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Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine
Bir Araştırma
An Inquiry on Turkish Students Studying Abroad for Higher Education
Muhammed Emir RÜZGAR
ÖZ
Dünya genelinde uluslararası öğrenci sayısında son yıllarda gözle görülür bir artış olmuştur. Bu artış eğiliminin önümüzdeki yıllarda da
devam etmesi beklenmektedir. Uluslararası eğilime paralel şekilde yükseköğrenim amacıyla yurt dışına çıkmış bir Türk öğrenci grubunun
varlığı bilinmektedir. Buna karşın yurt dışına eğitim amacıyla çıkmış Türk öğrenciler üzerine yapılmış araştırmaların sayısı sınırlıdır.
Bu bağlamda araştırmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde lisans veya
lisansüstü düzeyde eğitim gören uluslararası Türk öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercihlerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için mevcut
nitel çalışma tasarlanmıştır. Araştırmaya yükseköğretimin farklı düzeylerinde eğitim gören toplam 19 öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler
ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle veri seti oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesi sonucunda Türk öğrencilerin yurt
dışına çıkmadan önce devam ettikleri eğitim kurumlarındaki kültürün öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına çıkmaya güdülediği yargısına
varılmıştır. Ayrıca öncül yurt dışı deneyimleri, ailenin teşviki, çalışılmak istenen alanın Türkiye’de programının olmaması, nitelikli bir
üniversiteye dönme amacı, yurt dışı görme isteği ve göç etme arzusu etkenlerinin de yurt dışı eğitime neden olduğu bulunmuştur. Türk
öğrencilerin yurt dışında üniversite seçerken en çok üniversitenin akademik sıralamasına ve (lisansüstü düzeyde) danışmanlığı altında
çalışacakları danışmana dikkat ettikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma bulgularına göre Türk öğrenciler, yurt dışı eğitimin kendilerine
kozmopolit bir ortamda gelişim olanağı tanıdığını ve yurt içinde edinemeyecekleri bir vizyon kattığını düşünmektedir.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası eğitim, Uluslararası Türk öğrenciler, Yurt dışı eğitim, Yükseköğrenim
ABSTRACT
There has been a worldwide increase in the number of international students in recent years. This increase is expected to continue in the
future. Congruent with the international trend, there is a body of Turkish students studying abroad for the purpose of higher education.
However, the number of studies on international Turkish students is limited. The primary purpose of this study was to examine the reasons
why undergraduate or graduate international Turkish students studying at a state university in the Midwest region of the United States
preferred international education. To achieve this purpose, the present qualitative study was devised. A total of 19 students from differing
levels of higher education participated in the study. The dataset was created from the semi-structured interviews with the participants.
Data analysis yielded that the institutional culture in the educational institutions that Turkish students attend before they go abroad
significantly motivates them to get an international education. In addition, such variables as prior abroad experiences, encouragement
from the family, the fact that there is no program for the desired area of study in Turkey, the goal to work at a prestigious university, desire
to visit different places and wish to migrate to host country are also effective in their decision to study abroad. Moreover, the results show
that Turkish students pay the most attention to university ranking and (at the graduate level) the advisor that they will work with when
they choose a university for their study abroad. According to the results of the study, Turkish students are of the opinion that international
education allows them to improve themselves in a cosmopolitan environment while it helps them to adopt a new vision that they would
not have acquired at home.
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GİRİŞ
Uluslararası bir öğrenci, iki ülke arası sınırı geçerek kendi ülkesinden farklı bir ülkeye eğitsel etkinliklere katılmak amacıyla
giden kişidir (UNESCO Institute for Statistics- UIS, 2019a). Son
birkaç on yılda uluslararası öğrenci sayısı dünya genelinde
artmıştır. 1999 yılında dünya genelinde iki milyon uluslararası
öğrenci bulunurken bu sayı 2016 yılında beş milyona çıkmıştır
(OECD, 2018). Ayrıca, yurt dışına eğitim amacıyla çıkan öğrenci
sayısındaki artış eğiliminin devam etmesi de beklenmektedir
(Hénard, Diamond & Roseveare, 2012). Mevcut durumda
dünya genelinde yükseköğretimin %6’sını yurt dışı eğitim gören
öğrenciler oluşturmaktadır (OECD, 2018).
Uluslararası öğrencilere yönelik bilgiler incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun İngilizcenin konuşulduğu İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), vb. ülkeleri tercih ettikleri görülmektedir (OECD, 2018). Bu ülkeler arasında ABD’nin,
uluslararası öğrencileri ağırlama konusunda aslan payını elinde
bulundurduğu eldeki verilerle sabittir. Nitekim OECD’nin 2016
verilerine göre ABD, 971000 uluslararası öğrenciyi yükseköğretim kurumlarında bulundurarak bu konuda dünya genelinde
birinci sıradadır (OECD, 2018). Uluslararası eğilime benzer
şekilde Türk öğrenciler için de en sık durak ABD’dir. Eğitim
amacıyla yurt dışında bulunan 46217 Türk öğrenciden 9692’si
ABD’yi tercih etmiştir (UNESCO UIS, 2019b) ve bu durumda
ABD, Türk öğrencilerinin yükseköğretim amacıyla en fazla gittiği
ülke olmuştur.
Dünya genelinde kendi ülkelerinden ayrılarak başka bir ülkeye
eğitim amacıyla giden uluslararası öğrenci grubunun, yurt dışı
eğitimin kültürel şok, yüksek maliyet (Beine, Noël & Ragot,
2014) gibi olumsuzluklarına karşın neden yurt dışı eğitimi tercih
ettikleri araştırmacılarca inceleme konusu edilen bir olgudur.
Örneğin, Erasmus Programı üzerinden öğrenci hareketliliğinin
nedenlerini inceleyen González, Mesanza ve Mariel’e (2011)
göre eğitsel geçmiş, gidilen ülkede konuşulan dil, hedef üniversitenin niteliği, iklim vb. etkenler öğrencilerin yurt dışı eğitim
tercihinde etkilidir. Ayrıca, özellikle lisansüstü düzeyde hedef
üniversitenin niteliği kadar orijin ülkedeki eğitsel olanakların
yetersizliği de öğrenci hareketliliğine neden olur (Bouwel &
Veugelers, 2013). Yurt dışı eğitimin belirleyicilerinin saptanması, orijin ülkenin yükseköğretim sistemi ile ilgili çıkarımlarda
bulunulabilmesi ve orijin ülke ile hedef ülkenin farklılıkları
yoluyla her iki sistemin de daha iyi anlaşılması potansiyeline
sahiptir.
Yurt dışı eğitim üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde
araştırmaların Erasmus ve benzeri öğrenci hareketliliği programları üzerinden Avrupa ülkelerinin öğrencilerini temele aldı-

ğı (örneğin Bessey, 2012), ABD ve Kanada gibi Kuzey Amerika
ülkelerine en fazla öğrenci gönderen ülkeler olan Çin, Hindistan
gibi Asya ülkelerinin öğrencilerini incelediği (örneğin Li, Chen
& Duanmu, 2009) görülmüştür. Ancak, bu çalışma için gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda Türk öğrencilerin yurt
dışı eğitimi tercih nedenlerini ve yurt dışı eğitim deneyimlerini
irdeleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Öte yandan uluslararası öğrencilik, yurt dışı eğitim, öğrenci hareketliliği, vb.
olgular üzerine Türkçe literatürdeki araştırmaların çoğunluğunun, yurt dışında yükseköğrenim gören Türk öğrenciler ile ilgili
değil, Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve bu
öğrencilerin yaşadıkları sorunlar üzerinedir (örneğin Paksoy et
al., 2012; Kıroğlu, Kesten ve Elma, 2010). Dolayısıyla, bu araştırmanın problemini, yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye
kökenli öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercih etme nedenlerini
belirlemek ve uluslararası Türk öğrencilerin yurt dışı eğitim
durumlarını incelemektir1. Bu bağlamda araştırmanın temel
sorusu şudur: Türk öğrenciler neden yurt dışında yükseköğrenim görmeyi tercih etmektedir?
Literatür Taraması
Günümüz küresel dünyasında ulaşım ve bilişim gibi alanlardaki
teknolojik ilerlemelerin sayesinde öğrenci hareketliliği insanlık
tarihinde daha önce hiç olmadığı boyutlara giderek artan bir
şekilde erişmiştir. Farklı ülkelere giderek kendi kültüründen
başka kültürlerde eğitim almak isteyen öğrencilerin oluşturduğu pazarın boyutu, gelişmiş ülkelerin dikkatini çekmiş ve
bu ülkelerin konuk ettikleri öğrenci sayısını artırmak amacıyla
yeni düzenlemeler yapmalarına ve önlemler almalarına neden
olmuştur (Beine et al., 2014). Örneğin, Avrupa Birliği Komisyonunun yayımladığı bir raporda bilgi ve beceri temelli bir ekonomiye sahip olabilmek için gerekli olan yetişmiş insan gücünün
oluşturulmasında öğrenci hareketliliğinin önemine dikkat
çekilmiştir (González et al., 2011). Bu bağlamda, uluslararası
öğrenciler üzerine yapılan ve öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercih etme nedenlerini tayin etmeyi amaçlayan çalışmalarda da
son yıllarda gözle görülür bir artış olmuştur (Wei, 2013).
Uluslararası öğrencilerin yurt dışı eğitim motivasyonlarını açıklama amacıyla en sık itme ve çekme kuramsal modeli kullanılır.
İtme ve çekme modeli, esasen göç çalışmaları alanında geliştirilmiştir. İnsanların neden bir bölgede (gelişen, gelişmekte
olan) yaşamaktan vazgeçip başka bir bölgede (gelişmiş) yeni
bir yaşam kurmak istediklerini açıklamaya yönelik kuramsal bir
modeldir (Çelik, 2005). Bu model, göç çalışmaları ile birlikte
uluslararası öğrenci hareketliliği literatüründe de sıklıkla kullanılmaktadır (Levatino, 2017). Bu modele göre bir öğrenciyi
vatandaşı olduğu yahut yaşadığı bölgeden farklı bir bölgeye

Bu araştırmanın temelini oluşturan veri seti esasen daha kapsamlıdır. Mevcut araştırmanın da parçası olduğu projeye başlarken esas amaç, yurt dışında eğitim
gören Türk öğrencilerin eğitimlerinin ardından yurda dönme veya dönmeme kararları çerçevesinde beyin göçü kavramını çalışmaktı. Bu amaçla görüşmelerde önce
katılımcıların neden yurt dışı eğitimi tercih ettiği incelenip ardından yurda dönmeyi düşünüp düşünmedikleri sorgulanmıştı. Ancak veri çözümlemesi başladıktan
sonra oluşturulan veri setinin tek bir makaleye sığma olanağının olmadığı görülmüştür. Uzunca bir düşünce süreci ve diğer araştırmacılar ile gerçekleştirilen görüş
alışverişleri sonucunda katılımcıların yurt dışı eğitim tercihleri bir makalede, eğitimlerinin ardından yurda dönme veya dönmeme kararları başka bir makalede olmak
üzere veri setinin ikiye ayrılmasına karar verilmiştir. Bu karardaki isabet, mevcut makale bitirildikten sonra görülmüştür, zira iki makale hâlinde tasarlanan serinin bu
ilk makalesini akademik yazımda ölçün olarak kabul edilen uzunluğa çekebilmek için bile ayrı bir emek verilmesi gerekmiştir. Veriyi büyüklüğünden ötürü ikiye ayırma
kararının akademik yazımda aşırma türlerinden biri olan dilimleme olmadığına emin olmak, çalışmayı sunmadan önce kesinlikle çözülmesi gereken etik bir durumdu.
Katılımcıların yurda dönme veya dönmeme durumlarının ikinci bir makalede incelenmesi planlanmaktadır.
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gitmeye güdüleyen itici (bireyi ülke dışına iten) etkenler ile
beraber öğrenciyi hedef ülkeye çeken çekici etkenler de vardır.
İtici etkene örnek olarak orijin ülkedeki eğitimin niteliğinin
düşüklüğü örnek gösterilebilir. Bu durumda orijin ülkedeki eğitim niteliksizliği, öğrenciyi ülke dışına iter. Çekici etkene örnek
olarak da hedef ülkedeki ekonomik koşulların gelişmişliği örnek
olarak verilebilir. Yaşadığı ülkeden daha iyi ekonomik koşulları
olan bir ülke öğrenciyi çeker.
Rosenzweig (2006)’a göre öğrencilerin yurt dışında eğitim
görme arzusunun altında hedef ülkeye temelli göç etme yatar.
Öğrenciler, hedef ülkeye eğitim yoluyla göç ederek orijin
ülkenin kötü ekonomik koşullarından kaçar ve orijin ülkedeki
eğitime yapılan yatırımın dönüşünün düşüklüğünden kurtulmuş olur (Levatino, 2017). Rosenzweig’in bu açıklamasını
olumlayan bir çalışmada Pyvis ve Chapman (2007), Malezyalı
öğrencilerin bir Avustralya üniversitesini eğitim amacıyla tercih
etmesinin altında bu öğrencilerin uluslararası bir eğitim alarak
Malezya’da faaliyet gösteren Batı kökenli şirketlerde çalışma
arzusu olduğunu rapor etmiştir. Diğer bir deyişle uluslararası
eğitim, eğitime yapılan yatırıma daha iyi sonuçlar alınabildiği
bölgelere açılan bir yoldur. Nitekim Beine ve ark. (2014)’nın
Rosenzweig (2006)’dan alıntılayarak belirttiklerine göre, öğrenciler kendi ülkelerinde olmayan daha nitelikli eğitim ortamına
ulaşmak için yurt dışı eğitimi tercih eder.
Mazzarol ve Soutar (2001), yabancı bir kültürü deneyimleme
arzusu, yükseköğretim niteliği ve hedef ülkede eğitim görerek
oraya göç edebilme olasılığının uluslararası eğitimin belirleyicileri olduğunu yazmıştır. Ülke boyutu, hedef ülke ile orijin
ülke arasındaki fiziksel mesafe, hedef ülkede konuşulan dil,
hedef ülkenin iklimi ve hedef ülkedeki yaşam masrafları yurt
dışı eğitim kararlarını etkiler (González et al., 2011). Bunlarla
birlikte hedef yükseköğretim kurumlarında sunulan İngilizce
programlar da yurt dışı eğitimin belirleyicilerindendir (Kahanec
& Králikova, 2011). Son olarak DeVoretz (2006)’in çalışmasında
harç miktarı, öğretim dili ve yükseköğretim niteliğinin yurt dışı
öğrenci hareketliliğinin belirleyicisi olduğu dile getirilmiştir.
Uluslararası öğrencilerin yurt dışı eğitim deneyimini hedef ülke
tercihi kadar hedef yükseköğretim kurumu da etkiler. Mazzarol ve Soutar (2002), uluslararası öğrencilerin eğitim görmek
istedikleri hedef ülkedeki üniversite tercihinde üniversitenin
itibarı, önceden elde edilmiş dereceleri kabul etmesi, niteliğinin yüksek olması ve uzman öğretim üyelerinin bulunması,
aşina olunan üniversitelerle bağlantılarının olması, uluslararası öğrenci sayısının fazla olması ve üniversite hakkında
bilgi edinilebilecek mezunlarının olması etkenlerinin üniversite
tercihini etkilediğini tartışmıştır. Benzer şekilde Migin, Falahat
ve Khatibi’ye (2015) göre eğitim maliyeti, akademik itibar, üniversitenin bulunduğu bölge, sunulan programlar ve olanaklar
uluslararası öğrencilerin üniversite seçimi ile ilişkili etkenlerdir.
Öğrencilerin üniversite seçimi üzerine yapılmış pek çok çalışma
bulunmasına rağmen uluslararası öğrencilerin üniversite seçimi üzerine yapılmış çalışma sayısı sınırlıdır (Padlee et al., 2010,
akt. Oikarinen, 2016).
Uluslararası öğrencilerin yurt dışında eğitimi arzulamasında
kültürel anlamda yurt dışı deneyim kazanma, yeni bir yaşam

biçimi deneyimleme ve girilen yeni çevrede karşılaştıkları
sorunlarla başa çıkarak kazanımlar edinme etkili olan hususlardır (Townsend & Poh, 2008). Ayrıca, yurt dışı eğitimleri esnasında uluslararası öğrenciler, kendi kültürlerinde karşılaşamayacakları sorunlarla karşılaşır ve bunlar sayesinde daha donanımlı
hâle gelir (Andrade, 2006 akt. Townsend & Poh, 2008). ABD
kökenli olup da yurt dışında hemşirelik eğitimi alan katılımcıların deneyimlerini inceleyen Edmonds (2010)’ın bulgularına
göre tanıma, deneyimleme (encountering), uyum sağlama ve
uzmanlaşma yurt dışı eğitim gören öğrencilerin deneyimlerinden türeyen temalardır. Ayrıca, Edmonds’a (2010) göre kişisel
gelişim, farklı kültür bilinci, değişik ortamlara uyum sağlama
ve artan öz yeterlilik yurt dışı eğitimin uluslararası öğrencilere
sağladığı yararlardandır.
Bu araştırma için gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda
uluslararası öğrenciler üzerine yapılan incelemelerin çoğunluğunun nicel bir yaklaşım tercih ettiği görülmüştür (Beine
et al., 2014; Mazzarol & Soutar, 2002; González et al., 2011;
aynı hususun tartışması için bakınız; Edmonds, 2010). Bununla
birlikte uluslararası öğrenciler üzerine yapılan yurt içi yayınların Türkiye’de misafir öğrenci konumunda bulunan yabancı
öğrencileri çalıştığı ve bu öğrencilerin sorunlarına odaklanıldığı
görülmüştür (bakınız Paksoy et al., 2012; Kıroğlu et al., 2010).
Literatür taraması sonucunda yurt dışında uluslararası öğrenci
olarak eğitim gören Türk öğrenciler üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu bağlamda daha önce belirtilen problem durumu ile paralel
olarak araştırmanın amacı, ABD’nin Orta Batı bölgesindeki bir
devlet üniversitesinde yükseköğrenim gören veya görmüş Türk
öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercih nedenlerini ve yurt dışı eğitim üzerine düşüncelerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın temel sorusu daha önce de belirtildiği üzere
şudur: “Türk öğrenciler neden yurt dışında yükseköğrenim
görmeyi tercih etmektedir?” Ayrıca, aşağıdaki alt araştırma
sorularına araştırma kapsamında yanıt aranacaktır:
1. Katılımcıların yurt dışı eğitimi tercih etme nedenleri nelerdir?
2. Katılımcıların yurt dışında eğitim gördükleri üniversiteyi
tercih etmelerinde neler etkili olmuştur?
3. Katılımcıların yurt dışı eğitimin katkılarına dair genel görüşleri nelerdir?

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Araştırmada nitel bir desen tercih edilmiştir. Bu kararın verilmesinde araştırma için gerçekleştirilen literatür taraması sonucunda bu konuda yapılan araştırmaların çoğunlukla nicel bir
desen kullanmış olduğunun belirlenmiş olması etkili olmuştur.
Ayrıca, nitel bir araştırma deseninin incelenen olguyu (yurt dışı
yükseköğretim) anlamaya yönelik daha derin boyutlar sağlayabileceği düşünülmüştür. Benzer şekilde nitel bir desenin çalışılan olguyu çalışmaya katılan bireylerin bakış açısından anlama
yönü de bu desenin seçilmesinde etkilidir.
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Araştırma Alanı
Araştırmanın gerçekleştirildiği bölge, ABD’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir ikiz kenttir. Bu ikiz kentlerin toplam nüfusu
2017 verilerine göre yaklaşık 130000’dir (“United States Census Bureau,” 2019). Bu bölge, gelişiminin ve nüfusunun önemli
bir kısmını içinde bulunan üniversiteye borçlu olduğundan üniversite kenti (“college town”) olarak adlandırılabilir. Üniversite
kentleri, büyük bir kentin sağlayacağı sosyal olanakları içermez;
bunun sonucunda burada bulunan öğrencilere ekonomik ve
yoğunluk açısından daha rahat bir çalışma ve yaşama ortamı
sağlar. Genel olarak araştırma alanını oluşturan bölgenin
öğrencilere büyük kentlerin sağlayabileceği sosyal olanakları
sağlamamasına karşın üniversitenin araştırma ve eğitim gücüyle öğrencilerine nitelikli bir eğitimi, sakin ve huzurlu bir ortamda sağladığı dile getirilebilir.
Katılımcıların mensubu bulundukları üniversite bir araştırma
üniversitesi olup Amerikan yükseköğretim sisteminde bilinen
adıyla land-grant tipi bir eyalet üniversitesidir. Land-grant üniversiteler, 19. yüzyılın son yıllarında ABD’de kabul edilen Morrill
yasası gereğince kurulan ve bulunduğu bölgenin yapısını temel
alarak organizasyonunu buna göre gerçekleştiren ve ayrıca bölgenin sorunlarıyla ilgilenerek ekonomi, sosyal ve sağlık alanında
ilerlemeye katkı sağlayan yükseköğretim kurumlarıdır. Araştırma alanını oluşturan üniversite, 2019 Dünya Üniversite Sıralamasında dünya genelinde ilk 50 üniversite içindedir (Times Higher Education- THE, 2019). Üniversitenin yayımladığı bir rapora
göre2 üniversite 2018 yılı Güz döneminde 10577 uluslararası
öğrenciyi bünyesinde bulundurmuştur. Böylece uluslararası
öğrencilerin üniversitenin toplam öğrenci grubunun (50000
civarı) yaklaşık %20’sini oluşturduğu görülmektedir. Yine aynı
rapora göre 2018 yılında 30’u kadın, 67’si erkek olmak üzere
toplamda 97 uluslararası Türk öğrenci bu üniversitede eğitim
görmüştür. Bu öğrenci sayısıyla 2018 yılı için 116 farklı ülkeden
öğrencinin bulunduğu bu üniversitede Türkiye; sırasıyla Çin,
Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Endonezya, İran ve Brezilya’dan
sonra en fazla öğrenci bulunduran sekizinci ülke olmuştur. Bu
bilgiler ışığında uluslararası Türk öğrenci grubunun yoğunluğu
nedeniyle araştırma alanının mevcut araştırma için uygun bir
bağlam sunduğu söylenebilir.
Katılımcılar
Araştırmanın verilerinin toplandığı katılımcılar, söz edildiği gibi
ABD’nin Orta Batı bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde eğitim gören Türkiye kökenli öğrencilerdir. Katılımcıların
seçiminde nitel araştırmalarda tercih edilen kolay ulaşılabilir
durum örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu örnekleme
yöntemi araştırmacıya zaman ve masraf açısından en rahat
erişebildiği katılımcılarla çalışma olanağı sunar. Ancak bu kolaylığın sonucu, bazı durumlarda niteliği düşük ve inandırıcılığı
(“credibility”) çok da yüksek olmayan veri seti elde edilmesidir
(Marshall, 1996).

Kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi çerçevesinde
araştırmacı, sözü edilen üniversitede eğitim gören Türk öğrencilere ulaşmış ve onları araştırmaya davet etmiştir. Bu süreç
sonucunda 19 katılımcı araştırmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul etmiştir. Bu 19 katılımcının beşi kadın (%26.31), 13’ü
(%68.42) ise erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 29.83’tür.
Yurt dışında eğitim amacıyla geçirdikleri süre ortalaması 5.22
yıldır. Katılımcılardan dördü araştırmanın gerçekleştirildiği
üniversitede yüksek lisans ve doktoradan mezun, altısı yüksek
lisansını tamamlayıp doktora eğitimine devam etmekte, biri
yüksek lisanstan mezun, üçü yüksek lisans öğrencisi ve dördü
de lisans öğrencisidir. Katılımcılardan biri kişisel bilgilerinin
paylaşılmasını kabul etmemiştir.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan görüşmeler, statik
veri toplama tekniklerinden farklı olmalıdır (Silverman, 2006).
Araştırmacı, elindeki sorular doğrultusunda katılımcıların çalışılan olgu üzerine ne düşündüklerini ince ayrıntılarıyla öğrenebilmelidir. Görüşmeler, genel olanı belirlemeye yöneldiği
gibi derinde bulunan ince ayrıntıları da ortaya çıkarabilmelidir
(Alshenqeeti, 2014. Bu araştırma için yapılan görüşmeler de
benzer düşüncelerle gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen görüşmelerden 17’si, katılımcıya uygun bir gün
ve saatte ve katılımcının uygun gördüğü bir mekânda yüz yüze
yapılmıştır. Ancak iki katılımcının araştırmanın gerçekleştiği bölgede ikamet etmemeleri ve uzak olmaları nedeniyle bu kişilerle
yapılan görüşmeler Skype uygulaması kullanılarak çevrimiçi
gerçekleştirilmiştir. İster yüz yüze ister çevrimiçi olsun katılımcıların izniyle görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Her bir görüşmenin ortalama uzunluğu takriben yarım saattir.
Verilerin Çözümlenmesi ve İnanılırlık
Veri setinin çözümlenmesinde tematik içerik analizi (“thematic
content analysis”) kullanılmıştır (Burnard, Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Tematik içerik analizinde öncelikle
açık kodlama yoluyla görüşme dökümleri okunmuş ve gerekli
görüldükçe notlar alınmıştır. Ardından alınan notlar bir araya
getirilerek öncül kod listesi oluşturulmuştur. Bu öncül liste incelenerek tekrarlar çıkarılmıştır. Sonra kodlar ayrıntılı bir şekilde
incelenerek benzerliklere göre kod kategorileri oluşturulmuştur. Son olarak kod kategorileri gözden geçirilerek listeye son
hâli verilmiştir (Burnard et al., 2008). Açıklanan bu çözümleme
yaklaşımı, R veri çözümleme programının RQDA paketi kullanılarak bilgisayar üzerinde yapılmıştır.
Araştırmanın inanılırlılığını sağlamak amacıyla Lincoln ve Guba
(1985) tarafından bu amaçla kullanılabilecek en iyi yol olarak
önerilen uzun süreli etkileşim tekniği kullanılmıştır. Uzun süreli
etkileşim, nitel araştırmalarda incelenen olgunun bulunduğu
bağlamda araştırmacının katılımcıların bakış açısını kavramak
amacıyla katılımcılarla yeterli derecede güven kurabilmesi ve

Bahsedilen rapora ulaşmak için verilecek atıfta araştırma alanının ve üniversitenin adı ortaya çıkacağından araştırma alanının ve böylece katılımcıların gizliliğini
korumak adına Amerikan Psikologlar Birliği’nin benzeri konudaki önerileri de dikkate alınarak metin içinde raporun tam adı verilmemiş; rapora tam atıf ‘Kaynaklar’a
eklenmemiştir.

2

196
Cilt/Volume 10, Sayı/Number 1, Nisan/April 2020; Sayfa/Pages 193-204

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science

zaman geçirmesiyle ve böylece çalışılan olguya yönelik olarak
katılımcıların dünyasına girebilmesiyle ilişkilidir. Lincoln ve
Guba’nın (1985) inandırıcılık için önerdiği bir diğer teknik ise
akran sorgulamasıdır (“peer debriefing”). Akran sorgulaması, araştırmacının topladığı verileri ve bu verilerden ulaştığı
bulguları araştırmanın içinde bulunmayan ve nitel araştırma
deneyimi olan kişilere sunarak onlardan aldığı dönütler doğrultusunda çalışmaya gereken düzenlemeleri inandırıcılık amacıyla yapmasını içerir. Bu araştırmada akran sorgulaması tekniği
gereğince görüşme dökümleri ve bulguları eğitim programları
ve öğretim alanında doktoralı ve nitel araştırma deneyimi olan
iki akrana sunulmuş ve onlardan gelen dönütler doğrultusunda
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Etik Hususlar ve Verilerin Sunulması
Katılımcıların seçiminde gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Araştırmaya destek vermeye davet edilen katılımcılara ‘bilgi ve olur
formu’ verilmiş; bu formu okuyup araştırmaya gönüllü olarak
katılmayı kabul edilen katılımcılarla görüşülmüştür. Sözü edilen
formda araştırmaya katılımın tamamen gönüllülüğe dayandığı,
araştırma kapsamında katılımcılardan istenecek bilgiler, görüşme esnasında katılımcılara sorulacak soru türleri, görüşmelerin
ne kadar süreceği, nerelerde gerçekleştirilebileceği açıklanmıştır. Ayrıca formda görüşmelerin katılımcının arzu ettiği anda
sonlandırılabileceği, görüşmeler sona ermiş olsa bile istenmesi
durumunda katılımcının verdiği yanıtların araştırma dışı tutulacağı, verilecek yanıtların hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacağı ve katılımcıların gizliliğinin korunacağı da belirtilmiştir.
Katılımcılar bu formu inceleyerek katılmaya karar vermeleri
durumunda formu imzalamıştır.
Katılımcıların yaş, cinsiyet, vb. demografik ve kişisel bilgileri
görüşmeden önce bir form aracılığıyla toplanmıştır. Bu bilgilerin temini esnasında katılımcılardan bir takma ad seçmeleri
istenmiştir. İletişim esnasında katılımcılardan kendilerini temsil
edecek bir takma ad seçmeleri nitel araştırmalarda sıklıkla
kullanılan bir yoldur (Allen & Wiles, 2015). Bu yol sayesinde
katılımcıların kişisel gizlilikleri korunabilir. Bulguların sunumunda katılımcıların seçtikleri takma adlar kullanılmıştır. Ayrıca
bulguların rapor edilişinde katılımcılar dışında Türkiye veya
yurt dışındaki kurumların da gizliliğini korumaya dikkat edilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların sorulara verdikleri yanıtların
yazımında kişi ve kurum adları kullanılmamış; bunun yerine üç
nokta kullanılarak yanlarında parantez içinde açıklamalara yer
verilmiştir.

BULGULAR
Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin yurt dışı eğitimi
tercih etme nedenlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada
bulgular tematik olarak sunulmuştur. Tablo 1, katılımcıları yurt
dışı eğitime yönelten nedenleri sıralamaktadır.
Tablo 1’den görülebildiği üzere veri setinden katılımcıları yurt
dışı eğitime yönelten yedi neden belirlenmiştir. Bu nedenler
arasında en sık ifade edileni katılımcıların Türkiye’de eğitim
gördükleri lise veya yükseköğretim kurumunda öğrencileri yurt
dışı eğitime yönelten bir kültürün bulunması ve bu kültürün
öğrencileri yurt dışında eğitim görmeye özendiren bir meka-

Tablo 1: Yurt Dışı Eğitime Yönelten Nedenler

Kod
Türkiye’deki akademik ortamın (kültürün) etkisi
Öncül yurt dışı deneyimlerinin etkisi
Ailenin arzusu/teşviki

f
11
6
4

Çalışılmak istenen alanın Türkiye’de programının
olmaması

3

Nitelikli üniversiteye dönme amacı
Yurt dışı görme isteği
Ülkeden ayrılabilmek için eğitim

2
2
1

Not: Katılımcıların birden fazla tercih belirtebilmelerinden ötürü sıklık
sayısı toplam katılımcı sayısından fazladır.

nizma işlevi görmesidir. Bu mekanizma çerçevesinde ya bulunulan eğitim kurumunun öğretmenleri ya da kurumun eğitim
amacıyla yurt dışına giden önceki öğrencilerinin etkisi, mevcut
öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına gitmeye teşvik etmekte,
özendirmektedir. Nitekim bu hususta katılımcılar şu ifadeleri
kullanmıştır:
“Birincisi okuduğum lise. Lisenin %50’si yurtdışına gidiyor. Hatta çoğunluk Amerika’ya. Madem ben bu lisede okuyorum, bir
kapı açabiliyorken yurt dışına gideyim düşüncesiyle başladım.”
(Claudio Lopez).
“Okuduğum ilkokul İngilizce eğitim üzerineydi … Onun için İngilizce eğitime çok önem veriyordu. O yüzden ben Batı kültürüne
ve diline çok maruz kaldım. Öğretmenler falan yabancı dilde
genelde.” (Key Card).
Lise eğitimini Türkiye’de tamamlayan ve ailesinin Yeşil Kart
sahibi olması nedeniyle yurt dışında (ABD) eğitim görme olasılığı diğer katılımcılara göre daha yüksek olan Hale ise şu beyanda
bulunmuştur:
“Ben lise 3’te falandım. Özel lisede okuyunca parası olanlar,
zengin çocuklar işte İngiltere’ye gitmeye çalışıyor, Avrupa’ya
gitmeye çalışıyor. Dedim bizim böyle bir yarı vatandaşlık Green
kartla, bizim böyle bir imkânımız var. Niye gitmiyoruz, niye böyle bir şeyi kullanmayalım çünkü ileride pişman olurum ben diye
düşündüm böyle bir şeyi değerlendirmezsem.”
Türkiye’deki eğitim ve araştırma kurumlarının öğrencilerinin
yurt dışı eğitim almayı bir hedef olarak görmelerine etkisi,
Türkiye’de lisans eğitim görmüş öğrencilerde daha bariz bir
hâle gelmektedir.
“Yurt dışına gideyim diye bir fikir vardı bizim bölümde; …’de
(lisans okuduğu üniversite) iyi olanları duyuyorduk, şu şuraya
gitmiş, bu buraya gitmiş diye. Hocalarda senin de bildiğin üzere
hep Amerika’dan derecesi olanlar, böyle bir kültür vardı, o da
etkiledi... Sonuçta yine de gerçekten bir özentilik vardı yani.
Amerika’da hoca olup …’ye (lisans okuduğu üniversite) gelen
o adamlar böyle herhalde onlar falan biraz etkiledi. Bu yüzden
karar verdim.” (Deniz).
“Özellikle (lisans) üçüncü sınıftayken Amerika’dan bizim programla (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek
197

Cilt/Volume 10, Sayı/Number 1, Nisan/April 2020; Sayfa/Pages 193-204

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science

Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programını kastediyor)
gelen hocalar vardı. İki kişi dönmüştü. Gerçi şu an ikisi …’ye
(Türkiye’deki lisans okuduğundan farklı bir üniversite) geçtiler
ama onlar beni bayağı etkiledi. Onlarla geliştim, onlar beni
bayağı cesaretlendirdiler bu konuda. Anadolu üniversitesinde
olman hiçbir şeyi değiştirmez. Hiçbir şey imkânsız değil. Buraya (yurt dışına) sen de girebilirsin, sen de yapabilirsin. Onları
görüp onlara bir özenti oldu.” (Cem).

dolaylı bir şekilde öğrencilerini yurt dışına yöneltmesine benzer şekilde aileler de çocuklarını yurt dışı eğitim kurumlarına
yönlendirmektedir. Ailenin bu etkisi, özellikle lisans düzeyindeki katılımcılarda belirgindir. Ailelerin bu tercihlerinin altında
yatan neden, yurt dışında eğitim görmenin çocuklarını kariyer
anlamında daha ileriye taşıyacağını düşünmeleri olabileceği
gibi yurt dışı eğitimi itibar kaynağı olarak görmeleri de olabilir.

“Benden önce (yurt dışına) giden başarılı insanları gördüm,
onlar da beni etkiledi. Bence bunun da etkisi var. Benden önce
Amerika’ya veya İngiltere’ye gitmiş insanların orada olduğunu
görmek, bana bir rol model gibi oldu diyebilirim. O insanların
oraya gittiğini görmek de beni etkiledi. Tabii bir de dünyaca
ünlü okulları da görüyorsun, o da beni etkiledi. Evet, bundandı…
Benim okuduğum yerde birçok hoca doktorlarını ya Avrupa’da
ya da Amerika’da yapmış insanlar Türkiye’de ben okurken.”
(Öykü).

“İlk olarak annem babam hep yurtdışında okumamı isterdi liseden beri. O yüzden beni hep hazırlamaya çalıştılar. Daha çok
annem ve babamın etkisi oldu ama işte baktığında yurt dışında
çalışmak daha çok insana kapı açmak, fırsat açmak açısından,
daha iyi bir gelecek açısından öyle bir şey istediler.”

Burada sözü edilen kültürün öğrencileri yurt dışı eğitime
yöneltme etkisini katılımcılardan Nehir şöyle özetlemiştir:
“Çocuklar daha lisansta öğrenci iken Amerika’ya gelmeyi planlıyorlar ki bu okulun (araştırma alanı) sen de biliyorsun ki çoğu,
özellikle mühendislik, …’den (Türkiye’de bir üniversite) geliyor.
O çocuk niye geliyor buraya? Çünkü kendi hocası oradayken
buraya, Amerika’ya gelmiş, bağlantısı var; ‘orası çok iyi, araştırma süper, para var’ falan diyor. Çocuk da duyup bunu geliyor.
Aynı şekilde kendi okulu için ‘bak, burada çok güzel para var’
dese aynı hoca, durmayacak mı çocuk orada. Başındaki hocalar
ve öğretmenler biz hep örnek oluyoruz çocuklara.”
Katılımcıları yurt dışı eğitime yönlendiren ikinci etken, katılımcıların yaşamlarının önceki dönemlerinde edindikleri yurt dışı
deneyimleridir. Bu durumu açıklayan en bariz örneği Gökhan
şu şekilde dile getirmiştir:
“Bendeki o istek (yurt dışı eğitim isteği), … (lisans okuduğu
üniversitenin adını veriyor) halk oyunları ekibinde oynarken
yurt dışına çıkıp festivallere katılmamızla oldu. Yurt dışını görmemle, Avrupa ülkelerini görmemle bir iştah oluştu yurt dışına
tekrar gitmeliyim diye.”
Öncül yurt dışı deneyimlerinin öğrencileri yurt dışı eğitime
yöneltmesi mevzuunda öğrencilerin özellikle aileleriyle edindikleri deneyimler de dikkat çekicidir.
“Annem ve babam hep yurtdışına hem iş olarak gidiyorlardı
hem de biz ailecek yılda bir iki kere giderdik. Amerika’ya da
geldim daha önce ailemle birkaç kez. Onu da belirteyim. O da
çok hoşuma gitmişti burada dolaşmak gezmek.” (Key Card).
“Ben zaten küçükken babamla Avrupa’ya falan giderdim arada
yurtdışına. Oradan hep böyle şey… daha fazla yer görmek için
daha fazla bakış açısı kazanmak için öyle bir şey yaptık (yurt dışı
eğitim kararı). Ben buraya (araştırma alanı) bir kez gelmiştim
babamla. Kongresi vardı, gezmiştim, çok beğenmiştim başvurmadan önce.” (Tsonga).
Katılımcıları yurt dışında eğitim görmeye yönelten üçüncü
neden, katılımcıların ailelerinin çocuklarını yurt dışında okutma
isteğidir. Türkiye’de devam edilen yükseköğretim kurumlarının

Tsonga:

“Etkili olan nedenler kim diyebilirsek ailede üniversitelerde
hocalar var. Onlardan gördüğüm şekliyle yurtdışında eğitim
almanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden yurtdışında
eğitim almaya karar verdim.” (Kartal).
Türkiye’de lise eğitimine devam ederken yurt dışına gitmek
konusunda şüpheleri bulunan Claudio Lopez, babasının kendisini yurt dışında lisans eğitimi almaya ikna edişini şu şekilde
açıklamıştır:
“Sonra babam devreye girdi, bu sefer babam şey dedi. ‘Böyle
bir imkânın varken biz sana desteği sağlıyorken neden sen gitmeyesin’ gibi cümleler kurdu. Çünkü benim ablam … (ABD’de
bir üniversite) mezunuydu. Ben tam Amerika’ya gitme olayından cayarken babam benle bu konuşmayı yaptı.”
Dördüncü ve bir diğer yurt dışı eğitime yöneliş nedeni, katılımcıların eğitim alıp kendilerini geliştirmek ve böylece uzmanlaşmak istedikleri alanın Türkiye’de herhangi bir üniversitede
programının olmaması; diğer bir deyişle, bu alanların Türkiye’de
düzenli biçimde çalışılmıyor ve eğitiminin verilmiyor olmasıdır.
Türkiye’de katılımcıların uzmanlaşmak istedikleri alan üzerine
araştırmalar yapan birkaç araştırmacı olabilir ve bu araştırmacılar lisansüstü düzeyde birkaç ders veriyor olabilir, ancak, bu
alanları sistematik ve örgütlü biçimde bünyesinde bulunduran
yükseköğretim kurumu Türkiye’de bulunmamaktadır. Mühendislik alanında radar sistemleri üzerine araştırmalar yapan Bilal:
“Radar sistemleri üzerine özellikle böyle şey yapan yüksek
lisans programı Türkiye’de yoktu yani. Aldığın dersler olabilir,
geliştirdiğin proje onun ile ilgili olabilir. Ama benim gittiğim yer
(yurt dışı bölüm), bu radar ve elektronik harp alanı ile ilgili çok
fazla dersi olan bir bölümdü orası. Ve hocalar da şeydi yani böyle onların deniz kuvvetlerinin araştırma, geliştirme merkezinde
görev yapmış profesörler falandı.”
Güneş:
“Benim çalışmak istediğim alanda Türkiye’de yüksek lisans
derecesi veren bir üniversite kurumu yoktu. Şu anlamda, benim
çalışmak istediğim alan makine mühendisliğinin altında spesifik
bir alan… Ben katmanlı üretim teknolojileri üzerine çalışıyorum.
Katmanlı üretim teknolojilerinin ne yazık ki yüksek lisans mertebesinde veya doktora mertebesinde inceleyen veya bu konu
üzerine çalışan bir hoca veya bir bölüm yok Türkiye’de benim
araştırmalarım dâhilince. Bu noktada çalışmak için yurtdışına
gitmek dışında bir çarem yoktu.”
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Katılımcıları yurt dışı eğitime yönlendiren diğer nedenler arasında katılımcıların lisansüstü eğitimlerinin ardından niteliği
yüksek bir üniversitede akademik kariyer yapma isteği bulunmaktadır. Zira bu amacı taşıyan katılımcıların çalışmayı istediği
türden üniversiteler sadece niteliği yüksek yurt dışı üniversitelerden derecesi olan araştırmacıları çalıştırmak amacıyla
dikkate almaktadır.
“Yurtdışında eğitim almaya karar vermemin ana nedeni, eğitimimi bitirip daha sonra akademik alanda çalışmak istiyordum,
profesörlük ve hocalık üniversitede. Bu yüzden yurtdışında
eğitim almak Türkiye’deki veya yurtdışındaki iyi okullarda hoca
olmak için gerekli bir şart. O yüzden yurtdışında eğitim almaya
karar verdim.” (Kartal).
Bir diğer neden ise yurt dışında eğitim görmek ile birlikte kültürel anlamda yurt dışında bulunmak, seyahat ederek farklı
yerler görmek ve deneyimler kazanmaktır.
“Tabii o zamanlar gençtik, gidip Amerika’yı görmek falan da
istedim. Bu da büyük bir sebepti. İngiltere falan da olsa yine
gitmek isterdim veya Almanya.” (Bilal).
“Tabii ben kendim de istedim değişik yerleri görmek tanımak.”
(Tsonga).
Katılımcıları yurt dışı eğitime yönlendiren son neden, oldukça
ironiktir. Zira katılımcılardan Ulaş, eğitim almak amacıyla yurt
dışına çıkmadığını, yurt dışına çıkabilmek için eğitim almaya
karar verdiğini belirtmiştir. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’de özel bir
firmada uzmanlık alanı üzerine çalışmış olan Ulaş, Türkiye’den
göç etmeye ve Amerika’ya taşınmaya karar verince yıllar önce
ayrıldığı öğrenci sıralarına yabancı bir ülkede geri dönmüştür.
“Açıkçası eğitim ikinci plandaydı, ilk olarak Türkiye’den ayrılmak istiyordum. Eğitimde bunun için bir basamak oldu. O yüzden yani eğitim aldım yoksa eğitim almak amacıyla yurt dışına
çıkmadım, yurt dışına çıkmak amacıyla eğitim aldım.” (Ulaş).
Katılımcıların yurt dışında eğitim görmeye karar verdikten
sonra vermeleri gereken en önemli karar büyük olasılıkla hangi
üniversiteye gidecekleridir çünkü tercih edecekleri üniversite
hem alacakları eğitimi hem de eğitim boyunca yaşayacakları
çevreden ötürü sosyal yaşamlarını bütünüyle etkileyecektir.
Dolayısıyla yurt dışı eğitimi seçme nedenlerinin ardından katılımcıların bulundukları üniversiteyi nasıl seçtiklerinin de anlaşılması gerekir. Bu hususa yönelik belirlenen dört başlık Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Yurt Dışı Üniversite Seçimini Etkileyen Hususlar

Kod
Akademik Sıralama
Danışman Etkisi
Mali Kaynak
Tesadüfi

f
17
6
2
1

Not: Katılımcıların birden fazla tercih belirtebilmelerinden ötürü sıklık
sayısı toplam katılımcı sayısından fazladır.

Tablo 2’de sıralandığı üzere katılımcıların yurt dışında gitmek
istedikleri üniversiteyi belirlerken dikkat ettikleri noktalar dört
madde olarak belirmiştir. Bunlar arasında en belirgin olanı hiç
tartışmasız üniversitenin akademik sıralamasıdır. Yurt dışına
eğitim amacıyla çıkan katılımcılar, yükseköğretim kurumlarını
seçerken en çok kurumun sıralamasına dikkat etmektedir.
Katılımcılarca akademik sıralamanın kurumun yüksek nitelikli
eğitim veren ve yüksek nitelikli araştırmalar yapan bir kurum
olduğunu gösterdiği ve bu niteliğin yurt dışı eğitim tercihinde
katılımcıları etkilediği söylenebilir.
“Benim buraya geldiğim sene … (araştırma alanı) bir numaralı
üniversite idi inşaat mühendisliği yüksek lisans alanında. Bir
numaralı olduğu için, tamamen derecesinden dolayı burayı
seçtim.” (Felicia).
“Çok okula başvurdum, çok okuldan kabul aldım. Aralarında
derecelendirme olarak en iyi okul bu okuldu. O yüzden buraya
geldim.” (Bilal).
“… (araştırma alanı) benim en baştan beri sevdiğim ve food
science’ta (gıda mühendisliği) dünyada ilk dörtte, üçte olan bir
üniversite, çok tanınmış bir üniversite. Kendi alanında çok çok
iyi bir üniversite.” (Cem).
Özellikle lisansüstü düzeyde üniversitenin akademik sıralaması
kadar aday öğrencilerin danışmanlığı altında çalışmayı planladıkları danışman da yurt dışı eğitim kurumu seçiminde bariz bir
şekilde etkili olmaktadır zira katılımcılara göre iyi bir danışman,
eğitimleri ve kariyerleri esnasında kişisel ve profesyonel gelişimlerine gözle görülür olumlu katkı sağlayabilir.
“…’ye (araştırma alanı) geliş nedenim advisorum’dan (danışman) kaynaklı çünkü alanda iyi bir insan. İleride bana iyi
referanslar verebileceğini düşündüm, ondan sonra akademik
anlamda da beni iyi destekleyeceğini, iyi yol göstereceğini
düşündüm.” (Duman).
“Ben …’da (ABD’de bir bölge) yüksek lisansımı yaparken hayli
okumalar yapıyorduk. O okumaların birinde …’de (araştırma
alanı) çalıştığım bu doktora danışmanım, hocanın makalelerinden birkaçına denk gelmiştim. Benim araştırma alanlarıma çok
yakın, yapmak istediğim şeylere çok yakın diyeyim. O zaman
danışmanım kadına e-mail atıp kendimi tanıtmış ve programa
başvurmak istediğimi söylemiştim. Elbette deyip daha sonra
enformel bir Skype mülakatı yapmıştı benimle. Daha sonra
çağırmışlardı ve kabul etmişlerdi ve bende direkt zaten burada
çalışmaya başlamıştım. Tamamen hoca odaklıydı yani.” (Gökhan).
“Hocamı daha önceden tanımıyordum ama biliyordum. Onun
etkisi oldu. Hocam hakkında duyduğum şeylerin de etkisi oldu.”
(Aslı).
Yurt dışı üniversite seçiminde bir önceki başlık olan akademik
sıralama ile mevcut başlık olan danışman etkisi bazı katılımcılarda bir araya gelebilmektedir.
“Aslında ilk baktığım şey benim biraz üniversite sıralamaları
oldu. İkinci etken hocaydı. Bu da ilk beşte olan okullardan birisi
benim alanımda. En önemli etken buydu. Bir de çalışmak istediğim hoca bayağı alanda iyiydi. Ona başvurmuştum, onunla
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iletişime geçmiştim. En önemli iki etken bunlardı, okulun sıralaması ve hocanın alanda iyi olup olmamasıydı.” (Kayra).
Akademik sıralama ve danışman etkisi ile birlikte katılımcıların
eğitim görmek istedikleri üniversitenin öğrencilerine mali destek sağlama durumu da üniversite seçimini etkilemektedir. Bu
araştırmanın katılımcıları gibi uluslararası öğrenciler için Amerikan yükseköğretim sisteminde eğitim almanın yolu—Fulbright,
YLSY gibi bir burs olmadığı sürece—asistanlık bularak harç
meselesini halledebilmeye bağlıdır.
“Birçok üniversiteye başvurdum. Üçte ikisinden kabul aldım
diyebilirim. İçlerinde en yüksek prestiji olan ve de bana yüzde
yüzden fazla burs veren bir üniversite idi. İçerisinde hem bu
Times Higher Education’ın ranking’leri (sıralama) olsun hem de
ekonomik olarak beni desteklemesi olarak en fazla katkı veren,
beni en çok öne çıkarabilecek olan üniversite buydu. O yüzden
buraya geldim.” (Güneş).
“Aslında Florida ve Kansas’tan da kabul almıştım ama bunlar
dediler ki iki sene funding (kaynak) yok, hiç veremeyiz. Kansas
dedi ki sana 10.000 dolar veririz ilk sene, geriye kalan her şey
senden, üstünü sen tamamla, ikinci sene kesin vereceğiz. Florida
dedi ki ikinci sene vereceğim, ilk sene hiç veremiyorum. Kampüs
içinde işler aradım her ikisinde de bulamadım.” (Nehir).
Yurt dışı üniversite tercihinde buraya kadar sıralama, danışman
ve kaynak gibi katılımcıların yurt dışı eğitim tercihlerindeki
bilinci yansıtan etkenlerden söz edilmiş olması ile birlikte bazı
durumlarda üniversite tamamen tesadüfen de seçilebilmektedir.
“Aslında şöyle, o da tamamen tesadüf. Bir bilgim olduğundan
değil. Birkaç tane okula başvurdum. Sonra biz … ile (beraber
eğitim görmeye geldiği bir arkadaşının adını anıyor) okullara
beraber başvurduk. Bu okula ikimiz de kabul aldık. Sonradan bu
okula geldik. Bu okul ikimizin de kabul aldığı ortak okullardan
bir tanesiydi. O yüzden bu okula …’ye (araştırma alanı) geldim.”
(April).
Katılımcıların üniversite tercihlerinin ardından yurt dışında
almaya başladıkları eğitim, katılımcılara sağladığı teknik bilgi ve
deneyim ile beraber aynı zamanda da bir yaşam deneyimidir.
Bu yaşam deneyiminin katılımcılara bütüncül olarak ne gibi faydalar sağladığı önemlidir. Tablo 3 katılımcıların yurt dışı eğitime
dair genel görüşlerini sıralamaktadır.
Tablo 3: Yurt Dışı Eğitime Dair Genel Görüşler

Kod
Kozmopolit akademik ortam
Yurt dışı eğitim vizyon katıyor
Özgür ve güvenli bir ortam
Profesyonel ağ
Sorunlarla başa çıkabilme yeteneği
İngilizce

f
10
9
5
3
3
2

Not: Katılımcıların birden fazla tercih belirtebilmelerinden ötürü sıklık
sayısı toplam katılımcı sayısından fazladır.

Katılımcıların yurt dışı eğitimin akademik gelişimlerine nasıl
katkı sağladığına yönelik yanıtları incelendiğinde veri setinden
altı adet başlık ortaya çıktığı görülmektedir. Bu başlıklardan en
belirgin olanı, yurt dışı eğitimin katılımcılara gerek akademik
gerekse de sosyal anlamda farklı kökenlerden beyinleri bir
araya getirerek, bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme
ve araştırma ortamı ile kültürel etkileşim üzerine kurulu sosyal
bir yaşam ortamı sağlamasıdır. Katılımcılara göre bu kozmopolit
ortam, kişinin akademik ve bireysel gelişiminde baskın tek bir
kültürün olduğu bir ortamdan daha verimlidir.
“Dünyanın her tarafından zehir gibi beyinlerle birebir konuşup,
birebir danışıp ona göre araştırmanı geliştirebiliyorsun.” (Cem).
“Bir de başka insanlarla tanışıyorsun. Bu da sana birçok şey
katıyor. Kültürler görüyorsun, düşünce tarzları görüyorsun.
Sürekli aynı insan çevresi ile kalmak iyi bir şey değil. İleride
akademik anlamda çalışmak istiyorsan biraz ufkunun açılması
lazım ki bir yerlerde araştırma yapabil.” (Kartal).
“Onun dışında yurt dışında olmak, bu illa Amerika olmak zorunda değil, insanı fikren de açıyor. Yeni bir yer görmek, yeni bir
kültür görmek, bunları yaşamak, bakış açısını da değiştiriyor
insanın.” (Kayra).
“Türkiye’de çok olmayacak bir konu: Burada birçok toplumdan
birçok insan da görebiliyorsun. Birçok ülkeden insanı görmek
biz her ne kadar dalgasını geçsek de farkında olmadığımız bir
vizyon da katıyor sana. Bunun insanı zenginleştiren bir şey
olduğunu da düşünüyorum ben. Gidip bir Fransız’la sohbet
etme, bir Koreli ile tanışma, gidip bir Çinli ile muhabbet etme,
bir Hintli ile konuşma.” (Öykü).
Katılımcıların bu husustaki yaklaşımları incelendiğinde
Tsonga’nın Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda eğitim
amacıyla kalmayı kendi cam fanusunun dışına çıkamamaya
benzettiği görülmektedir:
“Farklı bir kültüre gidip onu yaşamak, farklı insanlarla tanışmak
ve bu süreçte olgunlaşmak insanı çok etkileyen bir şey çünkü
baktığımda ben bu …’de (Türkiye’de okuduğu itibarlı kolejin ismi)
10 sene okudum. Sonra zaten …’in (Türkiye’de okuduğu itibarlı
kolejin ismi) yarısı …’e (Türkiye’de itibarlı bir üniversite) gidiyor
yani benim arkadaşlarım özellikle. Yani büyüdüğüm cam küre
içinde büyümeye devam edecektim. Kendi comfort zone’umdan
(konfor bölgesi, kişinin alışkın olduğu ve kendini güvende hissettiği durum ve ortamlar bütünü) çıkmamış olacaktım ve bu
beni rahatsız ediyordu düşününce. O yüzden benim yapmak
istediğim şey, böyle bir Amerika’ya geleyim, böyle bir değişik
koşullarda değişik şeylerde yaşayım, daha hayatı öğreneyim,
daha olgunlaşayım, kendini geliştireyim. Türkiye’de kalsaydım
öyle olacağını düşünmüyordum.”
Katılımcılara göre muhtemelen bu kozmopolit ortamda farklı
kültürler, yaşam yolları vb. görme yolu ile yurt dışı eğitim
katılımcılara belirli bir vizyon katar. Eğitim amacıyla yurt dışına
giden katılımcılar sadece bulundukları kurumda derse girmekle
kalmamakta; üniversitelerinin kendileri gibi uluslararası öğrencileriyle etkileşime girmekte, bulundukları bölgenin yerel halkıyla tanışmakta, aynı zamanda da bulundukları ülkenin farklı
yerlerini gezerek bilgi ve deneyimlerini artırmaktadır. Katılım-
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cılara göre bu durumların bütünü kendilerine yurt içi eğitimin
sağlayamayacağı bir vizyon katar. Veri toplama süreci kapsamında yapılan görüşmede Gökhan’a “Neden yurt dışı eğitim,”
“Birisi size yurt dışı eğitim konusunda önerilerinizi sorsa yurt
dışı eğitimi önerir misiniz ve neden” gibi sorular sorulduğunda
Gökhan şu yanıtı vermiştir:
“Kesinlikle ufuk geliştirme diyebilirim. Çünkü şöyle düşünelim;
bir balık suyun içinde yaşıyor ama suyun içinde yaşadığını
bilmez, hep orada. Türkiye’de yaşadığın zaman hangi alanda
olursa olsun Türkiye’de hep yaşayınca sen aslında Türkiye’yi
dışardan göremiyorsun, Türkiye’yi dışardan görme imkânı…
Türkiye’yi değil, boş ver Türkiye’yi, ben değiştiriyorum. Olay
şu: Dünyanın geri kalanında işler nasıl yürüyor? Fikirler aynı,
insanlar aynı, herkes aynı işlerle, yemeklerle, kültürlerle meşgul
ama farklı bir deneyim, farklı bir bakış açısı kazanıyorsun.”
Benzeri fikirler diğer katılımcılar tarafından şu şekilde dile getirilmiştir:
“Birincisi, dünyanın farklı bir yerine gidip orada hayat kurmak
önemli bir şey. Bu senin ne kadar rahat farklı bir yere adapte
olabileceğini gösteren bir şey. İkincisi kendi ortamından çıkıp
farklı bir ortama girince daha farklı şeyler keşfedebiliyorsun
kendinle ilgili. Bence insanın öğrenme yeteneği daha çok artabiliyor.” (Kartal).
“Öncelikle bence herkes farklı ülkelerde insanlar nasıl yaşıyorlar
onu görmeli; bu birincisi, sebebi hiç eğitim olmasa bile. Bence
her insan yurtdışına çıkıp ufkunu biraz genişletmeli.” (April).
Yurt dışı eğitim katılımcılara kozmopolit bir ortam ile vizyon
katmanın dışında aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün temelde olduğu, hukukî güvencenin esas olduğu bir ortam
sağlamaktadır. Katılımcıların böyle bir ortamın Türkiye’de olmadığı kanaatinde oldukları görülmektedir.
“Biz burada bir sürü doktoradaki arkadaşlarımızla farklı görüşlerden farklı fikirlerden bir araya gelip siyaset de tartışıyoruz,
ekonomi de tartışıyoruz, geyik de yapıyoruz. Beraber bir araya
gelip bir diziyi izleyebiliyor ama herkes de rahat rahat konuşuyor. Kimse de kendini farklı fikirde olduğundan dolayı huzursuz
hissetmiyor.” (Bilal).
Yurt dışı eğitimin kozmopolit bir ortam sunması, olumlu özelliklerinden birisi olmakla birlikte dolaylı olarak da bu kozmopolit
ortamda farklı ülke ve kültürlerden insanlarla tanışma yoluyla
günümüz akademi dünyasında ve ekonomi dünyasında oldukça önemli görülen profesyonel ağ oluşturabilmeye de neden
olmaktadır. Katılımcılar yurt dışı eğitimlerinin ardından başlayacakları kariyerlerinde bu profesyonel ağın kendilerine büyük
katkılar sağlayacağı fikrini taşımaktadır.
“Yani bir kere her şeyden önce burada çok kültürlü bir ortamda
çalışıyorsun. Dünya’ya açılıyorsun. Hani Çinli arkadaşın oluyor,
Hintli arkadaşın oluyor, Mısırlı arkadaşın oluyor.” (Ulaş).
Katılımcıların yurt dışı eğitime dair bir diğer görüşü, yurt dışı
eğitimin bireye karşılaştığı sorunları çözerek kendi ayakları
üstünde durmayı öğrettiğidir. Ailelerinden ve alışkın oldukları
kültürden kilometrelerce uzakta olan katılımcılar, kendi kendilerine yetmeyi öğrenmek zorunluluğundadır. Nitekim görüşme

esnasında eğitim için yurt içinde bir üniversiteye gitme ihtimalini değerlendiren Claudio Lopez, kendi ayakları üzerinde
durma olayını başarıp başaramayacağından emin olamadığını
belirtmiştir.
“Birincisi ailemle yaşamaya devam edecektim büyük bir ihtimal
ayrı bir eve çıkmazdım… O yüzden aileyle yaşayacağım için yani
kendim hayatımda iş halletme olayını kendim figüre out edebilir miydim (çözebilir miydim)? Hiç bilmiyorum. Yine babamla
iç içe olurdum. Şimdi babam yine sağ olsun bir şeye ihtiyacım
olduğunda yardım ediyor ama %80 sorumluluk bende”.
Yurt dışı eğitimin son katkısı, katılımcılara İngilizcelerini geliştirebilme fırsatı sunmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, katılımcıların gelişim için yabancı dil öğrenmeden bahsetmemesi; dünyanın bilim, teknoloji ve felsefe dilinin İngilizce
olduğunu öne sürerek İngilizce öğrenme zorunluluğundan
bahsetmeleridir. İngilizcenin neredeyse tartışılmaz konumu
ve bunun yurt içi ve yurt dışı eğitime etkisi ayrı bir çalışma
gerektiren ilginç bir durumdur. Katılımcılardan Nehir, İngilizcenin gerekliliği ve yurt dışı eğitimin buna katkısını şöyle dile
getirmiştir:
“(Yurt dışına eğitime gelen bir öğrenci) ilk başta dil öğrenecek.
Kabul etmemiz gerekiyor ki dünyanın dili İngilizce. Ve araştırma, research denen şey ve ülkelerin ilerlemesini sağlayan teknolojinin dili, her şeyin dili İngilizce.”

TARTIŞMA ve SONUÇ
Türk öğrencilerin yurt dışı yükseköğrenim tercih nedenlerini
ve bu deneyimin farklı boyutlarını inceleyen bu araştırmanın
bulgularına göre Türk öğrencileri yurt dışında eğitim görmeye güdüleyen en önemli etken, Türkiye’de eğitim gördükleri
eğitim kurumlarında bulunan ve öğrencileri yurt dışında eğitim görmeye özendiren örgüt kültürüdür. Yurt dışında lisans
eğitimi alan öğrenciler Türkiye’de lise veya kolej düzeyinde,
yurt dışında lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan öğrenciler
ise Türkiye’de lisans düzeyinde gerek kendilerinden önce yurt
dışına çıkmış akranlarından gerekse ders aldıkları öğretmen ve
öğretim üyelerinden etkilenerek eğitim amacıyla yurt dışına
çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sözü edilen
öğretmen veya öğretim üyelerinin öğrencilerini sistematik olarak yurt dışı eğitime ikna etmedikleri, öğrencilerin bulundukları
kurumun genel örgüt kültüründen etkilendikleridir. Sözü edilen
durum, bir nevi zincirleme etkidir. Bir yükseköğrenim kurumunda yurt dışı eğitim alma kültürleşince gelen kuşaklar bundan
açıkça etkilenir. Diğer bir etken ise öğrencilerin yurt dışına
eğitim amaçlı çıkmadan önce turistik geziler yoluyla edindikleri yurt dışı deneyimleridir. Bu deneyimler olumlu yönleriyle
öğrencileri uluslararası eğitime ya güdülemekte ya da olumlu
baktırmaktadır. Öğrencilerin yurt dışı eğitim tercihlerine ailelerinin de gözle görülür bir etkisi vardır. Araştırmanın bulgularına göre yurt dışında lisans eğitimi alan öğrencilerin ailelerini
çocuklarını yurt dışına göndermek için etkin bir şekilde emek
sarf etmiştir. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin
akademik kadro seçiminde yurt dışı eğitimi olumlu bir tercih
nedeni olarak görmeleri de öğrencileri yurt dışı eğitime güdülemektedir. Türkiye’de nitelikli bir üniversitede akademik kariyer
yapmak isteyen öğrenciler, bunun gerçekleşmesinin yurt dışı
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eğitim alarak çok kolaylaşacağını bilmektedir. Buraya kadar
açıklanan bu dört etkenin (örgüt kültürü, öncül deneyim, aile
etkisi ve nitelikli üniversiteye dönme arzusu) bir bütün olarak
düşünülmesi, yurt dışı eğitimin yurt içi eğitime nazaran itibarı
hususunu ön plana çıkarır. Türk üniversitelerinin yurt dışında
eğitim görmüş doktoralılara öncelik vermesi, yurt dışından
gelen öğretim üyelerinin akademik sıralamalarda üniversiteyi
daha yukarıya taşıyabileceklerini düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Benzer şekilde ailelerin çocuklarının yurt dışında
eğitim almalarını istemeleri, çocuklarının yurt dışında alacakları
eğitimin onlara yurt içinde alacakları eğitimden daha fazla kapı
açabileceğini ve çocuklarını daha donanımlı hâle getirebileceğini düşünmeleri nedeniyle olabilir. Bu tür bir düşünce yapısında
yurt dışı eğitim gerek eğitim gören öğrenci için gerekse de
ailesi için bir itibar, övünç kaynağı olarak görülüyor olabilir. Bu
hususların haricinde araştırmanın bulgularına göre katılımcıların yurt dışı eğitim görmelerine neden olan diğer etkenler;
katılımcıların çalışmak istedikleri alanın Türkiye’de programının
olmaması, yurt dışında yaşama arzusu ve eğitim yoluyla yurt
dışına göç edebilmedir.
Öğrenci hareketliliği yoluyla yurt dışı eğitim, ayakları yere
basan nitelikli bir ekonomi yaratmada elzemdir (González et
al., 2011). Bu sebeple ülkeler öğrenci hareketliliğini artırarak
kendi üniversitelerine daha fazla yabancı öğrenci çekmek,
yabancı kurumlara da kendi öğrencilerini daha fazla göndermek için çeşitli önlemler almaktadır (Beine et al., 2014). Bu
bağlamda İtme ve çekme kuramına göre değerlendirilecek
olursa tartışılan nedenlerden örgüt kültürünün etkisi, aile teşviki, öğrencinin çalışmak istediği alanın Türkiye’de programının
olmaması, nitelikli üniversiteye dönme arzusu ve göç amaçlı
eğitimin (Mazzarol & Soutar, 2001) katılımcıları yurt dışına iten
itici etkenler olduğu ifade edilebilir. İtici etkenlere benzer şekilde öncül deneyimlerle yurt dışı görme ve yurt dışında bir süre
yaşama isteğinin (Mazzarol & Soutar, 2001) öğrencileri yurt
dışına çektiği öne sürülebilir.
Rosenzweig’ın (2006) öğrencilerin yurt dışında eğitim görme
arzusunun o ülkeye göç etme olduğu yönündeki tartışmasını
olumlayan örnek bir duruma bu araştırmada da rast gelinmiştir.
Ancak Rosenzweig açıklamasının bu araştırmanın bütününe
uyumlu olduğu söylenemez. Yukarıda tartışılan örgüt kültürü
etkisinin dolaylı olarak da olsa nitelikli eğitim kaygısı ile ilgili
olduğu vargısına erişilebilir. Katılımcıları yurt dışına iten örgüt
kültürü, yurt dışında daha nitelikli bir eğitim alınabileceği
inancından kaynaklanmış olabilir. Mazzarol ve Soutar (2001)
ile DeVoretz (2006)’a göre de öğrenciler daha nitelikli yüksek
öğrenim görmek için yurt dışına çıkmaktadır.
Yurt dışı yükseköğrenim kurumu seçiminde araştırma bulgularına göre katılımcılar açık bir şekilde üniversitenin akademik sıralamasını dikkate almaktadır (Mazzarol & Soutar, 2002; Migin et
al., 2015). Bu bulgu sezgisel olarak da doğrudur. Daha nitelikli bir
yükseköğrenim amacıyla yurt dışına çıkan bireyler doğal olarak
gidebilecekleri en yüksek sıralı üniversiteleri tercih etmektedir.
Bununla birlikte lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına çıkan
bireylerde danışmanlığı altında çalışacakları öğretim üyesinin
gözle görülür bir etkisi vardır. Öğrenciler çalışmalarını takip
ettikleri, araştırma bağlamında akademik gelişimlerine katkı

sağlayacağını ve böylece kariyerlerinin devamında kendilerine
faydalı olabileceğini düşündükleri danışman ile çalışmak istemektedir. Ayrıca katılımcılar kendilerine mali kaynak sağlayacak
üniversiteleri göz önüne almaktadır. Bu bulgu, araştırmanın
katılımcılarının bulunduğu Amerikan Yükseköğretim Sistemi
özelinde değerlendirilmelidir. Nitekim bu sistemde eğitimin
paralı olması ve yüksek meblağlar gerektirmesi kendi kaynakları olmayan katılımcıların üniversite seçiminde önemli bir
etkendir. Son olarak katılımcılardan sadece biri eğitim gördüğü
üniversiteyi tamamen tesadüfen seçtiğini belirtmiştir. Mevcut
araştırma eldeki bulgularıyla, uluslararası öğrencilerin yurt dışı
üniversite seçimi üzerine çok çalışma bulunmadığı (Padlee et
al., 2010 akt. Oikarinen, 2016) literatüre katkı sağlayabilir.
Katılımcıların yurt dışı eğitime yönelik genel değerlendirmeleri üzerine araştırma bulguları, öğrencilerin yurt dışı eğitimin
kendilerine kozmopolit bir ortamda çalışma ve gelişim olanağı
sunduğunu düşündüklerini göstermiştir. Öğrenciler bu kozmopolit ortam sayesinde değerli gördükleri bir yurt dışı deneyim
kazanmaktadır (Townsend & Poh, 2008). Edmonds (2010)’ın
söz ettiği yabancı bir kültür tanıma, deneyimleme, uyum sağlama ve uzmanlaşma unsurları bu kozmopolit ortamın değerini oluşturan ögeler olabilir. Bulgular ayrıca yurt dışı eğitimin
bireye yeni bir vizyon kattığına da işaret etmiştir. Bu vizyonun
öğrencilerin kendi kültürlerinde karşılaşamayacakları sorun
ve durumlarla karşılaşmaları ve bunlarla başa çıkarken yeni
deneyimler edinmelerinden kaynaklı olduğu yargısına varılabilir (Andrade, 2006, akt. Townsend & Poh, 2008). Öte yandan
yurt dışındaki kozmopolit ortam sayesinde öğrenciler, farklı
kültürlerden bireylerle etkileşime girdiklerini ve bu durumun
geniş bir profesyonel ağ kurmalarına yaradığını da belirtmiştir.
Katılımcıların kozmopolit ortam vurgusu bu araştırmaya özel
bir durum olabilir, zira araştırmanın katılımcılarının bulunduğu ülke ve bölge diğer yurt dışı destinasyonlarına göre doğası
gereği çok kültürlü bir ortam sağlamaktadır. Katılımcılar yurt
dışında bulundukları ortamın kendilerine siyasal ve ekonomik
anlamda özgür ve güvenli bir ortam sağladığını ifade etmiştir.
Katılımcılara göre özgür ve güvenli bir ortam, yurt dışı eğitimin
yararlarındandır. Bu düşünce, katılımcıların orijin ülkelerine
yönelik düşüncelerinden kaynaklı olabilir. Bunlarla birlikte yurt
dışı eğitim öğrencilere İngilizcelerini geliştirme fırsatı da sunmaktadır (Kahanec ve Králikova, 2011).
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar temelinde bu konuda
yapılacak ilerideki çalışmalarda öğrencilerin yurt dışı eğitimi
tercih etme nedenleri ve yurt dışı eğitim deneyimleri daha
geniş örneklemlerle çalışılıp daha genel sonuçlara ulaşılabilir.
Bu tür araştırmalar Türk Yükseköğretim Sisteminin mevcut
durumunun anlaşılmasında ve sorunların tespitinde aydınlatıcı
olabilir. Ayrıca yurt dışı eğitimi tercih eden öğrenciler bağlamında Türk Yükseköğretim Sistemiyle diğer ülkelerin yükseköğretimini bir potada inceleyen karşılaştırmalı araştırmalar
da yurt dışı eğitim olgusunu daha derinden anlamada yararlı
olabilir. Öte yandan gerek Amerika içi farklı bölgelerde gerekse
de farklı ülkelerde uluslararası öğrenci konumunda bulunan
Türk öğrencilerin durumlarının çalışılması da literatüre katkı
sağlayabilir. Araştırma sonucunda ulaşılan Türkiye’deki eğitim
kurumlarının örgüt kültürleriyle öğrencilerini yurt dışı eğitime
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güdüledikleri bulgusu, derin ve ayrıntılı çalışmalarla incelenip
nedenleri belirlenmelidir. Uluslararası Türk öğrencilerin yurt
dışında eğitim görmesi konusu ile ilgili en önemli hususlardan
biri de öğrencilerin yurt dışı eğitimlerinin ardından yurda
dönüp dönmemeleridir. Çünkü uluslararası öğrencilerin eğitimlerinin ardından eğitim gördükleri yerde veya bir başka ülkede
kalarak yurda dönmemesi insan gücü boyutundan ekonomik
ve sosyal kayıplara neden olan beyin göçüne sebebiyet verir.
Gelecek araştırmalar, beyin göçü kavramına odaklanmalıdır.
Son olarak yurt dışında yükseköğrenim gören Türk öğrencilerin yurt dışı eğitimi tercih etmeleri ile beraber yurt dışı eğitim
deneyimlerinin de incelenmesi faydalı olacaktır. Acaba uluslararası Türk öğrenciler yurt dışı yükseköğrenimi tercih ederek
bu deneyimden aradıklarını buluyorlar mı? Ne tür durumlarla
karşılaşıp nasıl bir eğitim alıyorlar?
Teknolojik gelişmelerle her geçen gün daha da küreselleşen
dünyada uluslararası eğitim araştırılması gereken bir olgu
olarak önümüzde durmaktadır. Verilerin gösterdiği doğrultuda
uluslararası eğitim daha da genişleyecek ve dikkat celp etmeye devam edecektir. Dolayısıyla Türk üniversitelerini yabancı
öğrenciler için bir cazibe merkezi hâline getirme yönünde emek
sarf ederken bir yandan da Türk öğrencilerin neden yurt dışı
eğitimi tercih ettikleri belirlenmeli ve bu deneyimler ayrıntılarıyla araştırma konusu edilmelidir. Mevcut araştırma bu amaca
hizmet etmesi için gerçekleştirilmiştir.
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