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ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n temel amac›, üniversite seçiminde etkili olan faktörlere
iliflkin olarak e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin görüfllerini belirlemektir. Araflt›r-
man›n çal›flma alan›n›, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda Abant ‹zzet Baysal Üniversite-
si E¤itim Fakültesinde okuyan 947 ö¤renci oluflturmufltur. Çal›flmada veriler an-
ket yoluyla elde edilmifltir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sap-
ma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullan›lm›flt›r. Araflt›rmada elde edilen
temel bulgulara göre üniversitenin ö¤rencilerin ilgili oldu¤u alana sahip olma-
s›n›n, okul seçiminde ö¤rencilere göre “çok” etkili oldu¤u görülmektedir. Okul
seçimine etki eden faktörlere iliflkin ailelerin gelir düzeyleri ve anne/baba e¤i-
tim düzeylerine göre ö¤rencilerin görüflleri aras›nda farkl›l›k bulunmaz iken, s›-
n›f ve bölüm de¤iflkenlerine göre ö¤rencilerin görüflleri aras›nda farkl›l›k bulun-
du¤u tespit edilmifltir. 
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Son on y›lda e¤itim çevresinde en önemli de¤iflimlerden biri, okullarda yeni
bir yönetim kültürü geliflmesine neden olan kurumlar aras› rekabet ve e¤itimsel pa-
zarlar›n oluflmas› ile okul seçiminin e¤itim araflt›rma ve politikalar›nda yayg›n olarak
tart›fl›lan en önemli konulardan biri olmas›d›r (Oplatka v.d., 2002, 419; Glatter, Hirsch
ve Watson, 2004,50; Jackson ve Bissel, 2005, 196; Chen ve Sönmez, 2005,1). 

E¤itim, birey ve toplumlar›n sosyal ve ekonomik beklentilerinin karfl›lanma-
s›nda önemli bir potansiyele sahiptir. Genellikle her toplumda, kamu otoriteleri sos-
yal beklenti ve hedefleri tan›mlar, ayn› zamanda kamu politikas› ve kurumsal olarak
e¤itim verenler, aile ve bireyin okul seçimlerinin s›n›r›n› belirler (Varghese, 2004, 28).
Hemen hemen bütün toplumlar, bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar› için ku-
rumsal bir yap›lanmay› gerçeklefltirmifllerdir. E¤itimin genel hedefleri, e¤itim hizme-
tinden faydalananlardan ba¤›ms›z olarak belirlenmektedir. Dolay›s›yla, kamu otori-
teleri, e¤itimsel programlar›n haz›rlanmas› ve bireylere nas›l sunulaca¤› konusunda
yetkiyi  kullanmaktad›rlar. Günümüzde her ne kadar çeflitli özel giriflimler ve pazar-
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lama anlay›fl›na uygun yap›lanmalar ortaya ç›kmaya bafllam›fl olsa da, genelde önem-
li e¤itimsel kararlar devlet otoriteleri taraf›ndan al›nmaktad›r.

E¤itimle ilgili kamu politika ve kararlar›na daima eflitlik ilkesi rehberlik et-
mektedir. E¤itimde f›rsat eflitli¤ine olan ilgi e¤itim hizmetlerini sa¤layanlarda tek dü-
zeli¤e do¤ru bir hareketi ortaya ç›karm›flt›r. Sonuç olarak, ço¤u ülkede kamu otorite-
leri birbirine benzer okullar ve üniversiteler kurmufllard›r. Ço¤unlukla da e¤itim ve-
ren kurumlarda tekdüzelik, standartlaflma ve kalite güvencesi bak›m›ndan hakl› gö-
rülmüfltür. Standartlaflma, otoritenin merkezileflmesini gerektirir. Bu yüzden eflitlik
düflünceleri, e¤itim örgütlerindeki tek düzelik, standartlaflt›r›lm›fl prosedürler ve
merkezi kararlar, bir kamu e¤itim sisteminin genel özellikleridir. Bireylerden, kamu
otoriteleri taraf›ndan belirlenmifl olan seçenekler aras›ndan tercih yapmalar› beklen-
mektedir. Bu anlamda bireyler için seçenekler s›n›rl›d›r ve seçimler tek tip olan e¤itim
kurumlar›n›n oluflturdu¤u bir durumla s›n›rland›r›lm›flt›r ve insanlar standartlaflt›r›l-
m›fl prosedürlere uymak durumunda kalm›fllard›r (Varghese, 2004).

Sosyal hizmet/politika sa¤lamada finansal s›n›rlanma ve zay›flam›fl devlet ka-
pasitesiyle yüzleflmede, e¤itimde reform ve yeniden yap›lanma için bask›, toplumda
farkl› paydafllar›n artmakta olan talep ve beklentileri gittikçe artan flekilde okul yöne-
ticilerini bu istekleri karfl›lamaya zorlamaktad›r. Bununla birlikte küreselleflme ve bil-
giye dayal› ekonomi evrimi küresel pazar çevresinde ulus devletlerin rekabet edebi-
lirli¤ini korumak/gelifltirmek için ilave bask›lar yaratm›flt›r. Devletlerin ulusal kapa-
sitelerini art›rmak için, e¤itim reformlar› 1980’den beri ileri derecede sanayileflmifl
ulus devletler aras›nda ortak gündem olmufltur (OECD, 2001). Rekabetçi bir ortamda,
gittikçe artan flekilde toplumlar/ülkeler e¤itim sistemlerini kapsaml› flekilde incele-
mek ve e¤itimde radikal reformlar yapmakla u¤raflmaktad›rlar (Mok, 2003, 349-350).
Günümüzün  en önemli e¤itim reformu, aile/ö¤rencilere okul seçim imkân›n›n sa¤-
lanmas› ve pazara dayal› rekabet flekillerini kapsamaktad›r (Cullen, v.d., 2005, 729-
730).

Elitten kitle e¤itim sistemlerine do¤ru büyük bir de¤iflimle okullar müflteri yö-
nelimli ve pazar yönelimli bir çevrede ö¤renciler veya müflterilere sa¤lanan bir hiz-
met ve mal çeflidi olarak hem programlar› hem de derslerin pazar de¤erini ve kalite-
sini gelifltirmek için gittikçe artan bir bask› alt›ndad›rlar. Dünyada ço¤u ülkede,
okul/üniversite e¤itiminde pazarlama anlay›fl›na dayal› yap›lanma yerleflmeye bafl-
lam›flt›r (Mok, 2003, 352; Ritzen v.d., 1997, 331).

Okul seçimi, e¤itim hizmeti veren okullar aras›nda gittikçe artan rekabet yo-
luyla, kamu okullar›n›n kalitesini gelifltirebilecek potansiyele sahip olan bir reform
olarak ortaya ç›km›flt›r (Buddin v.d.,1998,111). Bununla birlikte, okul seçimini savu-
nanlar, seçim olanaklar›n›n artmas›yla e¤itim veren örgütlerin çok daha etkili ve ö¤-
renci isteklerine daha duyarl› olmak için zorlanaca¤›n› ileri sürmektedirler (Cullen
v.d, 2005).

E¤itimde seçim ve pazarlama fikirleri, Bat› ülkelerinde kamu okullar›n›n yeni-
den yap›land›r›lmas›ndan etkilenmifltir. Pazarlama, okullar›n performanslar›  ile ilgi-
li kararlar almak için ailelere bilgi verme, müflterilere duyarl› olma ve okullar›n so-
rumluluk almalar› üzerine odaklanm›flt›r. Böylece e¤itim veren örgütler finansal ola-
rak yaflamak istiyorsa çocuklar için rekabet etmeye zorlanm›flt›r (Oplatka v.d., 2002,
420).
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Ancak pazarlaman›n rekabetçi do¤as›na ra¤men asl›nda hükûmet fonlar› ve
seçim program› politikalar› aç›s›ndan aç›kça görülece¤i gibi e¤itimsel pazarlar kamu
sektörünün d›fl›nda bulunan pazarlardan farkl› olacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu yüz-
den, e¤itimsel pazar içine giren arz ve talep alanlar› bak›m›ndan klasik serbest pazar-
lardan farkl› oldu¤unu gösteren yar› piyasa modeli (quasi-market) terimi kullan›lma-
s› tercih edilmifltir (Oplatka v.d., 2002, 420).

Okul seçimiyle ilgili politikalar üç kavrama dayal›d›r: 1. Okullar, müflterileri-
nin tercihlerine ve ihtiyaçlar›na  çok daha duyarl› olacakt›r. 2. Tercih, rekabetçi ortam-
da okul sistemlerinin gelifltirilmesi için yeni bir dinamik yaratacakt›r. 3. Tercih, “bir
beden hepsine uygundur” fleklindeki monopolcü anlay›fla dayal› e¤itim modelini de-
¤ifltirecek ve farkl› istekleri ve ihtiyaçlar› karfl›lamak için çeflitlili¤e izin verecektir
(Glatter v.d., 2004, 50-51).

Teorik olarak pazarlama anlay›fl›na uyum sa¤layan okullar, toplumun ihtiyaç-
lar›ndaki de¤iflimler için çok daha duyarl›d›r. Bu okullar›n oda¤›nda, aileler ve çocuk-
larla onlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak oldukça önemli ve öncelikli görülür (Oplatka ve
Hemsley-Brown, 2004, 381). Böylece e¤itimsel pazar, toplum ve ö¤renci ihtiyaçlar›n›
tan›mlamak ve karfl›lamakla yüksek kaliteli ürün vermeye katk› sa¤layacakt›r (Har-
vey ve Busher, 1996, 29).

E¤itimin kalitesinin gelifltirilmesi yan›nda, rekabet edebilme gücünü ve per-
formanslar›n› gelifltirmek için çaba gösteren okullar›n sorumluluklar› artm›fl, ö¤renci-
lere ve ailelere genifl bir seçim f›rsat› sa¤lanm›flt›r. Pazarlaman›n, etkilili¤i art›raca¤›-
na ve  evrensel olarak istenilen sonuçlar› baflaraca¤›na olan inanç yeni liberal ideolo-
ji ile ba¤lant›l›d›r. Bilgiye dayal› ekonominin ihtiyaçlar›na çok daha duyarl› olan okul
sistemleri oluflturmak için, okul sektörünün yönetiminde pazar ilkeleri ve uygulama-
lar›na uyum sa¤lama giriflimleri bafllam›flt›r. Devlet okullar›n›n yan›nda çeflitli özel
okullar›n kurulmas›, pazarlaman›n önemli bir unsuru olan e¤itim hizmetlerinde aile-
ler ve ö¤rencilerin çok daha fazla oranda seçim yapma flans›na sahip olabilmelerine
olanak sa¤lam›flt›r (Mok, 2003).

1980 ve 1990’l› y›llar boyunca ço¤u Bat› ülkesinde zorunlu e¤itim alan›nda
e¤itsel pazar›n ortaya ç›kmas›, okullar için çok rekabetçi çevreler oluflturmufltur (Bell
ve Rowley, 2002). Ço¤u okulun yaflamas›, d›fl çevreye okullar› pazarlama ve okulun
ö¤renci, ürün ve kaynaklar›n›n pazar pay›n› art›rma ve koruma kapasitelerine ba¤-
l›d›r. Asl›nda e¤itimsel pazar›n oluflumu yeni rekabetçi çevrede baflar›l› flekilde ö¤-
renci kay›tlar› yapabilmek için, okullar›n stratejisi içinde çeflitli pazarlama yöntem-
lerini birlefltirme yönünde okullar› zorlamaktad›r (Oplatka ve Hemsley-Brown,
2004, 375).

Ço¤u ülkede ailelere çocuklar›n›n okulu ile ilgili seçim yapmalar›na izin veril-
mesi, kamu okullar›n›n kalitesi ile ilgili alg›lanan problemlere bir çözüm olarak görül-
mektedir. Teorik olarak, rekabeti gelifltirmek için bütün okullar teflvik edilmelidir.
Böylece düflük kaliteli okullar, ö¤rencilerini kaybederlerken, rekabet etmede geliflmifl
veya yenilikçi okullar daha çok ö¤renciyi çekebileceklerdir. Bu rekabet, kay›tlar› art›r-
mak için ö¤rencilere ve ailelere göre programlar dizayn etme ve onlar› pazarlamay›
gerektirdi¤i için dünyadaki e¤itimciler flimdi e¤itim pazar›nda ö¤renci ve ailelere reh-
berlik yapmak için özel seminer ve konferanslara kat›lmaktad›rlar (Rotfeld, 1999,
415).
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E¤itimin müflteri/tüketicilerinin kimlikleri ve hizmetin do¤as›yla ilgili tart›fl-
malar olmas›na ra¤men e¤itim, tüketiciler veya müflteriler için bir hizmettir. Her alan-
daki pazarlama, müflteriler ve üreticiler aras›ndaki iliflkilerin kalitesi ile ilgilidir. Bir
kavram olarak pazarlama, pazar güçleri veya pazar sorumlulu¤u ile ayn› fley de¤il-
dir. Pazar sorumlulu¤u ile okullar, e¤itimle ilgili ö¤renci ve aileler aras›daki iflbirli¤in-
den çok daha e¤itimsel isteklerin karfl›lanmas›na yönelik olarak etkinlikte bulunurlar
(Harvey ve Busher, 1996, 26).

Ailelerin ilgileri, e¤itim ve ailelerle ilgili kamu politik söylemlerinde kritik rol-
de olmufltur. Bu söylemler genellikle de¤iflen ev-okul iliflkilerine odaklanm›fl olmas›-
na ra¤men (David, 1999), pazarlama bütünüyle yeni müflterilerle ilgili süreç e¤itimi-
nin bütün seviyelerinin içine girmeye bafllam›flt›r (David, Ball, Davies ve Reay, 2003,
22). Ancak e¤itimin müflteri doyumunu sa¤lamas› ile ilgili ikilemler vard›r. S›k s›k so-
rulan soru, e¤itim kurumlar›n›n ö¤rencilerin her ihtiyaç ve isteklerini tedarik edip et-
memeleri ile ilgilidir. Zikmund ve Amico (2002, 18) bu sorunla ilgili yapt›klar› çal›fl-
mada flu sonuca ulaflm›fllard›r: “Pazarlama kavram›, müflteri yönelimli olmay› ifade
etmesine ra¤men, bu durum her müflterinin her geçici isteklerinin karfl›lanmak zo-
runda olundu¤u anlam›na gelmez.” Bir di¤er ikilem ise, e¤itimcilerden ö¤renenlere
do¤ru gücün el de¤ifltirmesi ile bir müflteri odakl› uyum sa¤lama korkusudur. Ancak
ö¤renciler, hiçbir zaman e¤itim hizmetini sa¤layanlarla gücü elde etme konusunda
mücadele etme niyetine sahip de¤ildirler.  Onlar, sadece yaflam talepleri ile u¤raflmak
ve günlük problemlerini çözmek için güçlendirilmifl olmay› isterler. Müflterilerin is-
tek ve ihtiyaçlar›n› bir bütün olarak anlamaks›z›n e¤itimcilerin, müflterilerin doyuma
ulaflmalar›n› sa¤layan programlar› nas›l dizayn edebilecekleri tasavvur edilemez
(Maringe, 2005, 568).

Okul seçim sistemine çeflitli aç›lardan elefltiriler yap›lm›flt›r. Wragg (1993) e¤i-
timin pazarlama mant›¤›na güçlü flekilde karfl› ç›km›flt›r. Pazarlama, bir örgütün
üyelerinin tercih etti¤i çal›flma metotlar›ndan daha önemli olan›n, bir örgütün müfl-
teri/al›c›lar›n›n istekleri ve ihtiyaçlar› oldu¤unu ortaya koyan bir düflünceyi ifade
eder. Ancak Wragg (1993), bu durumda çeflitli etik durumlar›n e¤itimciler taraf›ndan
ikinci plana at›labilece¤ini belirtmektedir. Yine Wragg (1993) taraf›ndan ö¤retmenle-
rin mesleki hizmetlerini pazarlamas›, bir toplumda insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun
sahip oldu¤u sosyal de¤erlerin ve toplumun iyili¤inden daha çok bireyin iyili¤ini te-
mel alan sosyal de¤erlerin önemsenmesinin okul ile toplum aras›nda bir gerilim  ya-
rataca¤›n› ileri sürmektedir. Rotfeld (1999, 415-416) ise, okullar›n pazar ortam›nda
tercih edilebilmeleri için e¤itimin kalitesinden çok, program d›fl› etkinliklere ulafla-
bilme, ö¤renci topluluklar›n›n etkinlikleri ve spor olanaklar› gibi unsurlar›n, bazen
sa¤lanan yüksek kaliteli e¤itimden daha önemliymifl gibi sunulabilece¤ini belirtmifl-
tir. 

Swift (2003, 24) ise, okul seçiminin f›rsat eflitli¤ini engelledi¤ini belirtmektedir.
Üniversiteye yerleflme, ö¤rencilerin ailelerinin parasal yeterlili¤ine de¤il, ö¤rencilerin
sahip olduklar› yeteneklere ba¤l› olmal›d›r (Clayton ve Stevens, 2004). Yap›lan eleflti-
rilerden birisi de, özellikle temel e¤itim seviyesinde ailelerin seçim yapabilmek için
yeterli bilgiye sahip olmad›klar› veya uygun olmayan kriterleri dikkate alabilecekle-
rinden sa¤l›kl› karar veremeyecekleri yönündedir (Cooksen, 1994; Cullen v.d., 2005).
Seçime yap›lan en temel itirazlardan biri de e¤itimin di¤er alanlardan farkl› bir özel-
li¤inin oldu¤udur. E¤itimin sadece çocuklar ve aileleri için de¤il, ayn› zamanda onla-
r›n içerisinde yaflad›¤› topluma sosyal uyum, politik süreklilik ve ekonomik ilerleme-
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yi içeren dolayl› yollarla faydal› oldu¤udur (Coulsen,1996). K›saca pazarlama anlay›-
fl›na e¤itimin uyum sa¤layamayaca¤› belirtilmektedir. 

Farkl›l›k ve ortak e¤itim amaçlar›yla ilgili tart›flmalar, sadece okul seçimini sa-
vunanlar ve karfl› olanlarla ilgili de¤ildir. Tart›flmalar, verimlilik (seçimin iyi e¤itimi
sa¤lay›p sa¤lamad›¤›), özgürlük (seçimin devletin gücünü azalt›p azaltmad›¤›) ve
adalet (seçimin, okullar› di¤erlerinin ortadan kalkmas› pahas›na e¤itimi gelifltirip ge-
lifltirmedi¤i veya mevcut kamu okul sistemindeki eflitsizlikle içli d›fll› olup olmad›¤›)
üzerinde yap›lmaktad›r. Okul seçimine karfl› destek olanlar için bu argümanlar libe-
ral politikalar› benimseyen uluslarda ifade edilmek zorunda olan okul reformlar›yla
ilgili önemli sorunlar› ortaya koyar (Coleman, 2003,102).

Küreselleflme ve teknolojik geliflmelerin etkisiyle yüksek ö¤retim alan›nda he-
def ö¤renci kitlesi genifllemifltir. Üniversitelerin say›lar›n›n artmas›, özellikle de baz›
Avrupa ülkelerinde ö¤renci say›lar›n›n azalmas› ile e¤itim alan›nda rekabet ortam›
oluflmufltur. Bu nedenle üniversitelerin, bulundu¤u ülkenin d›fl›ndan da ö¤renci çe-
kebilmek için çaba göstermelerinin gereklili¤i ortaya ç›km›flt›r. Joseph ve Joseph
(2000, 40)’e göre ABD, ‹ngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, uluslar aras› ö¤-
rencilerin yo¤un olarak üniversitelerinde okuduklar› ve bunun için strateji gelifltiren
ülkelerdir. Uluslar aras› ö¤rencilerin say›lar›nda zamanla sürekli bir art›fl olmakta ve
bu alanda ülkeler aras›nda büyük bir rekabet meydana gelmektedir. Örne¤in, Binsar-
di ve Ekwuluga (2003, 318)’nin belirtti¤i gibi, ABD’de 1999’da 490.933 ö¤renci, farkl›
ülkelerden gelirken, 2000’de bu rakam 547.867’ye ulaflm›flt›r. Albatch (2002) da 1.6
milyon ö¤renciden daha fazlas›n›n ülkelerinin d›fl›nda okuduklar›n› belirtirken, IDP
(2002) verilerine göre Avustralya 2001’de e¤itim ihrac›ndan toplam 4.083 milyar do-
lar gelir elde etmifltir. Yine Binsardi ve Ekwuluga (2003, 318)’ göre, ‹ngiltere’de
hükûmet 1999’da uluslar aras› ö¤rencileri çekebilmek için befl milyar sterlin destek
sa¤lam›flt›r. Bu geliflmelerden da anlafl›laca¤› gibi üniversiteler, hem ekonomik ka-
zanç elde etme hem de varl›klar›n› devam ettirebilmek için sadece kendi bulunduk-
lar› co¤rafyada de¤il, bütün yer kürede bulunan di¤er üniversitelerle rekabet edecek-
lerdir. Bu nedenle üniversiteler, potansiyel ö¤renci adaylar›n›n üniversite seçiminde
etkili olan unsurlar konusunda ayr›nt›l› bilgi sahibi olarak, bu rekabette baflar›l› ola-
bilmenin yollar›n› aramal›d›rlar.

Üniversiteler aras›ndaki kurumsal seviyedeki rekabet potansiyeli ö¤renciler
üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Pazar, belirli bir yer grubu ile ilgili olarak azalmaktad›r.
Potansiyel ö¤rencilerin baflvurular›nda finansal ve di¤er bask›lar oldu¤u için ö¤ren-
ciler beklentilerini netlefltirecekler ve rekabet içindeki kurumlar›n tekliflerini çok da-
ha dikkatli flekilde irdeleyeceklerdir. Arz alan›ndaki parçalanm›fll›k, talep alan›ndaki
çeflitlili¤e eflit olaca¤› için üniversiteler aras›nda büyük farkl›l›klar oluflacakt›r (Tonks
ve Farr, 1995, 24).

Bir rekabet avantaj›n› sa¤lamak için, üniversiteler nitelikli personeli ve ö¤ren-
cileri tutma ve çekme yetene¤ine ihtiyaç duymaktad›rlar. Üniversiteler ö¤rencilerin
artan ihtiyaçlar›n› karfl›layan dersleri yap›land›rma ve yeni e¤itim formlar› gelifltir-
meye devam etme ihtiyac›n› duymaktad›rlar. Bu, iyi hedeflenmifl kaynaklar, altyap›
ve uzmanl›kta yo¤un yat›r›mlara odaklanan alanlar, ö¤rencilerin e¤itimlerinde  çok
daha esnek flartlar ile sa¤lam ve güvenilir kalite güvenle sistemini gerektirecektir
(Nelson, 2002).
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Yüksek e¤itimde son birkaç y›lda dünyada baz› ülkelerde reformlar meydana
gelmifltir. Çok daha fazla ö¤renci cezbetmek için Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve
Kanada’n›n da içinde bulundu¤u birkaç ülkede e¤itimsel kurumlar hizmetlerini bü-
tün dünyada pazarlamaya do¤ru bir pazar gelifltirme stratejisi gelifltirmek için gayret
gösterdiler (Joseph ve Joseph, 2000, 40)

‹ngiltere’de yüksek e¤itim sistemi, temel bir baflkalafl›ma maruz kalmaktad›r.
Sistem bir kartel olarak kullan›l›r iken, geleneksel üniversite anlay›fl›nda önemli üç
de¤iflimin meydana gelmesi ile bu özelli¤ini kaybetmifltir. Bu de¤iflimlerin birincisi,
hükûmet fonlar›ndaki de¤iflim; ikincisi,  sunulan e¤itimlerin derecesinde, say›s›nda
ve çeflitlili¤inde büyümenin olmas›; üçüncüsü, teknolojideki de¤iflimlerin pazara gi-
rifl maliyetini düflürmesidir. E¤itim veren kurumlar›n say›s› artm›fl iken, ö¤rencilerin
say›lar›nda azalma gözlenmektedir (Naude ve Ivy, 1999,126). Bunun tersine Türki-
ye’de ise üniversite e¤itimi almak isteyen ö¤rencilerin say›lar›nda talepleri karfl›laya-
cak yeterli kontenjanlar›n olmamas› nedeniyle sürekli bir art›fl meydana gelmektedir.
Bu art›fla paralel olarak üniversitelerin say›lar› artmamaktad›r. Bu da üniversite kap›-
lar›nda bir y›¤›lmaya neden olmaktad›r. Türkiye’deki baz› üniversiteler ve devlet,
maddi durumu iyi olmayan ve baflar›l› ö¤rencilere üniversite e¤itimleri süresince
burs vermektedir. Teknolojik geliflmelerden yararlanmaya yönelik çeflitli giriflimler
Türkiye’deki üniversitelerde de görülmektedir. Sakarya Üniversitesi, meslek yükse-
kokulu düzeyinde internet üzerinden e¤itim yürütürken, Anadolu Üniversitesinin
yüksek lisans e¤itimi vermesi, bu aç›dan örnek geliflmeler olarak de¤erlendirilebilir. 

E¤itimsel kurumlar›n müflteri seçiminde yaratt›klar› stratejik seçeneklerdeki
ad›mlardan biri, ö¤renci motivasyon ve ihtiyaçlar›n› inceleyen müflteri analizidir.
Müflteriler için önemli olan fleyi bilme, rekabet için ihtiyaç duyulan beceri ve de¤erle-
rin ne oldu¤unu kavramay› sa¤layabilir ve sürekli rekabet avantaj›n› elde etmesiyle
flekillenebilir (Joseph ve Joseph, 2000,  40).

Üniversiteler, hükûmet gelirlerinin azalmas› nedeniyle farkl› kaynaklar aray›-
fl› içerisine girmifllerdir. Bunlarda biri Amerikan üniversitelerinin uygulad›¤› gibi çe-
flitli ülkelere mensup ö¤rencileri kay›t etme biçiminde olmufltur (Kinnell, 1989, 7).
Kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤u bir çevrede üniversiteler için istenilen profile sahip baflvu-
rular› cezbetmek gittikçe artan flekilde güçleflmektedir (Veloutsou v.d., 2004, 160).
Özellikle devlet deste¤inin artmamas› yüzünden üniversite sektörü gelirlerini koru-
mak için yeni yollar bulmaya ihtiyaç duyacakt›r. Hükûmet, d›flsal para kaynaklar› ge-
lifltirmek ve deniz afl›r› ö¤rencileri çekmek yeni yollar düflünmeyi teflvik ediyor (Ve-
loutsou v.d., 2005, 280; Maringe, 2005).

Üniversiteler, ulusal ve uluslar aras› alandaki kurumlar ile rekabet etmektedir-
ler. Yüksek ö¤retim sektöründeki kurumlar aras›ndaki rekabet artt›¤› için, üniversite-
ler flirket anlay›fl›na göre davranma e¤ilimi göstermektedirler. Müflteriler olarak ö¤-
rencilere yaklaflman›n etik durumu ile ilgili baz› sorunlar ortaya ç›kmas›na ra¤men,
e¤itim uzmanlar›n›n rekabet edebilmeyi do¤ru flekilde anlama ve uygulamas›n›n, za-
rarl› olmaktan çok yararl› sonuçlar ortaya ç›karaca¤› söylenebilir (Harvey ve Busher,
1996).

1990’larda ekonomik rasyonalizmin hemen arkas›ndan, ço¤u yüksek ö¤retim
kurumlar› kendilerini finansal güçlükler içinde bulmufltur. Ulus ötesi e¤itim, finansal
güçlükleri olan uluslar aras› ö¤rencilerin problemlerinin çözümünde katk› sa¤lad›;
ancak bütün okullar  ulus ötesi e¤itim tekliflerinin avantajlar›n› alabilmeleri mümkün
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olmad›. Bu durum için önemli nedenlerden biri, pazarlama sürecini ve özelde de ö¤-
rencilerin karar verme süreçlerini anlamadaki eksikliktir. Ulus ötesi teklifleri art›rmak
için en temel ad›m, pazarlama ve müflteri davran›fllar›n›n karar verme sürecinin özü-
nü anlamakt›r. Üniversiteleri de¤erlendirmek için ö¤rencilerin kulland›klar› seçim
kriterlerini anlama, pazar için uygun hizmetleri vermede ve sonra da, seçim sürecini
etkilemede yard›m eder (Patton, 2000, 345).

Dünyada meydana gelen bu geliflmeler ›fl›¤›nda Türkiye’de üniversitelerin sa-
y›lar›n›n artmas› ve küreselleflmenin etkisi ile ö¤rencilerin farkl› ülkelerdeki üniversi-
telerde e¤itim görebilme imkân›n›n bulunmas›, üniversitelerin ö¤renciler taraf›ndan
tercih edilmesi için farkl› özelliklere sahip olmas›n› gerektirmektedir. Her ne kadar
Türkiye’de üniversitede okumak için baflvuru yapan ö¤renci say›s›, belirlenen kon-
tenjanlardan oldukça fazla olsa da (2003’de 1.593.831 ö¤renci baflvuru yaparken, li-
sans, ön lisans ve aç›k ö¤retim olmak üzere toplam 506.397 ö¤renci yüksek ö¤retim
kurumlar›na yerlefltirilmifltir.)  üniversiteler dünyadaki geliflmelerden etkilenmekte-
dirler. Özellikle de üniversite yönetimlerinin, baflar›l› ö¤rencilerin üniversitelerini ter-
cih etmeleri için burs ve hediye gibi çeflitli olanaklar› ö¤rencilere önermeleri ve okul-
lar›n›n tan›t›m›n› yaparak, tercih edilen bir kurum olma çabas› içerisinde olduklar›
görülmektedir. Bu yüzden üniversitelerin, öncelikle ö¤rencilerin okul seçimlerinde
hangi faktörlere dikkat ederek karar verdiklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu saye-
de üniversiteler, ö¤rencilerin tercih ettikleri bir yer olabilmek için hangi noktalara
önem vereceklerinin ortaya ç›kmas›na katk› sa¤layabilece¤inden, üniversite ö¤renci-
lerinin okul seçimlerinde etkili olan faktörlerin neler oldu¤unu belirleme ihtiyac› du-
yulmufltur.  

22..  PPrroobblleemm

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin, üniversite se-
çimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin görüflleri nelerdir?

22..  11..  AAlltt  PPrroobblleemmlleerr

1. Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin görüflleri
nelerdir?

2. Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin görüflleri
aras›nda cinsiyete göre fark var m›d›r? 

3. Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin görüflleri
aras›nda bölüm ve s›n›f de¤iflkenlerine göre fark var m›d›r?

4. Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin görüflleri
aras›nda anne/baba e¤itim düzeyi ve gelir seviyesi de¤iflkenlerine göre fark var m›-
d›r?

33..YYÖÖNNTTEEMM

33..11..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  MMooddeellii

Çal›flma, tarama modelinde betimsel bir araflt›rmad›r.

33..22..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  EEvvrreennii

Bu araflt›rman›n evrenini 2005-2006 ö¤retim y›l›nda Bolu Abant ‹zzet Baysal
Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde okuyan 4883 ö¤renci oluflturmaktad›r. E¤itim Fa-
kültesi yedi bölümden oluflmaktad›r. Ancak araflt›rmada Bilgisayar ve Ö¤retim Tek-
nolojileri E¤itimi Bölümüne 2005-2006 ö¤retim y›l›nda ö¤renci al›nd›¤› için  çal›flma
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kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Tablo 1’de E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin s›n›f ve bö-
lümlere göre say›lar›n›n da¤›l›m› görülebilir. 

Tablo - 1 E¤itim Fakültesi Ö¤rencilerinin Bölüm ve S›n›flara Göre Da¤›l›m›

33..33..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  ÖÖrrnneekklleemmii

E¤itim Fakültesi’nde bulunan 1000 ö¤renci örneklem olarak seçilmifltir. Bö-
lümlerinin ö¤renci say›lar›n›n toplam ö¤renci say›lar›na olan oran› göz önünde bu-
lundurularak her bir bölümden ne kadar ö¤renci seçilece¤i belirlenmifl ve tesadüfi ör-
nekleme yöntemi kullan›larak örneklem yönteme oluflturulmufltur. Tablo 2’de her bö-
lümden ve s›n›ftan seçilen ö¤renci say›s› ile anket dönüfl say›lar› belirtilmifltir.

Tablo - 2 Bölüm ve S›n›flara Göre Da¤›t›lan Anket Say›s› ve Dönüfl Oranlar›n›n
Da¤›l›m›

Araflt›rma ile ilgili verilerin elde edildi¤i kat›l›mc›lar›n kiflisel özelliklerine ilifl-
kin bilgiler afla¤›da verilmifltir.

Tablo – 3 Kat›l›mc›lar›n Ailelerinin Gelir Düzeylerinin Da¤›l›m›
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S›n›flar 1. S›n›f 2. S›n›f 3. S›n›f 4.S›n›f Toplam
Bölümler Ö¤renci Ö¤renci Ö¤renci Ö¤renci Ö¤renci 

Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s›

‹lkö¤retim 724 583 541 1114 2962

E¤itim Bil. 42 39 39 48 168

Güzel San. E¤t. 146 99 115 181 541

Özel E¤t. 108 50 50 55 263

Türkçe E¤t. 225 164 182 181 762

Yabanc› Dil E¤t. 62 28 36 30 156

Bilg. Ve Ö¤r. T. E¤. 21 - - - 21

S›n›flar 1.S›n›f 2.S›n›f 3.S›n›f 4.S›n›f Toplam

Da¤t. Dön. Da¤t. Dön. Da¤t. Dön. Da¤t. Dön. Da¤t. Dön.
Bölümler Anket Anket Anket Anket Anket Anket Anket Anket Anket Anket

Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s› Say›s›

‹lkö¤retim 141 134 120 114 109 109 223 195 593 552

E¤itim Bil. 9 9 13 13 8 8 13 13 43 43

Güz.San.E¤t. 30 24 20 19 23 23 37 31 110 97

Özel E¤t. 22 22 10 10 10 10 12 12 54 54

Türkçe E¤t. 49 49 35 35 39 39 38 38 161 161

Yab.Dil E¤t. 16 16 7 7 9 9 8 8 40 40

Toplam 270 254 205 198 198 198 335 297 1000 947

Gelir 0-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1250 1250-1500 1500-1750 1750-2000 2000 +
Düzeyi

N 31 164 266 242 108 47 29 33 27

% 3.30 17.30 28.10 25.60 11.40 5.00 3.10 3.50 2.90



Tablo 3’te incelendi¤inde,  kat›l›mc›lar›n ailelerinin gelir düzeyinin %
74.30’nun 0-1000 aras›nda oldu¤u görülmektedir. 

Tablo - 4 Kat›l›mc›lar›n Anne/Babalar›n›n E¤itim Düzeylerinin Da¤›l›m›

Tablo 4’te kat›l›mc›lar›n anne (% 61) ve baba (% 44.4) e¤itim düzeyinin a¤›rl›k-
l› olarak ilkö¤retim seviyesinde oldu¤u görülmektedir.

33..22..  VVeerriilleerriinn  TTooppllaannmmaass››  vvee  VVeerriilleerriinn  ÇÇöözzüümmlleennmmeessii

Araflt›rmada veriler, Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤renci-
lerinden elde edilmifltir. Veriler, araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen anket yoluyla
toplanm›flt›r. Ankette 5’li likert tipi dereceleme ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Dereceleme mad-
deleri “(1) Hiç”, “(2) Az”, “(3) Orta”, “(4) Çok”, “(5) Tam” fleklinde s›ralanm›flt›r.

Anketin geçerlilik çal›flmas› için uzman görüfllerinden faydalan›lm›flt›r. Güve-
nirlik çal›flmas› için Cronbach alfa katsay›s› tespit edilmifl ve alfa de¤eri  .8447 bulun-
mufltur. 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS (The Statistical Packet for Social Sciences)
paket program› kullan›lm›flt›r.

Araflt›rmada ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlerin etkile-
me düzeylerinin belirlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma de¤erleri kul-
lan›lm›flt›r. Bunun için aritmetik ortalamalar dereceleme ölçe¤inde belirlenmifl olan 1
ile 5 aras›ndaki puanlamalar befl eflit parçaya bölünmüfltür. Buna göre belirlenen arit-
metik ortalamalar›n de¤erlendirme aral›¤› flu flekildedir:

1.00 – 1.80      Hiç 
1.81 – 2.60      Az 
2.61 – 3.40      Orta 
3.41 – 4.20      Çok 
4.21 – 5.00      Tam

Ö¤rencilerin görüflleri aras›nda bölüm, s›n›f, gelir, anne ve baba e¤itim düze-
yi de¤iflkenlerine göre farkl›l›k olup olmad›¤› tek yönlü varyans analizi ile test edil-
mifltir. Bu analiz sonucunda aralar›nda anlaml› fark bulunanlar için fark›n hangi
gruplar aras›nda oldu¤unu tespit etmek amac›yla Tukey testi uygulanm›flt›r. Kat›l›m-
c›lar›n görüflleri aras›nda cinsiyet de¤iflkenine göre fark olup olmad›¤› ise t –testi ile
tespit edilmifltir.
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E¤itim Düzeyi Baba E¤itimi Anne E¤itimi

N % N %

Okuma-yazma Bilmeyen 14 1.50 103 10.9

‹lkö¤retim 420 44.40 578 61.00

Ortaö¤retim 311 32.8 198 20.90

Üniversite 197 20.8 62 6.50

Y. Lisans-Doktora 5 0.50 6 0.60



44..  BBUULLGGUULLAARR

Bu bafll›k alt›nda ö¤rencilerin, üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlere
iliflkin s›n›f seviyelerine göre görüflleri ve cinsiyet, s›n›f, bölüm, gelir seviyesi, an-
ne/baba e¤itim durumuna göre ö¤rencilerin konuya iliflkin görüflleri aras›nda farkl›-
l›klarla ilgili bulgular verilmifltir.

44..11..  SS››nn››ff  DDee¤¤iiflflkkeenniinnee  GGöörree  ÜÜnniivveerrssiittee  SSeeççiimmiinnddee  EEttkkiillii  OOllaann  FFaakkttöörrlleerr

Üniversite ö¤rencilerinin okul seçimlerinde etkili olan faktörlere iliflkin s›n›f
de¤iflkenine göre elde edilen veriler Tablo 6’da verilmifltir. Buna göre üniversitenin
ö¤rencilerin evlerine olan uzakl›¤›, ailenin iste¤i, üniversiteyi bitirdikten sonra iyi bir
ifl imkân› sa¤lamas›, üniversitenin toplumda sayg›nl›¤›n›n bulunmas› ve üniversite-
nin iyi bir kariyer imkân› sa¤lamas›n›n her bir s›n›fta ve tüm s›n›flardaki ö¤rencilerin
okul seçimlerinde “orta” düzeyde (x: 3.20 - x: 2.78 aral›¤›) etkili oldu¤u yönünde gö-
rüfller ortaya kondu¤u tespit edilmifltir.

Ö¤rencilerin arkadafllar›n›n ve ö¤retmenlerinin tavsiyesi, üniversitenin tekno-
lojik donan›m›n›n iyi olmas›, üniversitenin ö¤renci say›s›n›n düzeyi, üniversitenin
çok çeflitli ders seçebilme olana¤› sa¤lamas›, her s›n›fta ve s›n›flar›n tamam›ndaki ö¤-
rencilerin okul seçimlerinde “az” (x: 2.58 - x: 1.96) etkili oldu¤una iliflkin görüfllerin
ifade edildi¤i belirlenmifltir.

Ö¤rencilerin okul seçiminde “çok” (x:3.51 - x: 3.70 aral›¤›nda)  etkili oldu¤unu
belirttikleri faktör, üniversitenin ö¤rencilerin ilgi duydu¤u alana sahip olmas›d›r.

Ö¤retim elemanlar›n›n kaliteli olmas›, birinci (x: 2.87) ve ikinci s›n›f (x:2.66)
ö¤rencileri için “orta” derecede; üçüncü (x: 2.46)  ve dördüncü (x:2.30) s›n›f ö¤rencile-
rine göre ise “az” etkili oldu¤u belirlenmifltir. 

Üniversitenin fiziksel özelliklerinin okul seçiminde birinci s›n›f (x:2.63) ö¤-
rencileri “orta”, ikinci, üçüncü, dördüncü s›n›flardaki (x:2.56) ö¤renciler taraf›ndan
ise “az” düzeyinde (x: 2.57 - x: 2.49 aral›¤›nda)  etkili oldu¤u tespit edilmifltir. Üni-
versitede kampus atmosferinin canl› olmas› üniversite seçiminde birinci (x:2.71) ve
dördüncü (x:2.64) s›n›f ö¤rencilerine göre“orta”, ikinci (x:2.59)  ve üçüncü (x:2.57)
s›n›f ö¤rencilerine göre ise “az” derecede etkili oldu¤u görülmektedir. Üniversite-
nin kütüphanesinin yeterli olmas›n›n okul seçiminde birinci  (x:2.90), ikinci (x: 2.80)
ve üçüncü (x: 2.68) s›n›f ö¤rencilerine göre “orta”, dördüncü s›n›f (x:2.56) ö¤rencile-
rinin görüfllerine göre ise “az” düzeyinde etkili oldu¤u söylenebilir. Üniversite se-
çiminde sosyal etkinliklerin yeterli olmas›, birinci (x:2.67) ve ikinci (x:2.68) seviyele-
rindeki ö¤renciler için “orta”, üçüncü (x:2.58) ve dördüncü s›n›f (x:2.60) ö¤rencileri
için ise “az” etkili olan bir faktör oldu¤u görülmektedir. Üniversitenin bar›nma ola-
naklar›n›n yeterli olmas› birinci (x:2.60), ikinci (x:2.59) ve dördüncü (x: 2.52) s›n›f
ö¤rencileri “az”, üçüncü s›n›f (x:2.68) ö¤rencileri ise “orta” düzeyde okul seçiminde
etkili oldu¤unu belirtmifllerdir. Okul seçiminde üniversitenin bulundu¤u ilin özel-
li¤inin ikinci (x: 2.72), üçüncü (x: 2.74), dördüncü (x: 2.80) s›n›f seviyelerinde “orta”,
birinci s›n›f (x:2.57) ö¤rencileri için ise “az” etkili olan bir faktör oldu¤u belirlenmifl-
tir.
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Tablo – 5  S›n›f De¤iflkenine Göre Üniversite Seçiminde Etkili Olan Faktörlere
‹liflkin Ö¤renci Görüfllerinin Da¤›l›m›

4.2. Kat›l›mc›lar›n Konuyla ‹lgili Görüflleri Aras›nda Çeflitli De¤iflkenlere Göre
Farkl›l›klara ‹liflkin Bulgular

Burada kat›l›mc›lar›n konu ile ilgili görüflleri aras›nda ba¤›ms›z de¤iflkenlere
göre farkl›l›k olup olmad›¤›na iliflkin yap›lan t testi ve tek yönlü varyans analizi so-
nuçlar› verilmifltir.

Tablo - 6  Kat›l›mc›lar›n Görüfllerinin Cinsiyete Göre t-testi Sonuçlar›
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Bölümler 1.S›n›f 2.S›n›f 3.S›n›f 4.S›n›f Toplam

S›n›flarr X ss X ss X ss X ss X ss

Üniversitenin eve olan uzakl›¤› 3.12 1.30 3.04 1.23 3.09 1.31 3.02 1.36 3.06 1.31

Ailenin iste¤i 3.08 1.44 2.96 1.30 3.02 1.34 2.93 1.34 3.00 1.36

Arkadafllar›n tavsiyesi 2.25 1.25 1.99 1.23 2.00 1.25 1.96 1.24 2.05 1.25

Üniversiteyi bitirdikten sonra iyi 
bir ifl olana¤›na sahip olunmas› 3.20 1.18 3.08 1.20 3.17 1.20 3.19 1.21 3.17 1.20

Ö¤retim elamanlar›n›n kaliteli 
olmas› 2.87 1.20 2.66 1.06 2.46 1.18 2.30 1.21 2.56 1.19

Ö¤retmenlerin tavsiyesi 2.53 1.26 2.40 1.23 2.28 1.22 2.23 1.22 2.36 1.24

Teknolojik donan›m›n iyi olmas› 2.58 1.13 2.37 1.05 2.27 1.19 2.29 1.13 2.38 1.13

Üniversitenin toplumda 
sayg›nl›¤›n›n olmas› 3.11 1.12 3.06 1.20 2.78 1.12 2.89 1.14 2.96 1.15

‹lgi duyulan alana sahip olmas› 3.58 1.19 3.70 1.22 3.51 1.24 3.70 1.18 3.63 121

Üniversitenin ö¤renci say›s›n›n 
durumu 2.56 1.25 2.48 1.19 2.44 1.28 2.49 1.19 2.50 1.22

Üniversitenin fiziksel özellikleri 2.63 1.21 2.57 1.09 2.49 1.15 2.54 1.25 2.56 1.18

Üniversitenin iyi bir kariyer 
imkan› sa¤lamas› 2.88 1.22 2.82 1.21 2.86 1.20 2.85 1.27 2.86 1.23

Üniversitede çok çeflitli ders 
seçebilme flans›n›n bulunmas› 2.56 1.19 2.55 1.19 2.40 126 2.39 1.20 2.47 1.21

Üniversitede kampus 
atmosferinin canl› olmas› 2.71 1.22 2.59 1.21 2.57 1.23 2.64 1.22 2.64 1.22

Üniversite kütüphanesinin 
yeterli olmas› 2.90 1.19 2.80 1.18 2.68 1.17 2.56 1.19 2.73 1.19

Üniversitenin sosyal 
etkinliklerinin yeterli olmas› 2.67 1.15 2.68 1.16 2.58 1.17 2.60 1.14 2.62 1.15

Üniversitenin bar›nma 
olanaklar›n›n yeterli olmas› 2.60 1.23 2.59 1.16 2.68 1.20 2.5 1.24 2.59 1.21

Üniversitenin bulundu¤u ilin 
özelli¤i 2.57 1.29 2.72 1.25 2.74 1.28 2.80 1.30 2.71 1.29

Cinsiyet n X ss sd t p*

Bay 390 54.97 12.52 944 1.53 .124

Bayan 556 53.71 12.31

*p<.05



Tablo 6 incelendi¤inde, kat›l›mc›lar›n konu ile ilgili görüflleri aras›nda cinsiyet
de¤iflkenine göre fark bulunmad›¤› tespit edilmifltir. Bu bulguya dayal› olarak üniver-
site seçiminde dikkat edilen faktörlerin ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre farkl›l›k gös-
termedi¤i söylenebilir. 

Tablo - 7  Kat›l›mc›lar›n Görüfllerinin Baz› Bireysel ve Ailevi De¤iflkenlere Gö-
re Varyans Testi Sonuçlar›

Tablo 7’de kat›l›mc›larla ilgili kiflisel de¤iflkenlere, bölümlere ve s›n›f seviyele-
rine göre konu ile ilgili görüfller aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› tespit etmek ama-
c›yla yap›lan tek yönlü varyans  analizi sonuçlar› verilmifltir. Tablo 7 incelendi¤inde
ailelerin gelir seviyesi, anne ve baban›n e¤itim düzeylerine göre kat›l›mc›lar›n görüfl-
leri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmad›¤› görülmektedir. S›n›f de¤iflkenine göre
kat›l›mc›lar›n görüflleri aras›nda anlaml› fark tespit edilmifltir. Fark›n hangi gruplar
aras›nda oldu¤unu belirlemek amac›yla tukey testi yap›lm›fl ve birinci ve dördüncü
s›n›f ö¤rencilerinin görüflleri aras›nda fark oldu¤u saptanm›flt›r. Bölüm de¤iflkenine
göre kat›l›mc›lar›n görüflleri aras›nda anlaml› fark oldu¤u belirlenmifltir. ‹lkö¤retim
bölümü ile e¤itim bilimleri, güzel sanatlar ve yabanc› dil e¤itimi bölümleri aras›nda,
özel e¤itim bölümü ile Türkçe e¤itimi bölümü aras›nda, e¤itim bilimleri bölümü ile
Türkçe e¤itimi bölümü aras›nda, Türkçe e¤itimi bölümü ile güzel sanatlar ve yaban-
c› diller e¤itimi bölümleri aras›nda fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur.

TTAARRTTIIfifiMMAA

Üniversite ö¤rencilerinin hem s›n›f hem de bölüm de¤iflkenlerine göre okul se-
çiminde çok etkili oldu¤unu belirttikleri faktör, üniversitenin ilgi alanlar›na uygun
bölümlerinin bulunmas›d›r. Yap›lan çeflitli araflt›rmalarda (Joseph ve Joseph, 2000; So-
uter ve Turner, 2002; Karsten v.d., 2003; Pimpa, 2003) bu bulguyu destekler nitelikte
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Varyans Kareler Kareler Serbestlik F p*

Kayna¤› Toplam› Ortalamas› Derecesi

S›n›f Gruplar Aras› 1142.126 380.709 3 2.711 .044

Gruplar ‹çi 132427.3 140.432 943

Toplam 133569.4 946

Bölüm Gruplar Aras› 8476.873 1695.375 5 11.557 .000

Gruplar ‹çi 138042.7 146.698 941

Toplam 146519.6 946

Gelir Gruplar Aras› 1020.623 127.578 8 .903 .513

Gruplar ‹çi 132548.8 141.310 938

Toplam 133569.4 946

Anne E¤itimi Gruplar Aras› 972.330 243.083 4 1.727 .142

Gruplar ‹çi 132597.1 140.761 942

Baba E¤itimi Gruplar Aras› 146.455 36.614 4 .259 .905

Gruplar ‹çi 133423.0 141.638 942

*p< .05



sonuçlar elde edilmifltir. Bu bulgular, üniversite ö¤rencilerinin tercihlerini bilinçli fle-
kilde yapt›klar›n› gösterebilir. Bu sonuç do¤rultusunda, üniversitelerin ö¤renciler ta-
raf›ndan tercih edilebilmesi için üniversitelerin, ö¤renci adaylar›n›n ilgi alanlar›n›n
neler oldu¤unu belirlemeye yönelik çal›flmalar yapmalar› ve buna göre üniversitele-
rini yap›land›rma stratejilerini belirlemeleri gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Ö¤rencilerin s›n›f de¤iflkenine göre arkadafl ve ö¤retmenlerin tavsiyeleri, lite-
ratürde (Patton, 2000; Joseph ve Joseph, 2000; Harket v.d., 2001; Veloutsou, Paton ve
Lewis, 2005)  okul seçiminde etkili olan bir unsur olarak görülürken, bu araflt›rmada
“az” dikkate al›nan bir faktör olarak bulunmufltur. Bu bulgular birbiriyle paralellik
göstermemektedir.

Ö¤retim elemanlar›n›n kalitesinin, teknolojik donan›m›n düzeyi ve üniversite-
de çok çeflitli ders seçebilme olana¤›n›n bulunmas› gibi faktörlerin ö¤rencilerin görüfl-
lerine göre “az” etkili oldu¤unun belirlenmesi, ö¤rencilerin üniversite e¤itiminin ni-
teli¤ini etkileyen unsurlara çok fazla dikkat etmediklerini gösterebilir. Tütüncü ve
Do¤an (2003) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada ö¤retim elemanlar›n›n kalitesinin ö¤-
rencilerin tatmin olma düzeyini etkiledi¤i bulunmufltur. Bu sonuç, araflt›rma da elde
edilen bulguyla birlikte ele al›nd›¤›nda üniversite seçimde az etkili olan ö¤retim ele-
man› kalitesinin ö¤renim sürecinde önemli oldu¤unu söylenebilir. Bununla birlikte
üniversiteyi bitirdikten sonra ifl bulabilme imkân›na sahip olma, ö¤rencilerin okul se-
çimini “orta” derecede etkiledi¤i bulunmufltur. Yap›lan çeflitli araflt›rmalarda da
(Dhesi, 2001; Souter ve Turner, 2002; Veloutsou, Lewis ve Paton,2004)  üniversite seçi-
minde ö¤renim görülen okulun ifl bulma oran›na katk›s›n›n önemli oldu¤u bulunur-
ken, baz› araflt›rmalarda da (Binsardi ve Ekwulugo, 2003; Jackson ve Bissel, 2005;
Glick ve Sahn, 2006) e¤itimin kalitesinin okul seçiminde dikkate al›nd›¤› tespit edil-
mifltir. Bu sonuçlarla araflt›rmada elde edilen bulgular birbirini destekler nitelik gös-
termemektedir.  Bunun sebebi e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin istihdam alan›n›n yo-
¤un olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› olmas› ve ifle almada okuduklar› okulun niteli¤inin
dikkate al›nmamas› ve e¤itim programlar›n›n bütün üniversitede ayn› olmas› nede-
niyle üniversitelerinin özelliklerinin çok önemli olmad›¤› düflünülebilir.

Üniversite seçiminde akademik özelliklerin d›fl›nda üniversitede bulunan sos-
yal etkinliklerin yeterlili¤i (Karsten v.d., 2003; Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004), kam-
pus atmosferinin canl› olmas› (Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004; Moogan v.d., 1999) ve
üniversitenin bulundu¤u ilin özelli¤i, üniversitenin ö¤rencilerin evlerine olan uzakl›-
¤› (Karsten v.d., 2003; Moogan v.d., 1999; Moogan v.d., 2001), ailenin iste¤i (Harket
v.d., 2001; Souter ve Turner, 2002; Veloutsou, Paton ve Lewis, 2005) gibi unsurlar “or-
ta”; bar›nma olanaklar› ve üniversitenin fiziksel özelliklerinin s›n›f düzeylerinin ta-
mam›na göre “az” dikkat edilen faktörler aras›nda oldu¤u belirlenmifltir. Üniversite-
nin ö¤rencilerinin ilgi duyulan alana sahip olmas›n›n d›fl›nda, üniversitenin sahip ol-
du¤u fiziksel ve kültürel olanaklar›n›n di¤er akademik özelliklerle benzer seviyede
dikkate al›nd›¤› göz önüne al›n›rsa, üniversitelerin ö¤renciler taraf›ndan tercih edil-
me düzeylerini art›rmalar› için tan›t›mlar›nda hem akademik hem de fiziksel ve kül-
türel olanaklar›na dikkat etmelerinin gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Okul seçimine etki eden faktörlere iliflkin ailelerin gelir düzeyleriyle ö¤renci-
lerin görüflleri aras›nda farkl›l›k bulunmaz iken, s›n›f ve bölüm de¤iflkenlerine göre
ö¤rencilerin görüflleri aras›nda farkl›l›k bulundu¤u görülmektedir. S›n›f düzeyleri ile
ilgili olarak birinci ve dördüncü s›n›f ö¤rencilerin görüflleri aras›nda farkl›l›k bulun-
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mufltur. Birinci s›n›f ö¤rencilerinin görüflleri, onlar›n yeni üniversiteye kay›t olmala-
r›ndan, üniversiteyi tan›ma ve ondan beklentiler konusunda çok fazla bilgi sahibi ol-
mamalar›ndan kaynaklanabilir. Dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin dört y›l›k bir süre içe-
risinde üniversite e¤itiminden etkilendikleri ve kendilerini gelifltirmeleri nedeniyle
üniversiteden beklentilerinin farkl› olmas›n›n do¤al  oldu¤u söylenebilir.

Budin, Cordes ve Kirby (1998) ailenin e¤itim seviyesi ile okul seçimi aras›nda
önemli bir iliflki bulundu¤unu, Aypay (2003) ise lise ö¤rencileri üzerinde yapt›¤› arafl-
t›rmada ailenin e¤itim seviyesinin e¤itim sa¤lamada önemli bir gösterge oldu¤unu
tespit etmifltir. Ayr›ca Dhesi (2001)’e göre, iyi e¤itimli ve finansal olarak yeterli olan
aileler yüksek e¤itim için çocuklar›n› daha çok destelemektedirler. Bu sonuçlardan
hareketle anne/baban›n e¤itim düzeylerine göre çocuklar›n›n e¤itimleri ile daha çok
ilgili olduklar› düflünülebilir. E¤itim düzeyleri yüksek olan ailelerin çocuklar›n› yön-
lendirmede etkin bir rol oynayacaklar› düflünülebilir. Ailelerin, çocuklar›n›n nitelikli
bir üniversite e¤itimi görmelerini istemeleri nedeniyle çocuklar›n okul seçiminde et-
kili olacaklar› görülebilir. Oysa bu çal›flmada ailelerin gelir düzeyi ile anne/baba e¤i-
tim seviyelerine göre üniversite seçiminde etkili olan faktörlere iliflkin ö¤rencilerin
görüflleri aras›nda anlaml› farkl›l›k olmad›¤› bulunmufltur. Bu nedenle bu de¤iflken-
ler aç›s›ndan fark ortaya ç›kmamas›n›, genel olarak ailelerin üniversite konusunda
çok fazla bilgi sahibi olmamalar›ndan ve çocuklar›n›n karar verebilme yeteneklerine
sahip olduklar›n› düflünmelerinden kaynaklanabilir.

SSOONNUUÇÇ

Devlet okullar›nda uygulanan e¤itim programlar›nda, toplumsal beklentiler
ile bireysel beklentiler dengelenmeli ve programlarda bunlar›n birbiriyle uyumlu ol-
mas›na dikkat edilmelidir. Toplumun bir üyesi olan kifli, o toplum içerisinde yaflam›-
n› sürdürebilmesi için çeflitli davran›fllar kazanmal›, bununla birlikte kiflinin kendi is-
tedi¤i çeflitli bilgi ve becerileri edinme olana¤› da sa¤lanmal›d›r. Bu durumda, e¤itim
kurumlar›n›n özellikle de bir uzmanl›¤›n kazan›ld›¤› üniversitelerdeki yürütülen e¤i-
tim hizmetinin bu özelli¤e sahip olmas› beklenir. Belki de bireyin isteklerine e¤itim-
de daha yo¤un flekilde önem verilmesi gerekti¤i de düflünülebilir. Özelliklede çok çe-
flitli flekillerde ve fazla say›da üniversitenin bulundu¤u durumlarda tercih edilen bir
okul olabilmek için üniversitelerin ö¤renci isteklerini dikkate almalar›n›n önemi gö-
rülebilir. Türkiye’de  üniversite e¤itiminin büyük oranda devlet eliyle yürütülüyor ol-
mas› ve üniversitede okumak isteyen ö¤renci say›s›n›n kontenjanlardan oldukça faz-
la olmas›, üniversitelerin tercih edilen bir yer olabilmek için çok fazla çaba gösterme-
melerine neden olmaktad›r. Ancak özellikle vak›f üniversitelerinin kurulmas› ile ba-
flar›l› ö¤rencilerin (özellikle üniversite s›nav›nda derece elde eden) üniversitelerini
seçmeleri için yönetim görevinde bulunanlar taraf›ndan çeflitli giriflimlerde bulunul-
maktad›r. Bu nedenle, ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlerin ne-
ler oldu¤unun belirlenmesi üniversitelerin ö¤renci taraf›ndan tercih edilmeleri için
hangi noktalara dikkat etmeleri gerekti¤ini bilmeleri ve neler yapmalar› gerekti¤ini
ortaya ç›karmas› aç›s›ndan önemli görülmektedir.

Genelde e¤itimin özelde yüksek ö¤retimin art›k bir pazar anlay›fl›yla ele al›nma-
s› yüzünden üniversite yöneticilerinin, okullar›n›n rekabetçi bir çevrede varl›¤›n› sür-
dürebilmesi için yapmas› gereken önemli etkinliklerden birisi de ö¤rencilerin kendi
okullar›n› tercih etmelerini sa¤layacak çal›flmalarda bulunmakt›r. Ayn› zamanda, üni-
versitelerini muhtemel ö¤renci adaylar›na iyi bir flekilde tan›tarak, üst düzey nitelikle-
re sahip ö¤rencilerin  okullar›n› seçme olas›l›¤›n› art›racak stratejiler gelifltirmelidirler.
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The main purpouse of this study is to identify the perceptions of stu-
dents faculty of education in relation to the factors influenced on selection of
university. The subject (n: 947) of this study were the students Faculty of
Education of Abant Izzet Baysal University during 2005-2006 academic year. For
this study, the data were collected through a questionnaire and for the analysis
of the data, the mean and standard deviation scores were calculated and t-test
and one-way anova were used. The results of this study indicated that for the
selection of the school, according to the grade level and department variable, the
university should be higly familiar with the students’ interests, no meaningful
difference was found between the students’ perceptions and the family income
level and the educational level of parents, however; meaningful differences
were found between the students’ perceptions and the grade level and the
department of students.
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