmi olmayan konular” (f=29, %21.3),
“kariyer olanaklar›” (f=13, %9.6) ve “fiziksel ve sosyal olanaklar”
(f=13, %9.6) ﬂeklindedir. Elde edilen temalar ve örnek ifadeler
TTT Tablo 3’te sunulmuﬂtur. Her bir örnek ifadede kat›l›mc›lara
verilen kodlar ifadenin sonuna eklenmiﬂtir.

Kat›l›mc›lar›n Türkiye’deki Yüksekö¤renime
Yönelik Önerileri
Kat›l›mc›lar›n “Türkiye’de e¤itimden sorumlu en yetkili
kiﬂi siz olsan›z üniversite e¤itiminde neleri de¤iﬂtirirdiniz?”
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TTT Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n 1. soruya verdikleri yan›tlar.
Temalar
Akademik olanaklar

f

%

51

37.5

Kat›l›mc› örnek ifadeleri
“Türkiye’de bizim ülkeye göre pratik daha çok yap›l›r. Bizde teorik e¤itim daha fazla ki bu da bir ﬂeyleri
ö¤renmeyi zorlaﬂt›r›yor. Türkiye’de üniversitelerin çok olmas›, yani çeﬂit bollu¤u ve en önemlisi çok çok yüksek
olmasa da akademik müstevinin olmas›. Bireysel baﬂar›n›n önemli olmas›. Yani ö¤renci çal›ﬂ›rsa baﬂar› elde
edebilir. ‹ﬂte hoca seni sevmedi, hoﬂlanmad› diye üniversiteden kovulma olay› olmaz.” (K29).
“Örne¤in, ö¤retmen-ö¤renci iliﬂkileri daha çok samimiyet üzerine kurulu, tart›ﬂma kültürü daha yüksek
düzeyde, ö¤rencilerin daha yarat›c› olmalar›, akademik yönde geliﬂimleri için farkl› imkânlar sunuluyor.” (K18)

Kiﬂisel geliﬂim olanaklar›

30

22.0

“Dünya görüﬂüm artt›. Yeni arkadaﬂlar edindim, çok farkl› olmayan ama ne de olsa farkl› olan bir kültür
tan›d›m. Kendi baﬂ›ma zorluklarla mücadele etmeyi ö¤rendim. Özgüvenimin artmas›, yeni arkadaﬂl›klar
kurmak ve insanlarla tan›ﬂmak, özgür hissetmem en büyük avantajlar›…” (K55)
“Dünya görüﬂüm hayat felsefem bilim anlay›ﬂ›m oturdu… Baﬂka bir ülkede yaﬂama tecrübesi edindim.
Tek yaﬂamay›, tek karar vermeyi, her zorlukla baﬂa ç›kmay› ö¤rendim.” (K3)

Resmi olmayan konular

29

21.3

Kariyer olanaklar›

13

9.6

“Rüﬂvet olaylar›n›n bir kaç üniversite d›ﬂ›nda s›kl›kla yaﬂanmas› geldi¤im ülkede e¤itimde isteksizli¤e yol
açmaktad›r. O yüzden di¤er konularla ilgilenmez kimse… Rüﬂvet e¤itim sistemini kapsad›¤› için zeki
ö¤renciler öne ç›kabilmiyor.” (K36)
“Önemli olan okullarda üniversitelerde rüﬂvet yok; bu konuda Türkiye ülkeme göre çok ileride.” (K47)
“Ülkeme göre Türkiye’de lisans e¤itimi almak daha avantajl› ve birçok ülkede diploma denkli¤i al›nabilir
olmas› avantaj say›labilir. Buradan alaca¤›m diploma her yerde geçerli.” (K11)
“Türkiye’de üniversite e¤itimi daha iyi. Vizyon geniﬂ. Burada üniversite bitiren Azerbaycan’da rahat iﬂ
bulabilir.” (K60)

Fiziksel ve sosyal olanaklar

13

9.6

“Tabii üniversitelerde kampüs anlay›ﬂ› da önemli. 2–3 üniversitenin büyük kampüsü var bizde ama burada
çok fazla.” (K71)
“Burs olanaklar› daha fazla. Burs konusu sizde çok önemli ek olarak Türkiye’de ö¤rencilere sosyal aktivite
olanaklar› daha fazla.” (K21)

Toplam

136

100

sorusuna verdikleri yan›tlar temalar halinde sunulmuﬂtur. Temalar incelendi¤inde, kat›l›mc›lar›n de¤iﬂim önerisinde bulunduklar› alanlar›n s›ras›yla “üniversiteye girme ve mezun
olma koﬂullar›na iliﬂkin öneriler” (f=44, %48.8), “ö¤renci yetiﬂtirmeye iliﬂkin öneriler” (f=16, %17.8), “akademik personele iliﬂkin öneriler” (f=15, %16.7) ve “müfredat ve ders içerik-

lerine iliﬂkin öneriler” (f=15, %16.7) oldu¤u gözlenmiﬂtir. Belirli bir tema içine dâhil edilemeyecek kadar az say›da kat›l›mc›n›n ise “uluslararas› ö¤rencilere tan›nan haklar›n zenginleﬂtirilmesini” önerdikleri görülmüﬂtür. Elde edilen temalar ve
örnek ifadeler TTT Tablo 4’te sunulmuﬂtur. Her bir örnek ifadede kat›l›mc›lara verilen kodlar ifadenin sonuna eklenmiﬂtir.

TTT Tablo 4. Kat›l›mc›lar›n 2. soruya verdikleri yan›tlar.
Temalar

f

%

Üniversiteye girme ve
mezun olma koﬂullar›na
iliﬂkin öneriler

44

48.8

Ö¤renci yetiﬂtirmeye
iliﬂkin öneriler

16

Kat›l›mc› örnek ifadeleri
“Üniversiteye girmeyi kolaylaﬂt›r›r bitirmeyi ise zorlaﬂt›r›r›m (azami bilgi s›n›rlamas› uygulard›m). Bu limitin
alt›nda olanlar mezun olamazlar.” (K8)
“Avrupa’daki kuzey ülkelerinin sistemini getirirdim, her isteyen kolay bir s›navla istedi¤i bölümü kazan›rd› ama
araﬂt›rma yönlü bir üniversitede okurdu.” (K63)

17.8

“Ö¤rencilerin sadece akademik donan›ma sahip olmas›n› de¤il, kiﬂilik aç›s›nda da kazan›mlar› olmas›n›
sa¤lamak isterdim.” (K41)
“Kanunlarda erkeklerin lisans e¤itiminden sonra askere al›nma ﬂart›n› de¤iﬂtirirdim zira bu erkeklerin
akademik kariyer yapmas› yolunda önemli bir engeldir.” (K48)
“Ö¤rencilere yönelik kampüsteki sosyal faaliyetlere daha çok talep olmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›rd›m.” (K94)

Akademik personele
iliﬂkin öneriler

15

16.7

“Yaﬂ› geçmiﬂ hocalar›n emeklili¤e geçmesini sa¤lar, genç yabanc› ülkede e¤itim alm›ﬂ hocalar› iﬂe davet
ederdim.” (K62)
“Hocalar›n derste daha farkl› teknikler kullanarak ö¤rencileri motive etmesi gerekir, bu yüzden hocalara bu
konuda e¤itim verirdim ki dersler daha az s›k›c› olsun.” (K35)

Müfredat ve ders
içeriklerine iliﬂkin öneriler

15

16.7

Toplam

90

100

80

“Teorik yerine pratik yönlü yapar›m dersleri.” (K5)
“Dil ö¤retici derslere a¤›rl›k verirdim.” (K26)
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Tart›ﬂma, Yorum ve Öneriler
Bu çal›ﬂmada, ilk olarak Azerbaycan’dan gelen üniversite
ö¤rencilerinden Türkiye’deki ve geldikleri ülkedeki e¤itim
sistemini karﬂ›laﬂt›rmalar› istenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar iki ülke
aras›ndaki e¤itim sistemini karﬂ›laﬂt›r›rken daha çok Türkiye’de ö¤renim görmenin sa¤lad›¤› avantajlar/olanaklar üzerinde durmuﬂlard›r. Bu olanaklar içerisinde en belirgin bulunan› akademik olanaklard›r. Bunu s›ras›yla kiﬂisel geliﬂim olanaklar›, resmi olmayan olanaklar izlemektedir. Kat›l›mc›lar›n
en az görüﬂ belirttikleri konular ise kariyer olanaklar› ile fiziksel ve sosyokültürel olanaklard›r.
Çal›ﬂma kapsam›nda ele al›nan bir di¤er konu ise Azerbaycan’dan gelen ö¤rencilerin Türkiye yüksekö¤retim sistemine
iliﬂkin de¤iﬂim önerileridir. Kat›l›mc›lar, yüksekö¤retim sistemine yönelik en çok üniversiteye girme ve mezun olma koﬂullar›na iliﬂkin önerilerde bulunmuﬂlard›r. Kat›l›mc›lar›n önerilerde bulundu¤u bir di¤er konu ö¤renci yetiﬂtirmeye iliﬂkin
önerilerdir. Ö¤rencilerin de¤iﬂim önerisinde bulunduklar›
konular aras›nda ise son s›rada akademik personele iliﬂkin
öneriler ile müfredat ve ders içeriklerine iliﬂkin öneriler yer
almaktad›r.
Araﬂt›rman›n bulgular› genel olarak incelendi¤inde, Türkiye’de üniversitelerde e¤itim görmenin avantajl› yönleri olarak, ö¤retim üyeleri, ders müfredatlar› ve diploma denkli¤i gibi nedenlerin öne ç›kt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Türki Cumhuriyetlerden ö¤rencilerin bu gibi olanaklar sebebiyle Türkiye’yi
tercih etme ihtimallerinin düﬂmeyece¤i söylenebilir. Nitekim
ö¤rencilerin ifadelerinden, kendi gelecek iﬂ yaﬂamlar› ve kariyer olanaklar› aç›s›ndan diploma denkli¤i olan, uluslararas›
baﬂar› s›ralamalar›na girebilen üniversiteleri tercih ettikleri
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu do¤rultuda tüm üniversitelerimizin uluslararas› baﬂar› s›ralamalar›nda yer almak için kalk›nma hedefleri belirlemeleri önemli görülmektedir. Türkiye’de köklü ve
geliﬂmiﬂ üniversitelerin ö¤retim üyesi yetiﬂtirmesinin önemi
de ön plana ç›kmaktad›r. Diploma denkli¤i gibi temel konular›n uluslararas› ö¤renciler taraf›ndan önemsendi¤ini gösteren baﬂka araﬂt›rmalar da söz konusudur. Örne¤in, Özo¤lu,
Gür ve Coﬂkun (2012) uluslararas› ö¤rencilerin gözünden
Türkiye’de uluslararas› ö¤renci olarak e¤itim alman›n, sayg›nl›k kazanma, özel ﬂirketlerde etkin pozisyonlarda iﬂ bulma
gibi katk›lar›n›n oldu¤u; ancak diploma denkli¤i alma konusunda zorlanma gibi olumsuz taraflar›n›n da olabildi¤i sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r.
Gerek Türkiye d›ﬂ›ndaki ülkelerde (McMahon, 1992;
Shanka, Quintal ve Taylor, 2005–2006) gerek Türkiye’de yap›lan araﬂt›rmalar (K›ro¤lu, Kesten ve Elma, 2010) uluslararas› ö¤rencilerin kültürel, ekonomik ve co¤rafi ba¤lar›n›n oldu¤u ülkeleri tercih etti¤ini göstermektedir ve Azerbaycan,

Türkiye’nin bu anlamda ba¤lar›n› sürdürdü¤ü bir ülkedir. Ertürk ve di¤erleri (2004) ö¤renciler aras›nda tarihi ve kültürel
ba¤lardan dolay› Türkiye’de e¤itim görmek istedi¤ini söyleyenlerin say›s›n›n yüksek oranda oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Yard›mc›o¤lu, Beﬂel ve Savaﬂan (2017) taraf›ndan yürütülen
ve kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unu Azerbaycan’dan gelen ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u bir araﬂt›rmada da ö¤rencilerin Türkiye’yi
tercih nedeni olarak ileri sürülen en önemli nedenlerin baﬂ›nda e¤itim kalitesi, dini yak›nl›k, kültürel yak›nl›k, aile tavsiyesi, bilimsel baﬂar›lar gelmektedir. Benzer araﬂt›rmalar›n sonuçlar›ndan yola ç›k›larak, co¤rafi ve kültürel yak›nl›¤›n
önemli oldu¤u; akademik olanaklar ve e¤itim kalitesinin ise
korunmas› ve geliﬂtirilmesinin gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Yine, benzer bir çal›ﬂmada Akda¤ (2014), Türkiye burslar› kapsam›nda Türkiye’ye gelen yüksekö¤renim ö¤rencilerinin sorunlar›n› incelemiﬂtir. Elde edilen bulgular, bu araﬂt›rmada kat›l›mc›lar›n belirttikleri önerilerle kimi noktalarda paralellik göstermektedir. Akda¤’›n (2014) çal›ﬂmas›ndan elde
etti¤i sonuçlara göre, ö¤renciler akademik alanda, Türkiye’deki e¤itim sistemine al›ﬂmakta zorlanmak, TÖMER’de
ö¤retilen Türkçe’nin yetersizli¤i problemlerini dile getirmiﬂlerdir. Ekonomik alanda ise; ailelerini ziyaret etmekte ekonomik olarak zorlanmak, geziler vb. etkinlikler için ekonomik
destek bulamamak problemleri söz konusudur.
Araﬂt›rman›n bulgular› aras›nda, Türkiye’de ö¤renim görmenin sa¤lad›¤› akademik olanaklar konusunda ö¤retim üyelerinin baﬂ› çekiyor olmas› dikkat çekicidir. Otrar, Ekﬂi, Dilmaç ve ﬁirin’in (2002) Türki Cumhuriyetlerden yüksekö¤renime gelen ö¤rencilerle yapt›klar› çal›ﬂmada da, ö¤renciler
yaﬂad›klar› sorunlara yönelik pek çok alan belirtirken, ö¤retim
üyelerinin ö¤rencilerin görece problem yaﬂamad›klar› ve
olumlu bir yönü teﬂkil etti¤i görülmektedir. Uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’de ö¤renim görmenin avantaj ve dezavantajlar›n› ifade ettikleri benzer bir araﬂt›rmada, Özkan ve Güvendir (2015) uluslararas› ö¤rencilerin genel anlamda üniversite yaﬂamlar›ndan, arkadaﬂ ve ö¤retim elemanlar›ndan memnun olduklar›n›, okuduklar› üniversitenin akademik beklentilerini karﬂ›lad›¤›n› ifade ettiklerini bulgulam›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada da, kat›l›mc›lar›n akademik olanaklar› kendi ülkelerinde
olan olanaklara göre daha yeterli gördü¤ü sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Buna ek olarak daha önce sözü edilen araﬂt›rma sonuçlar›nda oldu¤u gibi, Türkçe ö¤retiminin iyileﬂtirilmesinin gereklili¤i sonucuna var›lm›ﬂ ve buna ek olarak ö¤rencilerin bar›nma ve ulaﬂ›m için herhangi bir yard›m alm›yor olmalar› dezavantaj olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bilindi¤i üzere Türki Cumhuriyetlerden yüksekö¤renim
için Türkiye’ye gelen ö¤renci say›s› her geçen gün artmaktad›r. Bu ö¤rencilerin Türkiye’yi tercih etme sebepleri yap›lan
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bu ve benzeri araﬂt›rmalarla k›smen anlaﬂ›labilmektedir. Ancak ö¤rencilerin sorun yaﬂad›klar› alanlar›n tespiti, Türkiye’de yüksekö¤retimde geliﬂme ve uluslararas›laﬂmay› sa¤lama aç›s›ndan oldukça önemlidir. Yap›lan bu çal›ﬂmada, Türki
Cumhuriyetlerden gelen ö¤rencilerin de¤iﬂim önerisinde bulunduklar› konular bu araﬂt›rman›n önerilerini de oluﬂturmaktad›r.
Yürütülen araﬂt›rman›n nitel desende oldu¤u ve s›n›rl› say›da kiﬂi ile gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünüldü¤ünde, elde edilen
bulgular›n üniversitelere ve uluslararas› ö¤rencilere genellenebilirli¤inin s›n›rl› oldu¤u söylenebilir. Bunun yan› s›ra bu
araﬂt›rman›n dil ve iletiﬂim probleminin k›smen yaﬂanmas›
nedeniyle yaln›zca Azerbaycan’dan gelen ö¤rencilerle yürütülebilmesi bir s›n›rl›l›k olmakla birlikte; yaln›zca Azerbaycan
örne¤i ile çal›ﬂ›lmas› verilerin bu grubu örneklemesi aç›s›ndan
önemlidir denebilir. Daha önce belirtildi¤i üzere Azerbaycan,
Yüksekö¤retim Kurulu’nun stratejik hedeflerinde yer verdi¤i
ülkelerden biridir (Yüksekö¤retim Kurulu, 2017). Dolay›s›yla
bu kapsamda hedeflenen di¤er ülkelerden gelen ö¤rencilerle
çevirmenler veya her iki dile de hâkim araﬂt›rmac›lar arac›l›¤›yla yeni araﬂt›rmalar›n yürütülmesi önerilebilir.
Bunun yan›nda, her ne kadar di¤er ülkelerden gelen ö¤renciler bu araﬂt›rma kapsam›na al›nmasa da, araﬂt›rmac› gözlemi olarak de¤erlendirilerek bu konuda bir öneri sunulabilir.
Di¤er ülkelerden gelen ö¤rencilerin araﬂt›rma sorular›n› yan›tlamakta dil bak›m›ndan yetersiz kalmalar›, akademik anlamda ne kadar verim alacaklar› sorusunu da akla getirmektedir. Nitekim pek çok uluslararas› ö¤rencinin aç›k uçlu s›nav
sorular›n› yan›tlamakta zorland›¤› da bir gözlem konusudur.
K›l›çlar, Sar› ve Seçilmiﬂ (2012) de uluslararas› ö¤rencilerin
Türkçe’yi yeterli derecede kullanamama ve maddi sorunlar
gibi problemlerden dolay› akademik baﬂar›lar›n›n düﬂtü¤üne
iﬂaret etmektedir. Ö¤rencilerin dilden kaynakl› sorunlar yaﬂamamalar› için, Türkiye’deki üniversiteleri tercih eden ö¤rencilerden belirli bir düzeyde dil yeterli¤i beklenmesi; üniversitelere kaydolan ö¤rencilere sunulan Türkçe ö¤retiminin geliﬂtirilmesi gibi önerilerde de bulunulabilir. Ayn› zamanda ça¤›m›zda ortak bir konuﬂma dili olarak görülen ‹ngilizce’nin
e¤itim dilinde kullan›m›n›n art›r›lmas›yla, Türkçe’de eksikli¤i olan ö¤rencilerin e¤itime kat›l›m› kolaylaﬂt›r›labilir. Bilindi¤i üzere ‹ngilizce e¤itim yapan programlar uluslararas› ö¤renciler için bir çekim sebebi olabilmektedir (OECD, 2017).
Araﬂt›rman›n bulgular›ndan yola ç›k›larak, ayr›ca Türkiye’deki üniversitelerin uluslararas› baﬂar› s›ralamalar›nda yer alma ve diploma denkli¤i sa¤lama gibi kriterleri yerine getirmesi önemli görülmektedir. Ö¤rencilerin a¤›rl›kl› olarak kariyer
imkânlar› ve akademik aç›dan güçlü daha olmas› sebebiyle Türkiye’deki üniversiteleri tercih ettikleri düﬂünüldü¤ünde, ulusla-
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raras› ö¤renci kapasitesinin art›r›lmas› oran›nda, ö¤retim üyesi
kapasitesinin de art›r›lmas› önerilebilir. Ayr›ca, üniversitelerde
uygulama, pratik yapma olanaklar›n›n ve dolay›s›yla teknik ve
alt yap› imkânlar›n›n art›r›lmas› da öneriler aras›ndad›r.
10. Kalk›nma Plan› kapsam›nda yüksekö¤retim sistemininin
uluslararas› ö¤renci ve ö¤retim üyeleri için çekim merkezi haline getirilece¤i belirtilmiﬂtir. Ülke genelinde bu tür politikalar›n
art›r›larak yüksekö¤retimin uluslararas› hale getirilmesine katk›
sa¤lanabilir. Bu sayede daha evrensel bir yüksekö¤retim sistemi
oluﬂturulabilir; ülkeler aras› akademik ve bilimsel alanlardaki
bilgi paylaﬂ›m›n›n art›r›lmas› sa¤lanabilir.
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