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Türk!ye’dek! ” EXPAT” sayısı son yıllarda artış gösterm!ş-
t!r. EXPAT’lar, çalışma ve oturma !zn! başta olmak üze-
re Türk!ye’de pek çok hukuk! ve !dar! sorunla karşılaş-
maktadır. EXPAT’ların en öneml! özell!ğ! kend! ülkele-
r!nde veya g!tt!kler! d!ğer ülkelerde ülkem!z! tanıtan k!-
ş!ler olmalarıdır. Ülkem!zde çalışan yabancıların, ülke-
m!zde ed!nd!kler! deney!mler 
ülkem!z!n tanıtımına kat-
kı sağlamaktadır. B!l!nd!ğ! 
üzere, en etk!l! reklam aracı 
k!ş!ler!n çevreler!ne anlat-
tığı, aktardığı !zlen!mlerd!r. 
Bu açıdan, EXPAT’ları ülke-
m!z!n kültürünü d!ğer ülke-
lerde anlatacak b!rer kültür 
elç!ler! olarak düşünmel!y!z.   

EXPAT NEDİR ?
Expat, İng!l!zce expatr!ate (göçmen) kel!mes!n!n kısal-
tılmasıyla oluşturulmuş b!r kel!med!r
 
YABANCILAR NEDEN 
TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYORLAR ?

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCILAR
-
-
-

Bu farklı amaçlarla gelen “Expat”lar çok farklı ülkeden, 
kültürden ve sosyoekonom!k sınıftan olab!l!yorlar.  
Son yıllarda Türk!ye’ye gelen “Expat” larda bel!rg!n b!r 
artış söz konusu. Öncek! yıllarda Türk!ye’ye gelen ya-
bancılar, çok uluslu ş!rketlerde ve ev h!zmetler!nde ça-
lışmaya gel!rken, günümüzde expatların sayısı artmış, 
gel!ş amaçları ve geld!kler! ülkeler daha çeş!tl! olma-
ya başlamıştır. Avrupa ve Arap ülkeler!ndek! ekonom!k 
ve sosyal çalkantılar, Türk!ye’n!n bölgede !st!krar ve ge-

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLER
lecek vadeden b!r ülke olarak d!kkat çekmes!ne, yaşa-
mak, yatırım yapmak ve !ş kurmak !ç!n caz!p hale get!r-
meye başlamıştır. Son b!rkaç yıldır Suud! Arab!stan, Ka-
tar, Azerbaycan, Rusya g!b! ülkelerden emlak yatırımcı-
larının ve İspanya, Hollanda g!b! Avrupa ülkeler!nden !ş 
kurma amaçlı g!r!ş!mc!ler!n sayısında artış gözlenmek-

ted!r. Buna !laveten, özel okulların ve b!lhassa ün!vers!-
teler!n sayısındak! artış yabancı akadem!k personel sa-
yısında da bel!rg!n b!r artışa sebep olmaktadır. 

EXPAT’LAR GÜNLÜK HAYATA
NASIL UYUM SAĞLIYORLAR ?
Aslında sorunlar uçaktan !nd!kler! ve bu devasa şeh!rle 
karşılaştıkları anda başlıyor d!yeb!l!r!z. Taks! şoförünün 
otomob!l!n! hızlı kullanmasından, traf!k sıkışıklığına, 
adres bulmaktan, ev!n! seçeceğ! doğru muh!t! seçmeye 
kadar pek çok konuda çeş!tl! sorunlarla karşılaşıyorlar. 
Emlak, taşınma, gümrük !şlemler!nde güven!l!r acente-
ler ve İng!l!zce b!len personel eks!kl!ğ!nden ötürü çok 
sıkıntı yaşıyorlar. 

Ev tad!lat ve tam!ratı, elektr!k, telefon, doğalgaz abone-
l!kler!nden günlük market alışver!şler!ne kadar, Türkçe 
b!lmemen!n get!rd!ğ! sıkıntıları yaşıyor, adres ararken 
kayboluyor, adetler!m!ze ve yaşam tarzımıza yabancı ol-
duklarından sosyal !let!ş!mde engellerle karşılaşıyor-

lar.  Ülkem!z! daha önce z!yaret eden, tar!h!m!z, d!n!m!z, 
kültürümüz hakkında b!lg! sah!b! olan ve ş!rket!m!zden 
kültürel adaptasyon desteğ! alan expatların adaptasyon 
sürec!, d!ğerler!ne göre çok daha kolay oluyor. Günlük 
hayatımız, !let!ş!m şekl!m!z, nasıl selamlaştığımız hak-
kında f!k!rler! oluyor… Ancak bu k!ş!n!n geld!ğ! ülken!n 

b!z!m kültürümüze olan ben-
zerl!ğ! ve b!rey!n uyum gös-
termeye !stekl! olmasıy-
la da !lg!l! olarak değ!ş!kl!k 
göstereb!len b!r süreç. 

ÜLKEMİZDE 
ÇALIŞAN
YABANCILAR İLE 
İLGİLİ MEVZUAT
Türk!ye, bölgede güçlen-
mes!yle b!rl!kte yabancılar 

!ç!n  terc!h ed!len b!r yer hal!ne geld!. Türk!ye’dek! ya-
bancıların öncel!kle !kamet ve çalışma !zn! konularında 
hukuk! desteğe !ht!yaçları oluyor.  

Devlet, bu !ht!yaca paralel olarak yabancı çalışma 
!z!nler! !le !lg!l!  !ncelemen!n  şeffaf ve hızlı yapıldığı 
e-devlet s!stem! !le entegre b!r s!stem kurdu. Bu s!stem 
!le ülkem!ze gelen yabancıların !şlemler! daha kolay ya-
pılır hale geld!. Mevzuat da aynı !ht!yaç doğrultusunda 
güncellenerek, !ht!yaçların g!der!lmes! sağlandı.  Tab!! 
bu noktada, yabancıların  kültürel oryantasyon dersle-
r!, özel Türkçe dersler! ve günlük hayatı kolaylaştırmak 
!ç!n bell! destekler almaları da öneml!. 

Bu destek,  expatların Türk!ye’dek! hayata uyum süreç-
ler!n! kısaltmakta ve doğal olarak !şler!nde daha ver!m-
l! ve a!leler!yle b!rl!kte daha mutlu olmaları  anlamına 
gelmekted!r. İş!n bu boyutu !le, bu amaçla 2009 yılında 
kurulmuş bulunan  As!st Danışmanlık & Destek H!zmet-
ler!  !lg!lenmekted!r.
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