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Üniversite Öºrencilerinin Üniversiteye Uyum ve
Psikolojik YardÇm Aramaya Gliçkin Görüçleri
Ece Emre MÜEZZGN**

Alim KAYA***

Öz: Bu araótÍrmada Kuzey KÍbrÍs Türk Cumhuriyeti’nde eÂitim gören KKTC’li ve T.C.’li üniversite öÂrencilerinin
üniversiteye uyum ve psikolojik yardÍm aramaya iliókin görüóleri incelenmiótir. Nitel araótÍrma desenlerinden
durum çalÍómasÍ olarak gerçekleótirilen bu araótÍrmada, çalÍóma grubu 16’sÍ (8 kadÍn, 8 erkek) T.C. uyruklu ve 16’sÍ
(8 kadÍn, 8 erkek) KKTC uyruklu lisans öÂrencisinden oluómaktadÍr. Dört farklÍ görüóme formu kullanÍlan
araótÍrmada, öÂrencilerin üniversiteye gelme kararlarÍ, üniversitede yaóamÍó olduklarÍ uyum sorunlarÍ, uyum
sorunlarÍyla baó etme stratejileri, ailelerinin yanÍnda veya ayrÍ eÂitim almalarÍ, üniversiteye aidiyet duygularÍ ve
psikolojik yardÍm aramalarÍ ile ilgili görüóleri alÍnmÍótÍr. Görüómelerden elde edilen veriler üzerinde betimsel
analiz yapÍlmÍótÍr. AraótÍrmanÍn sonucunda kendi ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin ailesinden
ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilere göre ailesinden çok kendi kararÍ ile bulunduÂu üniversitede eÂitim aldÍÂÍ
sonucuna varÍlmÍótÍr. KKTC’li öÂrencilerin daha çok arkadaó edinmek T.C.’li öÂrencilerin ise ailelerinden ayrÍ
kalmÍó olmak gibi uyum sÍkÍntÍlarÍnÍn olduÂu anlaóÍlmÍótÍr. KKTC’li ve T.C.’li öÂrencilerin uyum sÍkÍntÍlarÍ ile ilgili
baó etme stratejisi olarak ailelerinden destek aldÍklarÍ sonucu çÍkarÍlmÍótÍr. KKTC’li öÂrencilerin çoÂu ailelerinin
yanÍnda eÂitim almaktan memnun olduklarÍnÍ belirtirken T.C.’li öÂrencilerin ailelerinden ayrÍ eÂitim aldÍklarÍ için
memnun olduklarÍ sonucuna varÍlmÍótÍr. KKTC’li ve T.C.’li öÂrencilerin büyük bir çoÂunluÂunun eÂitim alÍnan
üniversiteye kendilerini ait hissettikleri sonucu ortaya konmuótur.
Anahtar Sözcükler: uyum, psikolojik yardÍm arama tutumu, üniversite öÂrencisi

The University Students’ Opinions on Adaptation to the University and Seeking
Professional Psychological Counselling
Abstract: The purpose of this research is to study the attitudes of students who come from Turkey and the
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), towards seeking professional psychological counselling and their
psychological adaptation at their university in the TRNC. This study was conducted as a case study using a
qualitative research design. The study group was made up of 16 students who were citizens of Turkey (8 females, 8
males) and 16 students were the citizens of the TRNC (8 males, 8 females). Four interview forms were used in this
research; interview sessions with the students focused on their decisions about attending their present university
as well as the problems of adaptation they faced, the strategies they used in dealing with adaptation, getting
education while staying with their families or away from their families, feelings of belonging they have to their
universities and their attitudes on getting psychological counselling. The findings have been descriptively
analysed. The conclusion reached from the findings of this research indicated that the decision to study at their
present university was a personal decision for students coming from the TRNC who lived with their families
whereas for students who came from Turkey the decision was made by their families. The findings also indicate
that students from both the TRNC and Turkey tend to seek counselling from their families as the prominent coping
strategy on issues of adaptation. Students from the TRNC expressed their satisfaction of staying with their families
and students from Turkey expressed their satisfaction of attending a university away from their families. The
findings also indicated that students felt themselves belonged to the university they were getting education in.
Keywords: ochesion, attitude on seeking for psychological help, university student
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CanlÍnÍn, çevresiyle kurduÂu duyarlÍ iliókilerle gereksinimlerini karóÍlamasÍ ve
isteklerini gerçekleótirmesi göreceli bir kavram olan “uyum” ile açÍklanmaktadÍr. Uyum için
bireyin hem kendisinde hem de çevresinde deÂióiklikler yapmasÍ gerekmektedir
(BakÍrcÍoÂlu, 2007). CanlÍlar, sürekli gelióim gösteren biyolojik süreçlerine ve çevrelerine
uyum saÂlayabildikleri sürece hayatlarÍnÍ devam ettirebilmektedirler. Biyolojik, sosyal,
kültürel ve fiziksel çevreye uyum saÂlayabilen, varoluólarÍnÍ yaóayabilen insanlarÍn yaóama
uyum saÂlamalarÍ kolaylaómaktadÍr. Sosyo-biyolojik anlamda çevreye ve yaóama uyum
saÂlayan canlÍlar yarÍna kalabilmektedirler (Dökmen, 2008).
Uyum, bireyin yaóadÍÂÍ çevrede kurduÂu duyarlÍ iliókilerle gereksinimlerini kendisi ve
çevresindekiler için yararlÍ olacak biçimde gidermesi ve isteklerini gerçekleótirmesidir.
Bireysel uyum, bireyin kendisinde ve çevresinde deÂióikler yapmasÍ nedeniyle göreceli bir
kavram olarak açÍklanmaktadÍr (BakÍrcÍoÂlu, 2010). Kióinin gereksinimleri ile çevrenin
beklentileri arasÍndaki denge durumu uyum olarak tanÍmlanmaktadÍr (Topses, 2007). Uyum
kavramÍ normal psikolojinin birçok sorununa açÍklÍk getirme vaadi taóÍmaktadÍr. Genel
olarak üretken, yaóamdan zevk alma yetisi olan ve akli dengesi bozulmamÍó kióinin iyi
uyumlu olduÂu bilinmektedir (Hartmann, 2004).
Psikolojik yardÍm arama, bireylerin zorluklar karóÍsÍnda destek sistemine baÂlÍ olarak
farklÍ kaynaklardan yararlanmasÍ anlamÍnÍ taóÍmaktadÍr. Ruh saÂlÍÂÍnÍ geliótirmek ve
öncelikle korumak için yardÍm arama tutumlarÍnÍ ve bu tutumlarÍ etkileyen faktörleri bilmek
önem taóÍmaktadÍr (Çankaya ve Duman, 2010).
Psikolojik yardÍm arama davranÍólarÍnÍ ortaya çÍkaran belirleyici etkenlere bakÍldÍÂÍnda
yaó, cinsiyet, psikolojik danÍómanlÍk servisi deneyimi, yardÍm arama tutumlarÍ, algÍlanan
sosyal destek, kendini gizleme, problem alanÍ, cinsiyet rolleri ve karóÍlaóÍlan problemin
zorluÂu etkili olduÂu görülmektedir. Bu kavramlar belirleyiciler ve sonuç deÂiókenleri
olarak kekil 1’de detaylÍ olarak gösterilmiótir (Erkan ve ark., 2012). Psikolojik yardÍm arama
tutumlarÍnda etiketlenme düóüncesi ortaya çÍkabilmektedir. Etiketlenme bireyin baókasÍnÍn
ya da baókalarÍnÍn kendi hakkÍnda ne düóündüÂüyle ilgilidir (Budak, 2000).
Problem ve Alt Problemler
Bu araótÍrmanÍn amacÍ; yukarÍda deÂinilen uyum süreci ve bu süreçte yaóanÍlan
durumlarla baó edebilmek için profesyonel psikolojik yardÍm aramaya yönelik tutumlara ek
olarak bu süreçlerin yaóandÍÂÍ zamanlarda aileleriyle birlikte veya ailelerinden ayrÍ eÂitim
almanÍn sürece etkisinin olup olmadÍÂÍ ile ilgili üniversite öÂrencilerinin görüólerinin ortaya
konmasÍdÍr. ÇalÍóma kapsamÍnda üniversite öÂrencileriyle uyum süreçleri üzerine
görüómeler yapÍlmÍó, üniversitede eÂitim alma kararÍ, üniversiteye uyum süreci, uyum
süreci ile baó etme stratejileri, ailelerinin yanÍnda veya ayrÍ eÂitim alma ile ilgili
memnuniyetleri ve üniversiteye aidiyet duygularÍ derinlemesine incelenmiótir. Ailelerinin
yanÍnda ve ailelerinden ayrÍ eÂitim alma koóuluna göre uyum ve yardÍm arama
tutumlarÍnÍn incelendiÂi bu araótÍrmada óu alt sorulara yanÍt aranmÍótÍr:
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1. “Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li üniversite öÂrencilerinin bulunduklarÍ
üniversitede eÂitim alma kararÍ, uyum süreci, uyum sorunlarÍyla baó etme
stratejileri ve üniversiteye aidiyet duygularÍ ile ilgili görüóleri nelerdir?”
2. “Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li üniversite öÂrencilerinin bulunduklarÍ
üniversitede eÂitim alma kararÍ, uyum süreci, uyum sorunlarÍyla baó etme
stratejileri ve üniversiteye aidiyet duygularÍ ile ilgili görüóleri nelerdir?”
Belirleyici DeÂiókenler
.Yaó
.

Psikolojik

danÍómanlÍk

servisi

deneyimi

Sonuç DeÂiókenleri

. YardÍm arama tutumlarÍ

. YardÍm Arama DavranÍóÍ

. AlgÍlanan sosyal destek

(Gönüllü olarak psikolojik

. Kendini gizleme

danÍómanlÍk arama)

. Problem alanÍ
. Cinsiyet rolleri
.

KaróÍlaóÍlan

problemin

zorluk

durumu

kekil 1. Belirleyici ve sonuç deÂiókenleri

KKTC üniversitelerinde eÂitim alan öÂrencilerin uyum süreçleri ve psikolojik yardÍm
aramaya yönelik tutumlarÍ üzerine yapÍlan bu araótÍrma, elde edilen veriler ÍóÍÂÍnda
üniversite öÂrencilerinin uyum süreçleri hakkÍnda bilgiye ulaómak, yaóanan uyum
sÍkÍntÍlarÍna çözüm oluóturmak ve bu anlamda psikolojik danÍómanlÍk hizmetlerine katkÍ
saÂlamak açÍsÍndan önem taóÍmaktadÍr. AyrÍca elde edilecek verilere baÂlÍ olarak psikolojik
danÍóma hizmetlerinin etkin bir biçimde organize edilmesinde yardÍmcÍ olmasÍ yönünden
faydalÍ bir çalÍóma olarak düóünülmektedir. Bu alanda yapÍlacak yeni araótÍrmalara ve
eÂitimcilere ÍóÍk tutacak olmasÍ ayrÍca bilime yeni veriler saÂlamasÍyla da önemlidir.

Yöntem
AraótÍrmanÍn Modeli
Bu araótÍrma nitel araótÍrma desenlerinden durum çalÍómasÍ olarak gerçekleótirilmiótir.
Bu çalÍómada durum UluslararasÍ KÍbrÍs Üniversitesidir. 1997 yÍlÍnda kurulmuó olan
üniversite Türkiye YükseköÂretim Kurulu tarafÍndan akredite bir kurumdur. Buna baÂlÍ
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olarak çalÍómanÍn yapÍlmÍó olduÂu dönemde 4902 T.C. ve 849 KKTC vatandaóÍ üniversite
öÂrenci olduÂu tespit edilmiótir. Üniversite bünyesinde bulunan Psikolojik DanÍómanlÍk ve
Rehberlik Merkezi (PDAREM) üniversitede bulunan öÂrencilere hizmet vermektedir.
Üniversite öÂrencilerinin bu birime uyum süreçlerinde yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla ilgili
psikolojik yardÍm almak amacÍyla baóvurmalarÍyla birlikte ortaya çÍkan bir süreç
oluómuótur. UluslararasÍ KÍbrÍs Üniversitesinde eÂitim almak üzere T.C.’ den gelen
öÂrenciler ve kendi ülkelerinde eÂitim alan KKTC’li öÂrenciler bu araótÍrmanÍn temelini
oluóturmaktadÍr. Bu araótÍrmada öÂrencilerin uyum süreçlerinin meydana getirdiÂi unsurlar
tanÍmlanarak bu duruma iliókin olasÍ yardÍm arama davranÍólarÍ deÂerlendirilmió ve
derinlemesine açÍklanmÍótÍr.
ÇalÍóma Grubu
AraótÍrmanÍn çalÍóma grubu UluslararasÍ KÍbrÍs Üniversitesi’nde eÂitim alan ve
Psikolojik DanÍómanlÍk ve Rehberlik Merkezi’ne uyum sorunu ile baóvuruda bulunan
öÂrencilerden oluómaktadÍr. Merkeze uyum sorunu ile baóvurmalarÍ kriter olarak alÍnan
çalÍóma grubu amaçlÍ örneklem modellerinden, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiótir.
Görüómelerin yapÍldÍÂÍ çalÍóma grubu 16’sÍ T.C. uyruklu ve 16’sÍ da KKTC uyruklu toplam
32 öÂrenciden oluómaktadÍr. ÇalÍóma grubundaki öÂrencilerin üniversitede kaçÍncÍ yÍlda
olduklarÍna göre cinsiyet ve vatandaólÍk daÂÍlÍmlarÍ Tablo 1’de sunulmuótur.


Tablo 1
ÖÂrencilerin KaçÍncÍ YÍlda OlduklarÍna göre Cinsiyet ve VatandaólÍk DaÂÍlÍmÍ

Glk Sene

Cinsiyet

Cinsiyet

KKTC

Toplam

n

n

n

4
4
8

8

4
8
4
4
8

4
4
8

4

KadÍn
Erkek

Toplam
Son Sene

T.C.

KadÍn
Erkek

Toplam

8
16
8
8
16

Verilerin analizinde üniversitede ilk senesi olan, ailelerinden ve alÍótÍklarÍ ortamdan
uzak öÂrenciler “TCG”, ailelerinin yanÍnda eÂitim alan ve ilk senesi olan öÂrenciler “KKTCG”
olarak kodlanmÍótÍr. Üniversitede son senesi olan, ailelerinden ve alÍótÍklarÍ ortamdan uzak
öÂrenciler için “TCS”, ailelerinin yanÍnda eÂitim alan ve son senesi olan öÂrenciler için
“KKTCS” kodlamasÍ kullanÍlmÍótÍr. Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin
kodlarÍna göre demografik bilgileri Tablo 2’de sunulmuótur.
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Tablo 2
Ailelerinin YanÍnda EÂitim Alan KKTC’li ÖÂrencilerin Demografik Özellikleri
Kod
..7&ø
..7&ø
..7&ø
..7&ø
..7&ø

Cinsiyet
.DGÕQ
.DGÕQ
Erkek
.DGÕQ
.DGÕQ

<Dú
19
19
20
18
18

9DWDQGDúOÕN
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC
KKTC

Fakülte
Güzel Sanatlar
Mühendislik
Hukuk
Hukuk
(÷LWLP

..7&ø
..7&ø

Erkek
Erkek

18
19

KKTC
KKTC

Mühendislik
(÷LWLP

..7&ø

Erkek

20

KKTC

Mühendislik

KKTCS1
KKTCS2

Erkek
.DGÕQ

24
21

KKTC
KKTC

Mühendislik
(÷LWLP

KKTCS3
KKTCS4

.DGÕQ
Erkek

22
23

KKTC
KKTC

(÷LWLP
øOHWLúLP

KKTCS5

Erkek

22

KKTC

(÷LWLP

KKTCS6

.DGÕQ

24

KKTC

(÷LWLP

KKTCS7

.DGÕQ

24

KKTC

KKTCS8

Erkek

24

KKTC

øNWLVDGLYHøGDUL
Bilimler
øOHWLúLP

Bölüm
*|UVHOøOHWLúLP7DVDUÕPÕ
(QGVWUL0KHQGLVOL÷L
Hukuk
Hukuk
Zihinsel Engelliler
g÷UHWPHQOL÷L
%LOJLVD\DU0KHQGLVOL÷L
%LOJLVD\DUYHg÷UHWLP
7HNQRORMLOHULg÷U
%LOLúLP6LVWHPOHUL
Mühendisli÷L
(QGVWUL0KHQGLVOL÷L
Rehberlik ve Psikolojik
'DQÕúPDQOÕN
6ÕQÕIg÷UHWPHQOL÷L
5HNODPFÕOÕNYH+DONOD
øOLúNLOHU
Rehberlik ve Psikolojik
'DQÕúPDQOÕN
Zihinsel Engelliler
g÷UHWPHQOL÷L
7XUL]PYH2WHOøúOHWPHFLOL÷L

Sene
øON
øON
øON
øON
øON

Gazetecilik

Son

øON
øON
øON
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Görüómelerin yapÍldÍÂÍ, ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilerin kodlarÍna göre
demografik bilgileri Tablo 3’te sunulmuótur.
Tablo 3
Ailelerinden AyrÍ EÂitim Alan T.C.’li ÖÂrencilerin Demografik Özellikleri
Kod

Cinsiyet

<Dú

VataQGDúOÕN

7&ø

Erkek

24

T.C.

7&ø
7&ø
7&ø
7&ø
7&ø

Erkek
Erkek
.DGÕQ
.DGÕQ
.DGÕQ

22
20
21
21
20

T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.

7&ø
7&ø
TCS1
TCS2
TCS3
TCS4

Erkek
.DGÕQ
.DGÕQ
.DGÕQ
Erkek
Erkek

19
19
22
24
24
24

T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.
T.C.

TCS5
TCS6

Erkek
Erkek

23
23

T.C.
T.C.

TCS7
TCS8

.DGÕQ
.DGÕQ

27
24

T.C.
T.C.

Fakülte
øNWLVDGLøGDUL
Bilimler
Mühendislik
Fen-Edebiyat
Hukuk
øOHWLúLP
øNWLVDGLYHøGDUL
Bilimler
øOHWLúLP
Hukuk
(÷LWLP
(÷LWLP
Mühendislik
Mühendislik
Mühendislik
øNWLVDGLYHøGDUL
Bilimler
Mühendislik
(÷LWLP
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Bölüm
Sosyal Hizmetler

Sene

øQúDDW0KHQGLVOL÷L
Psikoloji
Hukuk
Radyo ve Televizyon
Sosyal Hizmetler

øON
øON
øON
øON
øON

Radyo ve Televizyon
Hukuk
2NXOgQFHVLg÷UHWPHQOL÷L
2NXOgQFHVLg÷UHWPHQOL÷L
(QGVWUL0KHQGLVOL÷L
Elektrik Elektronik
0KHQGLVOL÷L
øQúDDW0KHQGLVOL÷L
8OXVODUDUDVÕøOLúNLOHU

øON
øON
Son
Son
Son
Son

øQúDDW0KHQGLVOL÷L
Rehberlik ve Psikolojik
'DQÕúPDQOÕN

Son
Son

øON

Son
Son
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Veri Toplama AraçlarÍ
Görüóme formlarÍ geliótirilirken öncelikle literatür taramasÍ yapÍlmÍó daha sonra
öÂrencilerle gerçekleótirilen ön görüóme ve gözlemler sonucunda taslak bir form
oluóturulmuótur. HazÍrlanan taslak görüóme formlarÍ, nitel araótÍrma alanÍnda uzman
öÂretim elemanlarÍnÍn görüólerine sunulmuó ve deÂerlendirmeleri alÍnmÍótÍr. Uzman görüóü
alÍndÍktan sonra, üniversite öÂrencilerinden, üniversitede ilk ve son senesinde olma ve
ailesinin yanÍnda eÂitim alÍp almama durumuna göre her grup için 2’óer öÂrenci olmak
üzere toplam 8 öÂrenci ile görüóme yapÍlmÍó ve bu çalÍóma sonunda da görüóme formu
üzerinde gereken düzeltmeler yapÍlmÍótÍr. ÖÂrenci görüóme formlarÍnda, üniversiteye
gelmelerinin kendi kararlarÍ olup olmamasÍ, kendi kararlarÍ olmamasÍ durumunda hangi
faktörlerin etkili olduÂu, psikolojik danÍómanlÍk merkezine baóvururken sÍkÍntÍlarÍnÍn neler
olduÂu, bu sÍkÍntÍlarla baó edebilmek için neler yaptÍklarÍ, bu sÍkÍntÍlÍ süreçte kimlerden
yardÍm aldÍklarÍ, ailelerinden ayrÍ ya da aile yanÍnda eÂitim almanÍn olumlu/olumsuz
yönlerinin neler olduÂu, psikolojik yardÍm alÍrken baókasÍ veya baókalarÍnÍn kendisi
hakkÍnda ne düóüneceÂi ile ilgili endióeleri, uyum sorunlarÍnda kióinin kendi kióilik
özelliklerinin etkili olup olmadÍÂÍ, üniversiteye ilk gelen birine ne yapÍlmasÍ gerektiÂi,
KKTC’de yaóamaktan memnuniyet durumu ve öÂrenim görülen üniversiteye aidiyet
duygularÍ ile ilgili sorular yer almÍótÍr. YarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó formda yer alan bu sorularÍn
yanÍ sÍra, görüómeler sÍrasÍnda gerekli görüldükçe ek sorular da yöneltilmiótir. Ailelerinin
yanÍnda kalan ve ilk senesi olan öÂrencilerin görüóme formu, ailesinin yanÍnda kalan ve son
senesi olan öÂrencilerin görüóme formu, ailesinden ayrÍ ilk senesi olan öÂrencilerin görüóme
formu ve ailesinden ayrÍ son senesi olan öÂrencilerin görüóme formu olarak görüómelerde
dört farklÍ form kullanÍlmÍótÍr.
Geçerlik ve Güvenilirlik ÇalÍómasÍ
Bu araótÍrmanÍn iç geçerliliÂini saÂlamak amacÍyla görüóme formlarÍnÍn oluóturulmasÍ,
görüómelerin yapÍlmasÍ ve verilerin analizi aóamalarÍnda uzman görüólerine önem
gösterilmiótir. DÍó geçerlik için aktarÍla bilirliÂinin artÍrÍlmasÍna yönelik bulgular ve yorum
bölümünde katÍlÍmcÍlara ait betimlemelere detaylÍ óekilde yer verilmiótir. Görüómeler
yapÍlan çalÍóma grubunun özellikleri yöntem bölümünde ayrÍntÍlÍ bir óekilde sunulmuótur.
Gç güvenilirliÂi saÂlamak amacÍyla görüóme formlarÍ oluóturulurken uzman görüólerine
baóvurulmuó, hazÍrlanan görüóme formlarÍmda deneme uygulamalarÍna yer verilmiótir.
YapÍlan görüómelerden elde edilen verilerin analizi sÍrasÍnda kavramsal kodlamalar aynÍ
standartta yapÍlmÍó ve görüóülen kióilerin ifade ettikleri biçimde sunulmasÍna dikkat
edilmiótir. Bu sayede elde edilen verilerin olabildiÂince tutarlÍlÍÂÍ saÂlanmaya çalÍóÍlmÍótÍr.
DÍó güvenilirliÂi saÂlamak amacÍyla görüóme formlarÍndan elde edilen tüm verilere ait ses
kayÍtlarÍ ve yazÍlÍ notlar teyit edilebilirliÂi saÂlamak amacÍyla saklÍ tutulmaktadÍr.
Veri Toplama ve Veri Analizi
AraótÍrmada verilerin toplanmasÍ, psikolojik danÍómanlÍk ve rehberlik merkezine uyum
sorunu ile gelen ve aydÍnlatÍlmÍó onamlarÍ alÍndÍktan sonra çalÍómaya katÍlmak isteyen
üniversite öÂrencileri ile görüóme tekniÂi kullanÍlarak gerçekleótirilmiótir. Psikolojik
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danÍómanlÍk ve rehberlik merkezine uyum sÍkÍntÍsÍ sebebiyle baóvuruda bulunan öÂrenciler
arasÍnda seçilenler merkeze davet edilmiótir. Sorular araótÍrmacÍlar tarafÍndan öÂrencilere
yönlendirilmiótir. YaklaóÍk 20 dakika süren öÂrenci görüómelerinin tümü öÂrencilerden izin
almak koóuluyla ses kayÍt cihazÍyla kaydedilmiótir. Görüóme sÍrasÍnda yarÍ yapÍlandÍrÍlmÍó
formda yer alan sorulara ek olarak gerekli görüldükçe baóka sorular da yöneltilmiótir.
AraótÍrmada betimsel analiz tekniÂi kullanÍlmÍótÍr. Verilerin kodlanmasÍna yönelik
KKTC’li öÂrencilere ait kesitsel örnekler Tablo 4’te ve T.C.’li öÂrencilere ait kesitsel örnek
Tablo 5’te sunulmuótur. Üniversitede ilk senesi olan, ailelerinden ve alÍótÍklarÍ ortamdan
uzak öÂrenciler “TCG”, ailelerinin yanÍnda eÂitim alan ve ilk senesi olan öÂrenciler “KKTCG”
olarak kodlanmÍótÍr. Üniversitede son senesi olan, ailelerinden ve alÍótÍklarÍ ortamdan uzak
öÂrenciler için “TCS”, ailelerinin yanÍnda eÂitim alan ve son senesi olan öÂrenciler için
“KKTCS” kodlamasÍ kullanÍlmÍótÍr.
Tablo 4
KKTC’li ÖÂrencilere Ait Nitel Veriler Gçin Oluóturulan Kodlar
Soru
No:

2.

3.

Sorular

&HYDSgUQH÷L

6ÕQÕIODQGÕUPD

hQLYHUVLWHGHNLLON\ÕOÕQÕ]GD
X\XPVUHFLQL]GHVÕNÕQWÕ
\DúDPÕúROGX÷XQX]GDQ
GROD\Õ3VLNRORMLN
'DQÕúPDQOÕNYH5HKEHUOLN
0HUNH]LQHEDúYXUPXúWXQX]"
1HJLELVÕNÕQWÕODU\DúDGÕQÕ]"
%XVÕNÕQWÕODUODEDúHGHELOPHN
LoLQQHOHU\DSWÕQÕ]"
Bu süreçte size kimler
\DUGÕPFÕROGX" $LOH
DUNDGDúVRV\DOIDDOL\HWOHU
akademisyenler.)

.LPVH\LWDQÕPDGÕ÷ÕP
LoLQDUNDGDúHGLQPH
YHøQJLOL]FH
konusunda sÕNÕQWÕ
\DúDGÕP
Ailemden destek
DOGÕPKHULVWHGL÷LPGH
\DNÕQÕPGD\GÕODUYH
güven hisleri yeterdi.
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Olumsuz
Duygular

%DúHWPH
Stratejileri

Kodlar

³$UNDGDúHGLQPH´
³hQLYHUVLWHVLVWHPL´

³$LOHGHVWH÷L´
³$NDGHPLV\HQ
GHVWH÷L´
$UNDGDúGHVWH÷L´
³hQLYHUVLWHGHJ|UHY
DOPD´

Cevap
Örne÷LQH$LW
Kod

³$UNDGDú
HGLQPH´

³$LOH
GHVWH÷L´
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Tablo 5
T.C.’li ÖÂrencilere Ait Nitel Veriler Gçin Oluóturulan Kodlar
Soru
No:

2.

3.

Sorular

&HYDSgUQH÷L

hQLYHUVLWHGHNLLON\ÕOÕQÕ]GD
X\XPVUHFLQL]GHVÕNÕQWÕ
\DúDPÕúROGX÷XQX]GDQGROD\Õ
3VLNRORMLN'DQÕúPDQOÕNYH
Rehberlik Merkezine
EDúYXUPXúWXQX]"
1HJLELVÕNÕQWÕODU\DúDGÕQÕ]?

Ailemden ilk kez uzak
NDOGÕPYHSVLNRORMLN
olarak problem
\DúDGÕP

%XVÕNÕQWÕODUODEDúHGHELOPHN
için neleU\DSWÕQÕ]"
Bu süreçte size kimler
\DUGÕPFÕROGX" $LOH
DUNDGDúVRV\DOIDDOL\HWOHU
akademisyenler.)

Ailemden destek
DOGÕPKHULVWHGL÷LPGH
\DNÕQÕPGD\GÕODUYH
güven hisleri yeterdi.

6ÕQÕIODQGÕUPD

Kodlar

Cevap
gUQH÷LQH$LW
Kod

Olumsuz
Duygular

³$UNDGDúHGLQPH´
³$LOHGHQD\UÕ
NDOPD´
³<XUWVRUXQX´
³$NWLYLWH
QRNVDQOÕ÷Õ´
³'HUVOHUOHLOJLOL
VÕNÕQWÕODU´

³$LOHGHQ
D\UÕNDOPD´

%DúHWPH
Stratejileri

³$UNDGDúGHVWH÷L´
³$LOHGHVWH÷L´
³7HNEDúÕQD´
³6RVyal faaliyetlere
NDWÕODUDN´

³$LOH
GHVWH÷L´

Bulgular
AraótÍrmanÍn bulgularÍ ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li ve ailelerinden ayrÍ
eÂitim alan T.C.’li öÂrenciler olmak üzere iki baólÍk altÍnda sunulmuótur.
Alt Problem 1: Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilere iliókin bulgular
Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan sekiz öÂrencinin sadece biri ailesinin kararÍ ile geldiÂini,
diÂerleri ise kendi kararlarÍ ile geldiÂini ifade etmiólerdir. Ailesinin kararÍ ile gelmió olan
öÂrenci de daha sonradan bu üniversitede okumanÍn doÂru bir karar olduÂunu belirtmiótir.
BulunduklarÍ üniversitede eÂitim alma kararÍ kendilerine ait olan öÂrencilerin cevaplarÍndan
bazÍlarÍ óöyledir:
“... gelmek sadece kendi kararÍmdÍ. Bölüm olarak bilgisayarlarla aram çok
iyidir, görsel iletióim tasarÍmÍna da çok ilgim vardÍ ve Gngilizce bölüm olarak
tek burada vardÍ Türkçe olarak baóka okullarda da vardÍ; ancak Gngilizce
okumak istediÂim için burayÍ tercih ettim...” (KKTCG1)
“...üniversiteye gelmek kendi kararÍmdÍ. Çift diploma benim için artÍ bir yön
olmuótur. Kendim karar verdim. Aileme danÍótÍm, onlar da onayladÍlar...”
(KKTCG8)
YapÍlan görüómeler sonucunda elde edilen verilere bakÍldÍÂÍnda ailelerinin yanÍnda
eÂitim alan öÂrencilerin karar alÍrken eÂitim dilinin, ailenin ve arkadaólarÍnÍn aynÍ
memlekette olmasÍ, akademisyenlerin ve eÂitimin kalitesi, burs durumu, üniversitenin
tanÍtÍmÍ, çift diploma olanaÂÍnÍn bulunmasÍ gibi etkenleri dikkate aldÍklarÍ anlaóÍlmÍótÍr.
Görüóme yapÍlan öÂrencilerden sadece bir tanesi bu üniversitede eÂitim almasÍnÍn kendi
kararÍ deÂil ailesinin kararÍ olduÂunu ifade etmiótir. ÖÂrencinin ifadesi aóaÂÍda yer
almaktadÍr.
“...ailemin kararÍydÍ. Ailemin bu üniversiteyi tercih etmesinin sebebi
akademisyenlerin iyi olmasÍydÍ...” (KKTCG3)
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Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan (KKTC) ve üniversitede son senesi olan sekiz öÂrencinin
beói kendi kararÍ, üçü ise ailesinin kararÍ ile geldiÂini ifade etmiólerdir. BulunduklarÍ
üniversitede eÂitim alma kararÍ kendilerine ait olan son sÍnÍf öÂrencilerin cevaplarÍndan
bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendi kararÍmla bu üniversiteye geldim. SevdiÂim ve istediÂim bir
bölümdü, beklentim doÂrultusunda bu bölümü tercih ettim. KararÍ alÍrken
evime yakÍn olmasÍ, %100 burslu olmam, diÂer üniversitelerle
karóÍlaótÍrdÍÂÍmda daha iyi eÂitim alabileceÂimi düóünmem karar almamda
etken oldu...” (KKTCS1)
“...üniversiteyi seçmek tamamen kendi tercihimdi. Üstelik meslek lisesi
mezunu olmama raÂmen bu üniversiteyi seçtim. Üniversiteyi tercih etmemin
sebebi gelióime açÍk, yeni ve vizyonu olan bir üniversite olmasÍydÍ. AyrÍca
öÂrenci sayÍsÍnÍn da aóÍrÍ düzeyde olmamasÍ derslerde benim
akademisyenlerle birebir diyalog kurabileceÂimi düóünmem de bu
üniversiteyi tercih etmemdeki ana sebeplerden...” (KKTCS8)
YapÍlan görüómeler sonucunda elde edilen verilere bakÍldÍÂÍnda ailelerinin yanÍnda
eÂitim alan öÂrencilerin karar alÍrken %100 burslu olmasÍ, üniversitenin kalitesi, evine yakÍn
oluóu gibi faktörlerin etkili olduÂu ortaya çÍkmÍótÍr. ÖÂrencilerden bazÍlarÍ ise kendi
kararÍndan ziyade ailesinin kararÍ ile üniversitede eÂitim almaya baólamÍó olduÂunu ifade
etmiótir. BulunduÂu üniversitede ailelerinin kararlarÍ doÂrultusunda eÂitim alan öÂrenciler
de burs durumu ve öÂretmenlerinin yönlendirmesinin de alÍnan kararda etkili olduÂunu
belirtmiólerdir. Görüóme yapÍlan öÂrencilerin ifadeleri aóaÂÍda yer almaktadÍr.
“...ilk baóta bu üniversiteye gelmek benim kararÍm deÂildi. Babam önceleri
bizim okulda çalÍótÍÂÍ için buranÍn iyi olduÂundan bahsetti. Daha sonra
KKTC’li öÂrencilere burs imkânÍ saÂlandÍÂÍnÍ duyunca burada okumak bana
çok cazip geldi. SÍnava girdim ve tam bursla okumaya baóladÍm...” (KKTCS2)
“...tam olarak kendi kararÍm deÂildi. Ailemle birlikte karar verdim.
ÖÂretmenlerimin de etkisi oldu. ÖÂretmenlik istediÂim; ama Türkiye’ye
puanÍm yetmediÂi için burayÍ seçtim...” (KKTCS3)
Kendi ailelerinin yanÍnda eÂitim alan (KKTC) ve ilk senesi olan sekiz öÂrencinin beói
arkadaó edinme konusunda sÍkÍntÍ yaóadÍklarÍ buna baÂlÍ olarak yalnÍzlÍk hissettikleri ve
diÂer üçü ise üniversitedeki sisteme uyum konusunda sÍkÍntÍ çektiklerini belirtmiólerdir.
Üniversitede ilk senesi olup ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin yaóamÍó
olduklarÍ uyum sÍkÍntÍlarÍ ile ilgili cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...ilk geldiÂimde liseden çÍkmÍótÍm ve kimseyi tanÍmadÍÂÍm için, öÂretmenler
ve ortam yeniydi. AyrÍca sÍnÍftaki arkadaólarÍm her ülkeden vardÍ ve
anlaóabilmek açÍsÍndan Gngilizce sorun oldu. En önemli sÍkÍntÍ arkadaó
konusuydu...” (KKTCG1)

77

Ece Emre MÜEZZGN & Alim KAYA

“...arkadaó çevremden kimse yoktu burada, normalde ben hiç yalnÍz
kalmayan biriyim. Burada arkadaó çevresi edinene kadar uyum sorunu
çektim. KÍbrÍslÍlar burada çok az sayÍdadÍr; ancak bir iki kióiyi bulunca
bütünleótik...” (KKTCG3)
Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li son sÍnÍf olan sekiz öÂrencinin dördü yeni
geldikleri üniversitede arkadaó edinme konusunda sÍkÍntÍ yaóadÍklarÍ, ikisinin sisteme
uyum konusunda ve diÂer ikisinin ise hem arkadaó hususunda hem de üniversitedeki
sisteme uyum konusunda sÍkÍntÍ çektikleri bulunmuótur. Üniversite yaóamÍnda uyum
sorunu yaóamÍó olduklarÍnÍ ifade eden KKTC’li son sÍnÍf öÂrencilerinin yaóamÍó olduklarÍ
sÍkÍntÍlar ile ilgili cevaplarÍ óu óekildedir:
“...üniversiteye ilk baóladÍÂÍm zaman KKTC’li öÂrencilerin az oluóu ve T.C. ve
diÂer ülkelerden gelen arkadaólarla iletióim kurmakla ilgili sÍkÍntÍlar
yaóadÍm...” (KKTCS8)
“...ilk zamanlar liseden üniversiteye geçtim, eÂitim sistemi ve arkadaó ortamÍ
konusunda sÍkÍntÍlar çektim. Bir sürü kültür gördüm ve bu sÍkÍntÍ yarattÍ.
ArkadaólarÍmla iliókilerimde sÍkÍntÍ yaóadÍm, eÂitim dilinin Gngilizce olmasÍ
beni çok etkiledi...”(KKTCS1)
Ailelerinin yanÍnda ve alÍómÍó olduklarÍ çevrede eÂitim alan ve üniversitede ilk senesi
olan KKTC’li öÂrencilerin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó etme stratejisi olarak dördü
ailesinden destek ve yardÍm alÍrken, ikisi akademisyenlerden yardÍm aldÍÂÍnÍ, biri sadece
psikolojik danÍómanlÍk merkezinden yardÍm alarak, biri ise üniversitenin birimlerinde
asistan öÂrenci olarak görev alarak baó ettiklerini belirtmiólerdir. Üniversite yaóamÍnda
uyum sorunu yaóamÍó olduklarÍnÍ ifade eden öÂrencilerin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó
edebilmeleri ile ilgili cevaplarÍ óu óekildedir:
“...ailemden destek aldÍm kötü hissettiÂim her
yakÍnÍmdaydÍlar ve güven hisleri yeterdi...” (KKTCG4)

anda

eve

gittim

“...akademisyenler çok ilgi gösterdi. Gletióim ve girióimcilik çok önemli.
Gngilizcem yabancÍ arkadaólarÍm sayesinde ilerledi. Yerine göre utangaç ve
sessiz biriyim ve sÍnÍftaki arkadaólarÍmÍn gösterdiÂi yakÍnlÍkla ve kahve
içmeye baólamakla birkaç kióiyle yakÍnlaótÍm. Sosyal faaliyetler uyum
sorunumu atlatmamda faydalÍ oldu. ArkadaólarÍmla iletióim óansÍmÍ artÍrdÍ.
HocalarÍn da bizi birbirimizle tanÍótÍrmasÍyla özellikle yabancÍ öÂrencilerle
Türk öÂrencileri kaynaótÍrmasÍ da uyum sorunumu atlatmamda çok yardÍmcÍ
olmuótur...” (KKTCG2)
Ailelerinin yanÍnda ve alÍómÍó olduklarÍ çevrede eÂitim alan KKTC’li son sÍnÍf
öÂrencilerinin üniversiteye ilk gelmió olduklarÍ yÍlda yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó etme
stratejisi olarak dördü ailesinden destek ve yardÍm alÍrken, ikisi arkadaólarÍndan destek
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alarak, biri akademisyenlerden ve biri ise hem arkadaólarÍndan hem de akademisyenlerden
destek aldÍklarÍnÍ belirtmiólerdir. Üniversite yaóamÍnda uyum sorunu yaóamÍó olduklarÍnÍ
ifade eden son sÍnÍf öÂrencilerinin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó etme stratejileri ile ilgili
cevaplarÍ óu óekildedir:
“...bu süreçte öncelikle ailem en büyük destekçim oldu. DiÂer taraftan
hocalarÍm bana yardÍmcÍ oldu...” (KKTCS1)
“...bu süreci atlatmamda yeni tanÍómÍó olduÂum okul arkadaólarÍm çok etkin
rol oynadÍ. OnlarÍn yakÍn tavÍrlarÍ sayesinde kolayca atlattÍm...” (KKTCS5)
“...bu sorunu aómam için gerekli hocam tavsiyelerde bulundu ve büyük
ölçüde bu sorunumu çözmüó bulunuyorum...”(KKTCS7)
Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin altÍsÍ ailesinin yanÍnda eÂitim
almaktan memnun iken ikisi bu durumdan memnun olmadÍÂÍnÍ ifade etmiólerdir.
Ailelerinin yanÍnda eÂitim almaktan memnuniyetle ilgili öÂrencilerin cevaplarÍndan bazÍlarÍ
óöyledir:
“...ailemin yanÍnda olmam çok iyi bir óeydir. Bir sorun olduÂunda maddi
manevi ailemin yanÍnda olmasÍ çok daha avantajlÍ bir óeydir. Ben ailem
yakÍnÍmda olmasa çok daha rahatsÍz hissedecektim...”(KKTCG6)
“...aileden uzak eÂitim almak çok daha iyidir. GnsanlarÍ o zaman çok daha iyi
tanÍyabilirsiniz. Sorumluluk alabilirsiniz ve ben ailemin yanÍnda eÂitim alÍyor
oluóumdan hiç memnun deÂilim...” (KKTCG3)
Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li son sÍnÍf öÂrencilerinin altÍsÍ ailesinin yanÍnda
eÂitim almaktan memnun iken ikisi bu durumdan memnun olmadÍÂÍnÍ ifade etmiólerdir.
Memnun olan öÂrenciler ailelerinden ihtiyaçlarÍyla ilgili her türlü desteÂi gördüklerini,
memnun olmayanlar ise aile baskÍsÍ ile ilgili sÍkÍntÍlar yaóadÍklarÍnÍ dile getirmiólerdir.
Görüómede yöneltilen sorulara öÂrencilerin vermió olduÂu bazÍ cevaplar óu óekildedir:
“...ailemin yanÍnda eÂitim almam çok daha iyi oldu. Üniversite çaÂlarÍ bir
öÂrencinin en fazla hata yapacaÂÍ dönemdir. Burada ailemin yanÍnda olmak
güven, maddi ve manevi açÍdan çok daha iyi olmaktadÍr. Ailemin yanÍnda
eÂitim almÍó olmamÍn olumlu yönü daha fazladÍr...” (KKTCS1)
“...ailemin yanÍndayken yurtdÍóÍndan okumaya gelen arkadaólarÍmÍn özgürce
hareket etmesi benim üzerimde aile baskÍsÍnÍ okula baóladÍÂÍm ilk yÍllarda
hissettirmióti. ÖÂretmenler ve arkadaólar gece bir yere gitmek için plan
yaparlarken benim ailem o saatte dÍóarÍya çÍkmama izin vermezdi; fakat bu
durum beni çok da üzmezdi; çünkü gece dÍóarÍ çÍkmayÍ seven bir insan
deÂilim. Ama yine de bu gibi çatÍómalar ortaya çÍkÍyordu...” (KKTCS2)
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Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan (KKTC) sekiz öÂrencinin sadece biri eÂitim aldÍÂÍ
üniversiteye kendini ait hissetmezken diÂer yedisi aidiyet duygularÍnÍn geliótiÂini ifade
etmiótir. Kendini üniversiteye ait hisseden öÂrenciler özellikle akademisyenlerin ve arkadaó
iliókilerinin bunda etkili olduÂunu belirtmiólerdir. BulunduklarÍ üniversitede aidiyet
duygusu olan öÂrencilerin cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendimi kesinlikle ait hissediyorum. Çünkü burada
arkadaólÍklarÍm oldu ve ortamÍm burada çok iyidir.” (KKTCG3)

çok

samimi

“...lise tanÍtÍmlarÍnda bu üniversiteyi özellikle akademisyenlerini çok sÍcak ve
samimi bulduÂumdan dolayÍ zaten ÍsÍnmÍótÍm. Üniversiteye de gelince
kendimi buraya ait hissettim...” (KKTCG4)
EÂitim aldÍÂÍ üniversiteye aidiyet duygusu oluómayan öÂrencinin cevabÍ óöyledir:
“...bu ilk yÍlÍm olduÂundan dolayÍ okula kendimi henüz ait hissetmiyorum.
Glerleyen yÍllarda bunun gelióebileceÂine inanmaktayÍm...” (KKTCG6)
Ailelerinin yanÍnda eÂitim alan sekiz KKTC’li son sÍnÍf öÂrencisinin sadece biri eÂitim
aldÍÂÍ üniversiteye kendini ait hissetmezken diÂer yedisi aidiyet duygularÍnÍn geliótiÂini
ifade etmiótir. Kendini üniversiteye ait hisseden öÂrenciler bu duygularÍnÍn geliómesinde
arkadaó iliókilerinin ve akademisyenlerin etkili olduÂunu belirtmiólerdir. Aidiyet duygusu
olmayan öÂrenci ise üniversitenin vermió olduÂu hizmetlerin yetersizliÂinden dolayÍ bu
óekilde hissettiÂini ifade etmiótir. BulunduklarÍ üniversitede aidiyet duygusu olan
öÂrencilerin cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendimi öÂrenim gördüÂüm üniversiteye çok fazla ait hissediyorum. Nedenleri ise
öÂretmenlerimin, okulumun kalitesidir. AyrÍca psikolojik danÍómanlÍk sayesinde
sorunlarÍmdan arÍnÍp kendimi ifade edebilen, sorunlarÍmla baó edebilen ve artÍk bütün
arkadaólarÍm tarafÍndan sevilen biri olduÂum için kendimi ait hissediyorum...”
(KKTCS2)
“...ait hissediyorum. Okul içerisinde sosyal biri olmam okulda öÂrencisinden,
personeline, akademisyenine kadar herkes tarafÍndan tanÍnmama ve aidiyet
duygularÍmÍ geliótirmeye sebep oldu...” (KKTCS4)
EÂitim aldÍÂÍ üniversiteye aidiyet duygusu oluómayan son sÍnÍf öÂrencisinin cevabÍ
óöyledir:
“...kendimi üniversiteye ait hissetmiyorum. Çünkü kióisel görüóüm, her ne kadar
ticari amaçlÍ bir kuruluó olsa da verilen hizmetin eÂitim olduÂu unutulmamalÍ. Gerek
eÂitim aldÍÂÍm sÍnÍf, gerekse yiyecek ihtiyaçlarÍmÍ giderdiÂim yemekhaneler açÍsÍndan
yeterli hizmetin verilmediÂini düóünüyorum...” (KKTCS5)
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Alt Problem 2: Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilere iliókin bulgular
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan ve ilk senesi olan T.C.’li öÂrencilerin üçü kendi kararÍ ile
burada eÂitim alÍrken diÂer beói ise aile üyelerinin kararÍyla veya óartlardan dolayÍ bu
üniversitede eÂitim aldÍÂÍnÍ ifade etmiótir. BulunduklarÍ üniversitede eÂitim alma kararÍ
kendilerine ait olan öÂrencilerin cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...psikoloji bölümünü istiyordum; ama T.C.’yi istiyordum, burasÍ daha
korkutucu idi benim için. BurayÍ yazarken de burada okuyan
arkadaólarÍmdan da bilgi aldÍm. Burada mükemmel bir öÂrencilik
yaóayamayacaÂÍmÍ bilerek geldim; ama bölümüm çok iyiydi ve puanÍ çok
yüksek bir bölüm ve kendi kararÍmla geldim. PuanÍm düóüktü ve burasÍ
geldi...” (TCG3)
“...üniversiteye gelme kararÍmÍ kendim verdim. Bu üniversiteyi seçme
sebebim gittiÂim dershanedeki rehber hocamÍn teóviki olmuótu. O sene
dershanemizde UKÜ’nün reklamlarÍ yapÍlmÍótÍ. Uygun gördük, ailece içimize
sindi ve ilk tercihimi buraya yaptÍm...” (TCG5)
Üniversiteye aile üyelerinin kararÍyla veya óartlara baÂlÍ olarak zorunlu óekilde geldiÂini
ifade eden ailesinden ayrÍ eÂitim alan öÂrencilerin cevaplarÍ óu óekildedir:
“...bu üniversitede okumam benim deÂil, tamamen babamÍn kararÍydÍ. Ailem
Hukuk okumamÍ istedikleri için araótÍrmalar yaptÍlar ve eÂitimin bu
üniversitede güzel olduÂunu düóünerek burada okumama karar verdiler...”
(TCG8)
“... üniversitede okumam dedemin kararÍ idi; çünkü dedem hem Gngilizce
eÂitim görmemi hem de ileride yabancÍ ülkelerde de diplomamÍn geçerli
olmasÍnÍ istedi...” (TCG7)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan öÂrencilerin bulunduklarÍ üniversitede eÂitim alma
kararlarÍnÍ verirken puanlarÍ ile ilgili ve tanÍtÍmla ilgili bilgilerin etkili olduÂunu ifade
etmiólerdir. Ailesinin kararÍyla üniversiteye gelen öÂrencilerin ailelerinin kararlarÍ ile ilgili
üniversitenin eÂitim kalitesinin, akademisyenlerin, eÂitim dilinin ve maddi olanak gibi
durumlarÍn etkili olduÂunu ifade etmiólerdir.
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerinin yedisi kendi kararÍyla
bulunduÂu üniversitede eÂitim alÍrken sadece biri ailesi ve öÂretmenlerinin tavsiyesi ve
kararÍ üzerine bu üniversitede eÂitim aldÍÂÍnÍ ifade etmiótir. Kendi kararÍ ile bulunduÂu
üniversitede eÂitim alan öÂrencilerin aldÍklarÍ bu kararda puanlarÍnÍn bu üniversiteye
yettiÂi, burs olanaklarÍ, öÂretmenlerinin tavsiyesiyle, maddi olanaklardan dolayÍ, Gngilizce
eÂitim ve yurt dÍóÍnda eÂitim olanaÂÍ saÂlÍyor olmasÍnÍn etkili olduÂu saptanmÍótÍr.
BulunduklarÍ üniversitede eÂitim alma kararÍ kendilerine ait olan T.C.’li son sÍnÍf
öÂrencilerinin cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
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“...kesinlikle kendi kararÍm. ÇocukluÂumdan beri hayalim ya konservatuvar
ya da okul öncesi öÂretmenliÂi idi. KKTC’yi seçmemin tek sebebi puanÍmÍn
buraya yetmekteydi...” (TCS2)
“...ilk baóta önerilmióti bana. Daha sonra kendim araótÍrdÍm ve bu bölümü
istiyordum. T.C.’de puanÍm yetmiyordu ve burs olanaklarÍ da kararÍmda
etkili oldu...” (TCS6)
Üniversiteye aile üyelerinin ve hocalarÍnÍn kararÍyla geldiÂini ifade eden ailesinden ayrÍ
eÂitim alan son sÍnÍf öÂrencisinin cevabÍ óu óekildedir:
“...kendi kararÍm deÂildi. Ailemin ve hocalarÍmÍn kararÍydÍ. Abim ve birçok
akrabamÍz KÍbrÍs’ta okumuótu dolayÍsÍyla bu da önemli bir etken
oluóturdu...” (TCS8)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilerin altÍsÍ ailelerinden ayrÍ kaldÍklarÍ için
sÍkÍntÍ yaóadÍklarÍnÍ ifade etmió, birinin arkadaó sÍkÍntÍsÍ, diÂer birinin ise yurtlar ve sosyal
aktivite noksanlÍÂÍ ile ilgili sÍkÍntÍlar yaóadÍÂÍ bulunmuótur. Ailelerinden ve alÍótÍklarÍ
çevreden uzak eÂitim alan T.C.’li ve üniversite yaóamÍnda uyum sorunu yaóamÍó olduklarÍnÍ
ifade eden öÂrencilerin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlar ile ilgili cevaplarÍ óu óekildedir:
“...ben daha önce ailemden bir hafta on gün ayrÍ kalmÍóÍmdÍr. Buraya ben tek
baóÍma geldim ve gelip yurda girince bir bunaltÍ oldu bende. YaóamÍó
olduÂum sÍkÍntÍm ailemden ayrÍ olmamdÍ. Arkadaó edindim ancak yurt
odasÍna gidince ailemden ayrÍ olduÂum için sÍkÍntÍ çöküyordu üstüme...”
(TCG3)
“...üniversite ile ilgili bir sÍkÍntÍm yoktu. Yurtla ilgili sÍkÍntÍm oldu. Oraya
uyum sÍkÍntÍsÍ yaóadÍm. Memleketimde sosyal aktivite çok fazlaydÍ ve
KÍbrÍs’ta yapacak hiçbir óey yok ve bu uyum sÍkÍntÍsÍnÍ ortaya çÍkardÍ...”
(TCG2)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerin dördünün ailelerinden ayrÍ
kaldÍklarÍ için sÍkÍntÍ yaóadÍklarÍnÍ ikisinin arkadaó sÍkÍntÍsÍ ve diÂer ikisinin ise derslerle
ilgili sÍkÍntÍlar yaóadÍÂÍ bulunmuótur. Üniversite yaóamÍnda uyum sorunu yaóamÍó
olduklarÍnÍ ifade eden T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerinin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlar ile ilgili
cevaplarÍ óu óekildedir:
“...uyum problemi yaóamÍótÍm. Ailemden ilk kez uzak kaldÍm ve psikolojik
olarak problemler yaóamaya baóladÍm. Tek ve yapayalnÍzmÍóÍm gibi
hissettim, okulu bÍrakmak istedim...” (TCS1)
“...arkadaó ve yurt ortamÍna alÍóamamÍótÍm ve uyum sorunlarÍ yaóadÍm...”
(TCS4)
“...notlarÍm kötü gitmeye baólamÍótÍ ve baóarÍsÍzlÍk olmaya baóladÍ. Buda
benim uyum sorunu yaóadÍm. KararÍmÍn ne kadar yanlÍó olduÂunu bilsem de
okulu bÍrakmak istemiótim...” (TCS5)
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Ailelerinden ve alÍómÍó olduklarÍ çevreden uzak eÂitim alan T.C.’li öÂrencilerin yaóamÍó
olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó etme stratejisi olarak öÂrencilerin dördü eÂitim aldÍklarÍ
üniversitede arkadaó edinip buradaki arkadaólarÍnÍn destekleriyle, üçü ailesinden gerek
yanlarÍna giderek gerekse telefonla görüóerek ve biri ise kimseden yardÍm almadan tek
baóÍna bu sÍkÍntÍlarÍnÍ atlatmaya çalÍótÍÂÍnÍ belirtmiótir. Üniversite yaóamÍnda uyum sorunu
yaóamÍó olduklarÍnÍ ifade eden öÂrencilerin yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó edebilmeleri
ile ilgili cevaplarÍ óu óekildedir:
“...ailemden ilk kez uzak kaldÍÂÍm için kendimi yalnÍz hissettim. Bu
sÍkÍntÍlarla baó etmek için arkadaólarÍm yardÍmcÍ oldu. Sosyal faaliyetlerde
bulunan arkadaólarÍm beni de aralarÍna alÍp sÍkÍntÍlarÍmÍ atabilmem için bana
çok destek oldular....” (TCG8)
“...bu dönemde aileme hiç durumumu yansÍtmadÍm ve kat görevlisi bir
arkadaóÍm vardÍ; ondan destek aldÍm...” (TCG4)

Ailelerinden ve alÍómÍó olduklarÍ çevreden uzakta eÂitim alan T.C.’li son sÍnÍf
öÂrencilerinin üniversiteye ilk geldiÂi yÍllarda yaóamÍó olduklarÍ sÍkÍntÍlarla baó etme
stratejisi olarak öÂrencilerin dördü ailesinin destekleriyle, ikisi hiç kimseden destek
almadan tek baóÍna, biri hem ailesinden hem arkadaólarÍndan diÂer biri ise sosyal
faaliyetlere katÍlarak bu sÍkÍntÍlarÍyla baó ettiÂini belirtmiótir. Üniversite yaóamÍnda uyum
sorunu yaóamÍó olduklarÍnÍ ifade eden T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerinin yaóamÍó olduklarÍ
sÍkÍntÍlarla baó etme stratejileri ile ilgili cevaplarÍ óu óekildedir:
“...yurtdÍóÍnda eÂitim aldÍÂÍm için aileme çok ihtiyaç duydum. Özellikle 1.
sÍnÍftayken. Ama onlarÍn desteÂiyle bütün sorunlarÍn üstesinden geldim. Beni
mutlu etmeye çalÍóÍyorlardÍ. YurtdÍóÍna dil okuluna vs. göndermiólerdi.
Babam sosyal etkinlikler içinde olmamÍ istiyordu. Çok sÍkÍldÍÂÍmÍ görünce
Türkiye’ye eve gidiyordum ve bana okulum bitince her óeyin güzel olacaÂÍnÍ
söyleyip beni motive ediyorlardÍ...” (TCS8)
“..ailemde her konuótuÂumuzda beni motive edecek óekilde destek
vermiólerdi...” (TCS6)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan öÂrencilerin altÍsÍ ailesinden ayrÍ eÂitim almaktan memnun
iken diÂer ikisi ise bu durumdan memnun olmadÍÂÍnÍ ifade etmiólerdir. ÖÂrencilerin vermió
olduklarÍ cevaplardan bazÍlarÍ óöyledir:
“...aile düzeninden uzakta olmak bence en olumsuz yönü; ancak bunun
dÍóÍnda kendi iólerimi kendimin hallediyor oluóu problemlerimle baó
edebilme gücümün ortaya çÍkÍóÍ beni çok daha kendine güvenir bir kiói yaptÍ.
Bu
da
ailemin
yanÍnda
eÂitim
almÍyor
oluóumdan
kaynaklanmaktadÍr...”(TCG8)
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“...benim ailemden ayrÍ kalmam beni daha çok olumlu etkiledi. Ev aradÍm, su
problemi yaóadÍm, spora gittim, Gngilizce öÂrendim, bunun gibi... Kendi
ayaklarÍmÍn üzerinde durmayÍ öÂrendim ailemden ayrÍyken...” (TCG3)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerinin yedisi ailesinden ayrÍ eÂitim
almaktan memnun iken sadece biri bu durumdan memnun olmadÍÂÍnÍ ifade etmiótir.
ÖÂrencilerin vermió olduklarÍ cevaplardan bazÍlarÍ óöyledir:
“...ailemin yanÍmda olmamasÍnÍn olumlu yönleri vardÍr. YalnÍz yaóamayÍ,
belirli bir miktar parayla idare etmeyi, arkadaólarla paylaómayÍ öÂreniyoruz.
Tabi olumsuz yönleri de var. Özlem duygusu çok fazla oluyor. Ailemden ayrÍ
eÂitim almamÍn olumlu yönleri çok daha fazladÍr...” (TCS6)
“...ailemden ayrÍ eÂitim almam bana baóarÍyÍ getirdi. Çünkü ailemden ayrÍ
olmak bende daha çok ders çalÍóma isteÂi getirdi. Ailemin yanÍnda olsam çok
daha rahat olurdum ve ders çalÍómak istemeyecektim...” (TCS7)
Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilerin altÍsÍ kendilerini eÂitim aldÍklarÍ
üniversiteye ait hissederken ikisi ait hissetmediklerini belirtmiólerdir. Kendilerini
üniversiteye ait hisseden öÂrenciler çalÍóanlarÍn, sosyal etkinliklerin ve üniversitede görev
almanÍn etkili olduÂunu belirtmiólerdir. Üniversiteye kendilerini ait hisseden öÂrencilerin
cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendimi ait hissediyorum kendi evimde gibiyim. GnsanlarÍn çok içten
olmasÍ özellikle çalÍóanlarÍn en üstten en alt kadroya kadar rahatça iletióime
geçebildiÂim için kendimi ait hissediyorum...” (TCG4)
“...üniversitede çalÍótÍÂÍm için burayÍ evim gibi görüyorum. Bizim küçücük ve
sÍcacÍk bir ortamÍmÍz var. Hemen hemen herkes birbirini tanÍr. Kendimi
UKÜ’ye ait hissediyorum...” (TCG6)
BulunduklarÍ üniversiteye kendilerini ait hissetmeyen öÂrencilerin cevaplarÍndan
bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendimi ait hissetmiyorum. FÍrsat bulursam T.C.’deki bir üniversiteye
geçmek istiyorum. Bölümün Gngilizce olmasÍ beni çok zorlayacak diye
düóündüm. Gelirken biliyordum ve puanÍm yetmedi. Son tercihim olarak
buraya yerleótirildiÂimden dolayÍ geldim...” (TCG2)
“...mecburen kendimi ait hissediyorum. Yani alÍókanlÍk oluyor ve bir
kabullenme söz konusu oldu. Glk geldiÂim günlerde nefret etmiótim burdan.
Yurtlardan, ulaóÍmdan óikâyetçiydim. Hiçbir yeri bilmiyordum. Glk geldiÂim
gün yurt odamÍ bulamadÍm. Glk iki gün annemle konuómadÍm çok sÍkÍntÍ oldu
benim için. Ufak ufak görünse de birleóince insanÍ çileden çÍkaracak óeyler
oluyor....” (TCG1)
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Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li son sÍnÍf öÂrencilerin yedisi kendilerini eÂitim
aldÍklarÍ üniversiteye ait hissederken, biri ise ait hissetmediÂini belirtmiótir. Kendilerini
üniversiteye ait hisseden öÂrenciler çalÍóanlarÍn, sosyal etkinliklerin ve üniversitede görev
almanÍn etkili olduÂunu belirtmiólerdir. Ait hissetmeyen öÂrenci ise derslerinde göstermió
olduÂu çabaya raÂmen baóarÍlÍ olamayÍóÍndan dolayÍ bu óekilde hissettiÂini ifade etmiótir.
Üniversiteye kendilerini ait hisseden öÂrencilerin cevaplarÍndan bazÍlarÍ óöyledir:
“...kendimi bu öÂrenim gördüÂüm üniversiteye ait hissediyorum ve artÍk biz
buranÍn bir parçasÍ olduk. Zaten ileriki yaóantÍmÍzda da hep buranÍn anÍlarÍ
olacaktÍr...” (TCS2)
“...üniversiteye kendimi ait hissediyorum. GeçtiÂimiz yÍllarda okulumu yurt
dÍóÍnda bazÍ projelerde temsil etmiótim. Bu da benim aidiyet duygumu
geliótirdi...” (TCS6)
Ailesinden ve alÍótÍÂÍ ortamdan uzakta eÂitim alan, T.C.’li ve bulunduÂu üniversiteye
kendini ait hissetmeyen son sÍnÍf öÂrencisinin cevabÍ óöyledir:
“...üniversiteye kendimi ait hissetmiyorum. Derslerimde baóarÍlÍ olamamam.
Çaba harcasam da derslerimde baóarÍlÍ olamayÍóÍm aidiyet hislerimi olumsuz
yönde etkilemiótir...” (TCS5)
TartÍóma
Egemberdieva’nÍn (2006) Türkiye’de eÂitim alan KÍrgÍz öÂrenciler üzerine yapmÍó
olduÂu çalÍómada bu öÂrencilerin genel, sosyal ve kióisel uyum düzeylerinin cinsiyet ve
sosyo-ekonomik durumlarÍndan etkilenmediÂini belirtmiótir. Bizim çalÍómamÍzÍn
bulgularÍna göre ailelerinin yanÍnda eÂitim alan öÂrencilerin kendilerini maddi, manevi
destek aldÍklarÍ için óanslÍ gördükleri ortaya konmuótur. Bu görüóü belirten KKTC’li
öÂrencinin ifadesi “...ailemin yanÍnda olmam çok iyi bir óeydir. Bir sorun olduÂunda maddi manevi
ailemin yanÍnda olmasÍ çok daha avantajlÍ bir óeydir. Ben ailem yakÍnÍmda olmasa çok daha rahatsÍz
hissedecektim...(KKTCG6)” óeklindedir. Ailelerinden ayrÍ eÂitim alan öÂrenciler ise her türlü
sorunla baó edebilme ve kendi ayaklarÍ üzerinde durabilme konularÍnda kendilerini çok
güçlü hissettiklerini belirtmiólerdir. Bu görüóe sahip T.C.’li öÂrenci “...benim ailemden ayrÍ
kalmam beni daha çok olumlu etkiledi. Ev aradÍm, su problemi yaóadÍm, spora gittim, Gngilizce
öÂrendim, bunun gibi kendi ayaklarÍmÍn üzerinde durmayÍ öÂrendim ailemden ayrÍyken...(TCG3)”
óeklinde ifade etmiótir. Bu bulgular ÍóÍÂÍnda KKTC’li öÂrencilerin ailelerinin yanÍnda ve
T.C.’li öÂrencilerin ailelerinden ayrÍ eÂitim alÍyor olmalarÍndan farklÍ sebeplerle memnun
olduklarÍ anlaóÍlmÍótÍr. KKTC’li ve T.C.’li öÂrencilerin genel uyum, sosyal uyum ve kióisel
uyum düzeyleri arasÍnda farklÍlaómanÍn olmayÍóÍ öÂrencilerin ailelerinin yanÍnda veya
ailelerinden ayrÍ eÂitim almaktan memnun olmalarÍndan kaynaklanabileceÂi
düóünülmüótür. Zhou ve arkadaólarÍ (2011) çalÍómalarÍnda Amerika’daki üniversitelerden
mezun olmuó yabancÍ uyruklu öÂrencilerle yapmÍó olduklarÍ görüómeler doÂrultusunda
öÂrencilerin özellikle akademik uyum saÂlarken yabancÍ bir ülkede akademik öÂrenmenin
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en önemli ve öncelikli durum olduÂu görüóünde olduklarÍnÍ ortaya koymuólardÍr. Bu
baÂlamda yapÍlmÍó olan çalÍómada da hem ailelerinden ayrÍ eÂitim alan öÂrencilerin hem de
ailelerinin yanÍnda eÂitim alan öÂrencilerin akademik öÂrenme odaklÍ olabilecekleri ve
uyum süreçlerinin bu durumdan olumlu yönde etkilenmió olabileceÂi düóünülmektedir.
Üniversite adayÍ olan lise düzeyindeki öÂrencilerin karar verme stratejilerini inceleyen
çalÍómalarda, lise öÂrencilerinin tercih etme kararlarÍnÍn okulun öÂretim kalitesi, óehrin
konumu ve yaóam kalitesi ile óehirle ilgili ulaóÍlabilirlik ve alÍóÍlmÍólÍÂÍn doÂrudan iliókili
olduÂu görülmektedir (Kozak ve Coóar, 2009). DiÂer bir çalÍómada elde edilen sonuçlara
göre iç denetimli lise öÂrencilerinin karar vermede öz saygÍlarÍnÍn daha yüksek olduÂu
ayrÍca karar vermede stres düzeylerinin düóük olduÂu ortaya konmuótur (Candangil ve
Ceyhan, 2006). EÂitim alma kararÍ ile ilgili çalÍóma sonuçlarÍna bakÍldÍÂÍnda ailesinin
yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin ailesinden ayrÍ eÂitim alan T.C.’li öÂrencilere göre
ailesinden çok kendi kararÍ ile bulunduÂu üniversitede eÂitim aldÍÂÍ anlaóÍlmÍótÍr. Ailesinin
yanÍnda eÂitim alan KKTC’li bir öÂrencinin eÂitim alma kararÍ ile ilgili ifadesi
óöyledir:“...kendi kararÍmla geldim. Ailemin hiçbir etkisi olmadÍ; çünkü ben kendim tüm
üniversiteleri araótÍrdÍm ve geldim. Ailem burada, arkadaólarÍm burada. OnlarÍ bÍrakmak istemedim.
Daha rahat bir ortamda okumak istedim. Bu üniversiteyi diÂerleriyle karóÍlaótÍrÍldÍÂÍnda eÂitim
kaliteli, akademisyenler kaprisli deÂil, çok daha yakÍnlardÍ. Bursumun olmasÍ da benim tercihlerimi
etkiledi. SÍnavda %100 burs kazandÍm...(KKTCG2)”. T.C.’li öÂrenci ise “...bu üniversitede okumam
benim deÂil tamamen babamÍn kararÍydÍ. Ailem Hukuk okumamÍ istedikleri için araótÍrmalar yaptÍlar
ve eÂitimin bu üniversitede güzel olduÂunu düóünerek burada okumama karar verdiler... (TCG8)”
ifade etmiótir. Bu baÂlamda eÂitim alÍnacak üniversitenin bulunulan yere ulaóÍlabilirlik ve
aóina olunmasÍnÍn verilecek olan kararda büyük etkisi olduÂu sonucuna varÍlmÍótÍr. Önceki
yÍllarda yapÍlan çalÍómalarla iliókilendirildiÂi zaman üniversite tercihlerinde bireylerin
üniversitelerin birçok özelliÂini araótÍrdÍÂÍ, karar alÍrken bazÍ öÂrencilerin kendi kararlarÍyla
tercih ettiklerini görülmektedir. Bu noktada daha önceki yÍllarda yapÍlmÍó çalÍóma
sonuçlarÍyla araótÍrmada elde edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedir.
KÍroÂlu, Kesten ve Elma (2010) tarafÍndan yapÍlan çalÍóma sonucunda da Azerbaycan,
Türkmenistan, Kazakistan, MoÂolistan, Yunanistan, Özbekistan ve Gürcistan’dan Türkiye’ye
eÂitim almaya gelen, kendi kültürleriyle Türk kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle
Türkiye’de önyargÍ ya da dÍólanma ile karóÍlaómadÍklarÍnÍ göstermiótir. Benzer bulgularla
yurtdÍóÍnda yapÍlan bir çalÍómada da kültürel olarak çoÂunlukta olan öÂrencilerin akademik
anlamda kendine güvenlerinin çok daha iyi olduÂu ortaya konmuótur (Hutz ve Martin,
2007). AraótÍrmada gerçekleótirilen görüómeler sonucunda elde edilen bulgularda da
öÂrencilere yönlendirilen uyum sorunu ile ilgili sorulara verilen cevaplar ÍóÍÂÍnda
Türkiye’den KKTC’ye gelip eÂitim alan öÂrenciler kültür veya ülke ile ilgili uyum sÍkÍntÍsÍ
belirtmediÂi görülmüótür. Dorozkhin ve Mazitova (2008) faklÍ bir ülkede eÂitim alan
öÂrencilerin yeni çevreden ve üniversiteden beklentileriyle gerçekler arasÍndaki iliókinin
uyum saÂlama konusunda çok önemli olduÂunu belirtmiólerdir. Benzer bulgular
doÂrultusunda gerçekleótirilen diÂer bir çalÍómada ErdoÂan, kanlÍ ve Bekir (2005)
öÂrencilerin üniversiteyi ve fakülteyi beklentilerine göre yetersiz bulduklarÍ, ekonomik
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nedenlerden dolayÍ sosyal ve kültürel etkinliklere katÍlamadÍklarÍ, kÍrtasiye ihtiyaçlarÍnÍ
karóÍlayamadÍklarÍ, sosyal açÍdan öÂrenciye bakÍó açÍsÍ, arkadaó iliókileri, kültürel açÍdan ise
çevredeki insanlarÍn deÂer yargÍlarÍ ve arkadaólarÍnÍn tutum ve davranÍólarÍ konularÍnda
uyum sorunlarÍ yaóadÍklarÍ sonucuna varÍlmÍótÍr. Bu çalÍómada elde edilen benzer bulgulara
göre ise KKTC’li öÂrenciler daha çok arkadaó edinme, T.C.’li öÂrenciler ise ailelerinden ayrÍ
olmalarÍ ile ilgili uyum sÍkÍntÍlarÍ yaóadÍklarÍnÍ ifade etmiólerdir.
Uyum süreci açÍsÍndan en önemli etkenlerden biri de öÂrencinin eÂitim almÍó olduÂu
kuruma kendini ait hissetmesidir. Bu noktada lise öÂrencilerinin okula aidiyet duygusu
üzerinde sÍnÍf düzeylerinin, akademik baóarÍnÍn, öÂrenim gördükleri lisenin sosyoekonomik durumunun etkili olduÂu görülmüótür (SarÍ, 2013). DiÂer bir yurtdÍóÍ
çalÍómasÍnda kurum dÍóÍnda yarÍ-zamanlÍ çalÍóan öÂrencilerin çalÍóma saatleri arttÍkça
üniversiteye aidiyet duygularÍnÍn azaldÍÂÍ bulunmuótur. AyrÍca arkadaó iliókileri ve genel
not ortalamasÍnÍn aidiyet duygusuyla pozitif yönde iliókisi varken depresyon ile negatif
iliókisi olduÂu saptanmÍótÍr. Baóka bir deyióle arkadaó iliókileri ve genel not ortalamasÍ
arttÍkça aidiyet duygusu artarken depresyon düzeyi arttÍkça aidiyet duygusunda azalma
olduÂu ortaya konmuótur (Tao, Iong ve Wu, 2008). DiÂer bir çalÍómada ise ailesi ve
üniversite ile ilgili sÍkÍntÍlar yaóayan öÂrencilerin bu sorunlarla baóa çÍkmaktan
kaçÍnmalarÍnÍn depresyon belirtileri üzerinde etkili olduÂu ortaya konmuótur.
Görüómelerden elde edilen verilerde eÂitim alÍnan üniversiteye olan aidiyet duygularÍ
açÍsÍndan KKTC ve T.C.’li öÂrencilerin büyük bir çoÂunluÂunun üniversiteye kendilerini ait
hissettikleri sonucu ortaya konmuótur. DolayÍsÍyla uyum sorunu açÍsÍndan aidiyet
duygusunun önemi vurgulanÍrken yapÍlan çalÍóma grubu üzerinde de uyum sürecine
olumlu etkisi bulunduÂu sonucuna varÍlmÍótÍr.
Uyum sorunu ile baóa çÍkma ile ilgili yapÍlan bir çalÍómada davranÍósal uzaklaóma
stratejisinin sosyal uyum, amaç edinme, kurumsal baÂlanma ve toplam üniversite uyum
puanlarÍyla, olumlu yönde yeniden yorumlama ve dinsel baóa çÍkma stratejilerinin kióisel,
duygusal uyum üzerinde etkisi olduÂunu belirtmiótir (Tuna, 2003). ÖÂrencilerle yapÍlan
görüómelerde de uyum sorunuyla baó edebilme stratejisi olarak KKTC’li ve T.C.’li öÂrenciler
ilk sÍrada ailelerinden destek aldÍklarÍ ikinci sÍrada ise arkadaó desteÂi aldÍklarÍ sonucuna
varÍlmÍótÍr. Baó etme stratejileri ile ilgili KKTC’li bir öÂrencinin cevabÍ óöyledir; “...ailem bana
yaóadÍÂÍm sÍkÍntÍlarda çok destek oldular. Eve geldiÂim zaman daha rahatÍm; çünkü fazla ió
yapmÍyorum. Bu da derslere daha çok odaklanmamÍ saÂlÍyor. Bunun yanÍnda aile baskÍsÍ çok fazla
hissettim... (KKTCS3)”. T.C.’li öÂrenci ise “...yurtdÍóÍnda eÂitim aldÍÂÍm için aileme çok ihtiyaç
duydum. Özellikle 1. sÍnÍftayken. Ama onlarÍn desteÂiyle bütün sorunlarÍn üstesinden geldim. Beni
mutlu etmeye çalÍóÍyorlardÍ. YurtdÍóÍna dil okuluna vs. göndermiólerdi. Babam sosyal etkinlikler
içinde olmamÍ istiyordu çok sÍkÍldÍÂÍmÍ görünce Türkiye’ye eve gidiyordum ve bana okulum bitince
her óeyin güzel olacaÂÍnÍ söyleyip beni motive ediyorlardÍ... (TCS8)” óeklinde ifade etmiótir.
DolayÍsÍyla uyum sorunuyla ilgili baó etme stratejisi geliótirilirken fiziksel olarak ailenin
yanÍnda olup olmamasÍ fark etmeksizin aileden destek alÍnabileceÂi anlaóÍlmÍótÍr.
Arslantaó ve arkadaólarÍ (2011) bireylerin en sÍk aileden, ikinci sÍrada arkadaólarÍndan ve
üçüncü sÍrada profesyonel yardÍm arayarak psikiyatriste baóvurduklarÍnÍ belirtmiólerdir.
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EÂitim ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek, ailesinden herhangi biri profesyonel yardÍm alan,
sÍkÍntÍlarÍnÍ yakÍn çevresiyle paylaóan, profesyonel yardÍma ihtiyaç duyan ve bunu kabul
eden bireylerin psikolojik destek alma eÂilimlerinin daha yüksek olduÂu ortaya konmuótur.
YurtdÍóÍ çalÍómalarÍnda ise Lin ve arkadaólarÍ (2010) psikolojik danÍómanlÍk alan öÂrencilerin
danÍómandan ve danÍóma ortamÍna iliókin fazlaca memnun olduklarÍ ve diÂer kióilere de
psikolojik danÍómanlÍk hizmeti almalarÍnÍ önerdiklerini ortaya koymuólardÍr. DiÂer bir
yurtdÍóÍ çalÍómada kióisel sÍkÍntÍlar yaóayan ve problem odaklÍ baóa çÍkma stillerini daha
etkin kullanan üniversite öÂrencilerinin profesyonel psikolojik danÍómanlÍk hizmetlerinden
daha fazla yararlandÍklarÍ görülmüótür (Julal, 2013). Bu çalÍómada elde edilen bulgularda da
benzer sonuçlar gözlenmiótir. Rehberlik ve Psikolojik DanÍómanlÍk Merkezi’ne baóvuruda
bulunmalarÍ kriter alÍnan üniversite öÂrencilerinin vermió olduÂu cevaplar doÂrultusunda;
ailelerinin yanÍnda ve ailelerinden ayrÍ eÂitim alan öÂrenciler uyum sÍkÍntÍlarÍ ile ilgili baó
etme stratejisi olarak ilk sÍrada ailelerinden ikinci sÍrada ise arkadaólarÍndan destek
aldÍklarÍnÍ belirtmiólerdir. Ancak görüóme yapÍlan çalÍóma grubuna bakÍldÍÂÍnda tümünün
de psikolojik destek almÍó olmalarÍ sÍkÍntÍ ile baó edebilme stratejisi olarak aile ve
arkadaólardan destek alÍnÍrken veya destek alÍndÍktan sonra profesyonel yardÍma da
yöneldikleri sonucuna varÍlmÍótÍr. SÍkÍntÍlarÍ ile baó edebilme ile ilgili örneÂin KKTC’li
üniversitede ilk senesi olan öÂrencinin verdiÂi cevap “...akademisyenler çok ilgi gösterdi.
Gletióim ve girióimcilik çok önemli. Gngilizcem yabancÍ arkadaólarÍm sayesinde ilerledi. Yerine göre
utangaç ve sessiz biriyim ve sÍnÍftaki arkadaólarÍmÍn gösterdiÂi yakÍnlÍkla ve kahve içmeye baólamakla
birkaç kióiyle yakÍnlaótÍm. Sosyal faaliyetler uyum sorunumu atlatmamda faydalÍ oldu.
ArkadaólarÍmla iletióim óansÍmÍ artÍrdÍ. HocalarÍnda bizi birbirimizle tanÍótÍrmasÍyla özellikle yabancÍ
öÂrencilerle Türk öÂrencileri kaynaótÍrmasÍ da uyum sorunumu atlatmamda çok yardÍmcÍ olmuótur...
(KKTCG2)” óeklindedir. T.C.’li son sÍnÍf öÂrencisi ise “...ilk önce ailemden destek aldÍm. Sonra
arkadaólarÍmdan destek aldÍm. Ailemle her gün telefonda görüóüyorduk, arkadaólarÍmla da akóamlarÍ
oturup konuóuyordum...(TCS7)” óeklinde ifadede bulunmuótur.
Elde edilen verilerin analiziyle ortaya konan bulgular yapÍlmÍó olan çalÍómalar
baÂlamÍnda tartÍóÍlmÍó ve sonuçlara varÍlmÍótÍr.
Sonuç ve Öneriler
AraótÍrmanÍn sonuçlarÍ aóaÂÍda sunulmuótur.
x Kendi ailelerinin yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrencilerin ailesinden ayrÍ eÂitim
alan T.C.’li öÂrencilere göre ailesinden çok kendi kararÍ ile bulunduÂu
üniversitede eÂitim aldÍÂÍ anlaóÍlmÍótÍr.
x KKTC’li öÂrencilerin arkadaó edinmek ve T.C.’li öÂrencilerin ise ailelerinden ayrÍ
olmakla ilgili sÍkÍntÍlarÍ öne çÍkmaktadÍr.
x KKTC’li ve T.C.’li öÂrencilerin uyum sÍkÍntÍlarÍyla baó etmede öncelikli olarak
ailelerinden destek almaktadÍrlar.
x KKTC’li öÂrenciler ailelerinin yanÍnda eÂitim almaktan T.C.’li öÂrenciler ise
ailelerinden ayrÍ eÂitim alÍyor olmaktan memnundurlar.
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x Hem KKTC’li hem de T.C.’li öÂrencilerin büyük bir çoÂunluÂu kendilerini eÂitim
aldÍklarÍ üniversiteye ait hissetmektedirler.
AraótÍrma sonucuna göre öÂrencilerin uyum sÍkÍntÍsÍyla baó edebilmeleri ile ilgili ilk
olarak ailelerinden destek aldÍklarÍ bulunmuótur. Buna baÂlÍ olarak üniversitelerde aile ve
öÂrenci arasÍnda köprü görevi üstlenen birimlerin farklÍ organizasyonlarla örneÂin ailelerle
de sÍk sÍk görüómek suretiyle uyum sürecine destek verilmesi saÂlanabilir. Uyum sÍkÍntÍsÍ ile
baó edebilme açÍsÍndan ikinci sÍrada ise arkadaó iliókilerinin önemli rolü olduÂu sonucuna
varÍlmÍótÍr. ÖÂrencilerin uyum sürecini hÍzlandÍrmak açÍsÍndan üniversite geneli ve fakülte
bazÍnda organizasyonlar düzenlenip diÂer öÂrencilerle iletióim kurmalarÍ ve arkadaó
iliókilerini geliótirmelerinin saÂlanmasÍ önerilebilir. Bu araótÍrmanÍn temel amaçlarÍndan biri
üniversite öÂrencilerinin uyum süreçlerinin çeóitli yönleriyle incelenmesidir. Üniversite
öÂrencileriyle yapÍlan bu araótÍrma yalnÍzca ailelerinden ayrÍ olan T.C.’li ve ailelerinin
yanÍnda eÂitim alan KKTC’li öÂrenciler çalÍóma grubuna dahil edilmiótir. Ancak KKTC’de
ailelerinden ayrÍ eÂitim gören üçüncü ülke (T.C. dÍóÍndaki ülkeler) vatandaóÍ üniversite
öÂrencileri de vardÍr. Gerçekleótirilecek bir çalÍómayla bu üç grubun uyum düzeyleri
kültürlerarasÍ baÂlamda incelenebilir. Bu araótÍrmada üniversitede uyum sürecinin çeóitli
boyutlarÍ nitel yöntem kullanÍlarak incelenmeye ve betimlenmeye çalÍóÍlmÍótÍr. Baóka bir
çalÍómada boylamsal yöntemle aynÍ çalÍóma grubu üzerinde üniversiteye baólanan yÍldan
itibaren her yÍl veya belirli aralÍklarla çalÍóma tekrarlanarak daha ayrÍntÍlÍ bilgilere
ulaóÍlabilir.
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