Ampirik Araﬂt›rma / Original Empirical Research
www.yuksekogretim.org

Uluslararas› Ö¤rencilerin Üniversite Seçimini
Etkileyen Etmenler
The factors that affect international students’ university selection
Soner Polat, Yaser Arslan
Kocaeli Üniversitesi E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü, Kocaeli

Özet

Abstract

Araﬂt›rman›n amac›, Türkiye’deki yüksekö¤renim kurumlar›nda ö¤renim
gören uluslararas› ö¤rencilerin ülkeleri d›ﬂ›nda bir üniversiteyi seçerken kulland›klar› seçim ölçütlerini ortaya koymakt›r. Araﬂt›rma, Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde ö¤renim gören 67 ülkeden 228 uluslararas› ö¤rencinin oluﬂturdu¤u
çal›ﬂma grubu ile yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma nitel araﬂt›rma deseni kullan›larak
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n verileri bir aç›k uçlu soru arac›l›¤›yla toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada elde edilen veriler içerik analizinin aﬂamalar›na tabi
tutulmuﬂtur. Araﬂt›rma sonucunda uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihi yaparken kulland›klar› ölçütler; akademik, örgütsel, ekonomik, sosyal ve
bireysel etmenler olmak üzere beﬂ ana tema alt›nda toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma
sonucunda uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihi yaparken kulland›klar› en önemli ölçütün akademik etmenler alt›nda yer alan e¤itim kalitesi alt
temas›n›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Üniversite seçimindeki di¤er önemli ölçütler ise burs olanaklar›, üniversitenin yer ald›¤› ﬂehrin özellikleri, üniversitenin ve akademik personelin ünü, bölüm tercihi ve tan›d›k önerileridir.

This study aims to reveal choice criteria of international students who
study at higher education institutions in Turkey while they prefer an
abroad university. Participants of the study were 228 international students from 67 countries who study at Gebze Technical University and
Kocaeli University. Qualitative research method was used in this study.
Data of the research were gathered via an open-ended question, and content analysis procedure was applied to the data. Results revealed that
choice criteria of international students during university preference were
classified under five themes such as academic, organizational, economic,
social, and individual factors. According to results, international students
used quality of education, sub-theme of academic factors most, during
their university preference. Other important criteria were scholarship
opportunities, opportunities provided by the city where the university is
situated, reputation of the university and academic staff, department preference, and suggestions of acquaintances.

Anahtar sözcükler: Uluslararas› ö¤renci, üniversite seçimi, yüksekö¤retim.
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Ü

tabilme konusunda üniversiteler aras› yar›ﬂ daha da artmaya
baﬂlam›ﬂt›r.

niversiteler ö¤rencilerin ilgi, yetenek ve kapasitelerini en ak›lc› biçimde kullanarak, nitelikli insan gücünü oluﬂturmay› amaçlamaktad›r (Sayan ve Aksu,
2005). Küreselleﬂmeyle birlikte, geliﬂmiﬂ bat›l› ülkeler baﬂta
olmak üzere pek çok ülkede ö¤renciler önemli bir insan kayna¤› olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r (Tekelio¤lu, Baﬂer, Örtlek ve Ayd›nl›, 2012). E¤itimin önemli bir pazar haline geldi¤i günümüzde, geliﬂmiﬂ insan kayna¤›n› yetiﬂtirme, daha çok
say›da ve daha nitelikli uluslararas› ö¤rencileri bünyesine ka-

Dünya’daki birçok geliﬂmiﬂ ülke, yüksekö¤retimde uluslararas›laﬂma politikalar› çerçevesinde kendi yüksekö¤retim sistemlerini güncelleyerek hem nitelikli iﬂ gücü sa¤lamakta hem de
kendi ülkelerinin refah seviyelerini art›rmaktad›r. Böylece di¤er
ülkelerin yüksek ö¤retim sistemleri ile yar›ﬂmada uluslararas›laﬂmay› güçlü bir argüman olarak kullanmaktad›rlar (Cerna,
2014). Küreselleﬂen dünyada geliﬂmiﬂ ülkeler uluslararas›laﬂma

Yüksekö¤retim Dergisi 2017; Çevrimiçi Erken Bask›. © 2017 Deomed

‹letiﬂim / Correspondence:
Doç. Dr. Soner Polat
Kocaeli Üniversitesi E¤itim Fakültesi,
E¤itim Bilimleri Bölümü,
‹zmit, 41380, Kocaeli
e-posta: spolat@kocaeli.edu.tr

Geliﬂ tarihi / Received: Ekim / October 10, 2016; Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 19, 2017
Bu çevrimiçi makalenin at›f künyesi / Please cite this online article as: Polat, S., Arslan, Y. (2017).
Uluslararas› ö¤rencilerin üniversite seçimini etkileyen etmenler. Yüksekö¤retim Dergisi,
doi:10.2399/yod.17.007

Çevrimiçi eriﬂim / Online available at: www.yuksekogretim.org • doi:10.2399/yod.17.007 • Karekod / QR code:

Soner Polat, Yaser Arslan

ile birlikte çok say›daki uluslararas› ö¤renciden önemli düzeyde
gelirler elde etmektedir. Önümüzdeki ony›llarda ö¤renciler ve
ö¤retim üyelerinin farkl› ülkelerdeki yüksekö¤retim kurumlar›yla daha fazla etkileﬂime girece¤i, akademik araﬂt›rmalarda
uluslararas› iﬂbirliklerinin öneminin artaca¤› ve s›n›r ötesi hareketlili¤in yüksekö¤retimin önemli parçalar›ndan biri haline gelece¤i öngörülmektedir (OECD, 2009). Uluslararas› ö¤renci
say›s›n›n de¤iﬂimi incelendi¤inde son 40 y›lda kendi ülkesi d›ﬂ›nda yüksekö¤retim için e¤itime giden ö¤renci say›s›n›n dört
kattan fazla artarak dört milyonu geçti¤i görülmektedir
(OECD, 2011). 1975’te tüm dünyada bir milyonun alt›nda olan
uluslararas› ö¤renci say›s›, 1990’da 1.3 milyona, 2000’de 2.1
milyona, 2010’da ise 4.1 milyona eriﬂmiﬂtir. Yüksekö¤retim uzmanlar›n›n öngörülerine göre bu art›ﬂ devam ederek 2025 y›l›nda 8 milyona ulaﬂacakt›r (de Wit, 2008).
Türkiye’de ö¤renim gören uluslararas› ö¤renci say›s› da her
geçen gün artmaktad›r. 2001 y›l›nda 17 bine yak›n olan uluslararas› ö¤renci say›s› 2014 y›l›nda 48 bini aﬂm›ﬂ ve Türkiye’deki
toplam yüksekö¤retim ö¤rencisi say›s› içerisinde uluslararas›
ö¤rencilerin oran› %0.9 olmuﬂtur (Kalk›nma Araﬂt›rmalar›
Merkezi-KAM, 2015). Buna ra¤men Türkiye’de uluslararas›laﬂma yüksekö¤retim sisteminin merkezi ve bürokratik yap›s›
nedeniyle henüz istenilen düzeyde de¤ildir (ﬁemeret, 2015).
Tüm dünyadaki uluslararas› ö¤rencilerin %0.9’una ev sahipli¤i
yapan Türkiye (OECD, 2014) bu oran› 2018 y›l›nda %1.5’e ç›kartmay› hedeflemektedir (KAM, 2015).
Tekelio¤lu ve di¤erlerine (2012) göre dünya genelinde ve
Türkiye’de uluslararas› ö¤rencilerin say›lar›n›n artmas›nda; (1)
Uluslararas›laﬂan ortak ö¤retim programlar›, ö¤renci hareketlili¤i ve ö¤renci de¤iﬂim programlar› imkânlar›n›n artmas›, (2)
teknolojinin geliﬂmesiyle seyahat imkânlar›n›n artmas› ve seyahat ücretlerinin ucuzlamas›, (3) Türk üniversitelerinin say›lar›n›n ve d›ﬂa aç›l›mlar›n›n son y›llarda artmas›, (4) devletin uluslararas› ö¤rencilere yönelik tan›t›m faaliyetlerin artmas›, teﬂvik
ve burslar›n sa¤lanmas›, (5) dünyada yüksekö¤retimdeki e¤itim
kalitesinin son y›llarda bilinirli¤inin artmas›, (6) sosyal, kültürel, dini ortak benzerliklerin olmas› gibi faktörler etkili olmaktad›r. Türkiye’nin uluslararas› ö¤rencilere yönelik sistematik
yaklaﬂ›m› ilk olarak Türk Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›zl›klar›na
kavuﬂmas›ndan sonra, 1992–1993 e¤itim-ö¤retim y›l›nda baﬂlat›lan Büyük Ö¤renci Projesi ile olmuﬂtur (KAM, 2015). Türkiye’nin G-20’ye üye ülkeler aras›nda yer alan büyük bir ekonomi olmas›, Türkiye yüksekö¤retim sisteminin 193 yüksekö¤retim kurumu ve alt› milyona yak›n ö¤rencisiyle büyük bir ekosistem olmas› (YÖK, 2016), uluslararas› s›ralamalarda Türkiye’den alt› üniversitenin ilk 500 üniversite içerisinde yer almas› (THE, 2015a) ve uluslararas› ö¤rencilere sunulan Türkiye
Burslar› gibi faktörlerin uluslararas› ö¤renciler için de Türkiye’yi daha çekici duruma getirmekte oldu¤u söylenebilir. Bu
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geliﬂmelere ve YÖK’ün uluslararas›laﬂma vizyonuna ra¤men
(Çetinsaya, 2014) Türkiye’deki üniversitelerin merkezi bir kurum olan YÖK’e ba¤l› olarak çal›ﬂmalar› üniversitelerin kendi
baﬂlar›na uluslararas›laﬂma stratejisi geliﬂtirememelerine neden
olmaktad›r. YÖK üniversitelere uluslararas›laﬂma konusunda
bir vizyon sunarken; üniversitelere bu süreci nas›l izlemeleri
gerekti¤i, bu konuda belirli bir s›n›r›n, teﬂvi¤in ve yard›m›n
olup olamayaca¤› konular›ndaki belirsizlikler üniversitelerin
uluslararas›laﬂma stratejisi geliﬂtirmelerinde önemli bir engel
oluﬂturmaktad›r (Özer, 2012; Özo¤lu, Gür ve Coﬂkun, 2012).
Bir yüksekö¤retim kurumunun uluslararas› ö¤renciler taraf›ndan tercih ediliyor olmas›, o yüksekö¤retim kurumunun uluslararas› ö¤rencilerin seçim ölçütlerine uygun olmas›yla yak›ndan
iliﬂkilidir (Wilkins ve Huisman, 2013).
Üniversite seçimi rasyonel, pragmatik, çok faktörlü ve oldukça karmaﬂ›k bir süreçtir (Moogan ve Baron, 2003). Ramasubramanian, Gyure ve Mursi (2003) üniversite seçimini etkileyen faktörleri; akademik prestij (prestijli, bar›ﬂç›l ve akademik
odakl›), kültürel hayat (sanat odakl›, bilim odakl›, teknolojik,
güvenli ve e¤lenceli), atletik ün (aktif, spor odakl› ve aktiviteler)
ve üniversitenin çekicili¤i (s›cak, davetkar, arkadaﬂ canl›s› ve
karﬂ›lanabilir) olarak s›n›fland›r›rken; Mehboob, Shah ve Bhutto (2012) ise üniversite seçimini etkileyen faktörleri iç faktörler
(istek, kariyer ve yetenek), d›ﬂ faktörler (bölümler, maliyet, yeri, itibar, tan›t›m ve olanaklar) ve sosyal faktörler (arkadaﬂlar,
ö¤retmenler ve aile) olmak üzere üç grupta toplam›ﬂt›r.
Ö¤renciler üniversitenin amaç ve iﬂlevlerinde belirtilen nitelikleri kazanmak için ve kendilerini en iyi ﬂekilde yetiﬂtirmek
için üniversitelerde ö¤renci olmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Aday ö¤rencilerin seçenekleri artt›kça, karar verme süreci de daha karmaﬂ›k bir hale gelmektedir. Bu süreç içerisinde ö¤renciler farkl› iç ve d›ﬂ kaynakl› etkenlerin etkisinde kalmaktad›r. Özellikle
ö¤rencinin seçece¤i üniversite ve bölümün gelece¤i aç›s›ndan
önemli oldu¤u düﬂüncesi ö¤rencilerin tercih yapma sürecini
zorlaﬂt›rmaktad›r. Uluslararas› ö¤renci aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde ülke seçiminin de iﬂin içine girmesi bu süreci daha da
zorlu hale getirmektedir.
Mazzarol ve Soutar’a (2002) göre yurtd›ﬂ›nda ö¤renim görme karar›n›n verilmesi üç aﬂamal› bir süreci içermektedir: (1)
Ö¤rencinin yurtd›ﬂ›nda ö¤renim görmeye karar vermesi, (2) ö¤renim görülecek ülkenin seçilmesi, (3) ö¤renim görülecek kurumun seçilmesi. Ö¤renim görülecek ülkenin seçimini etkileyen
alt› faktör bulunmaktad›r. Bu faktörler; (1) ülke ile ilgili bilgi ve
fark›ndal›k, (2) kiﬂisel tavsiyeler, (3) maliyet, (4) çevre, (5) co¤rafi yak›nl›k ve (6) sosyal ba¤lant›lard›r. Türkiye’de Türkiye uyruklu ö¤rencilerin, ö¤renim ücreti al›nan vak›f üniversitelerini
tercih nedenlerinin araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada vak›f üniversitesi
tercihinde en etkili ölçütün, ilk s›rada ücret, ikinci s›rada kontenjan, üçüncü s›rada akademik kadro oldu¤u, daha sonra ders kre-
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di say›s›, üniversitenin faaliyet y›l›, giriﬂ puan›, binalar›n fiziki yap›s›, yerleﬂke alan› ve üniversitenin yürüttü¤ü kültürel etkinliklerin takip etti¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (Özgüven, 2011). Ö¤renim ücreti al›nmayan devlet üniversitelerinde yap›lan bir çal›ﬂmada ise üniversite tercihini etkileyen en önemli faktörün s›navda al›nan puan düzeyi oldu¤u görülmüﬂ; bunu, üniversitenin ailenin yaﬂad›¤› yere yak›n olmas›, ﬂehrin ve çevresinin çekicili¤i
faktörleri izlemiﬂtir (Gavcar, Bulut ve Karabulut, 2005). Uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’deki bir vak›f üniversitesini tercih
nedenlerinin araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada uluslararas› ö¤rencilerin
tercih nedenleri olarak e¤itim kalitesinin, burs imkânlar›n›n ve
bilimsel baﬂar›n›n öne ç›kt›¤› görülürken, bunlar› arkadaﬂ ya da
dost tavsiyesi ile sosyal imkânlar›n izledi¤i görülmektedir
(Tekelio¤lu vd., 2012). Bu araﬂt›rma ise Türkiye’deki devlet üniversitelerinden Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ni tercih eden uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihi yaparken göz önünde bulundurduklar› ölçütleri ortaya koymay›
amaçlamaktad›r. Araﬂt›rma, üniversite ö¤rencisi adaylar›na tercih yapmada ›ﬂ›k tutarken, YÖK ve üniversitelere de uluslararas› ö¤renciler taraf›ndan neden tercih edildikleri konusunda fikir
verecek ve veri temelli uluslararas›laﬂma politikalar› geliﬂtirmelerine katk› sa¤layacakt›r.

Gereç ve Yöntem

line formun ba¤lant› linki ö¤rencilere gönderilerek anketin
online doldurulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Online formda ö¤rencilerin uyruklar›, cinsiyetleri, ö¤renim gördükleri e¤itim düzeyi
ve hangi üniversitede ö¤renim gördükleri sorulmuﬂtur. Ayr›ca araﬂt›rman›n temel amac›na yönelik “Ö¤renim gördü¤ünüz üniversiteyi seçerken ölçüt olarak neleri dikkate ald›n›z?”
aç›k uçlu anket sorusu sorulmuﬂtur.
348 ö¤renciye davet e-postas› gönderilmiﬂ, bunlardan 258
ö¤renci online anketi doldurmuﬂlard›r. Ancak 30 ö¤rencinin
verileri; eksik doldurma, özensiz doldurma gibi nedenlerle geçersiz say›lm›ﬂ ve bu nedenle 228 ö¤rencinin verileri kullan›lm›ﬂt›r. Uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihinde kulland›klar› ölçütlerin neler oldu¤unu saptayabilmek için elde edilen
verilere içerik analizi yap›lm›ﬂt›r. Bu tekni¤e göre birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve okuyucunun anlayabilece¤i ﬂekilde düzenlenerek
yorumlan›r. ‹çerik analizi tekni¤i; (a) verilerin kodlanmas›, (b)
temalar›n bulunmas› (c) kodlar›n ve temalar›n düzenlenmesi,
(d) bulgular›n tan›mlanmas› ve yorumlanmas› aﬂamalar›ndan
oluﬂur (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2013). Verilerin güvenilirli¤ini sa¤lamak için kat›l›mc› cevaplar› iki araﬂt›rmac› taraf›ndan ba¤›ms›z biçimde çözümlenmiﬂ daha sonra sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Tema ve alt temalar›n oluﬂturulmas› sürecinde de benzer yöntem izlenmiﬂ ve büyük oranda benzerlik oldu¤u görülmüﬂtür.

Araﬂt›rman›n Deseni
Bu çal›ﬂma, uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihi sürecinde kulland›klar› ölçütleri saptamaya yönelik oldu¤u için
nitel araﬂt›rma deseninde yap›land›r›lm›ﬂt›r.

Kat›l›mc›lar
Araﬂt›rman›n kat›l›mc›lar› 2015–2016 akademik y›l›nda
Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’ne kay›t yapt›r›p ö¤renim görmeye baﬂlayan uluslararas› ö¤rencilerden oluﬂmaktad›r. 2015–2016 e¤itim ö¤retim y›l›nda Gebze Teknik
Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde 102 ülkeden 2000’e yak›n uluslararas› ö¤renci ö¤renim görmektedir. Araﬂt›rman›n çal›ﬂma grubunu ise 67 farkl› ülkeden yeni kay›t yapt›ran 228 uluslararas› ö¤renci oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rmaya kat›lan uluslararas› ö¤rencilerin 84’ü (%36.8) kad›n, 144’i (%63.2) erkektir. Kat›l›mc›lar›n 132’si (%57.9) lisans, 71’i (%31.1) yüksek lisans, 25’i
(%11) ise doktora e¤itimi görmektedir. Araﬂt›rmaya kat›lan
uluslararas› ö¤rencilerin 164’ü (%71.9) Kocaeli Üniversitesinde,
64’ü (%28.1) ise Gebze Teknik Üniversitesinde ö¤renim görmektedir.

Bulgular ve Yorum
Uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’deki üniversiteleri tercih ölçütleri; akademik, örgütsel, ekonomik, bireysel ve sosyal
etmenler olmak üzere beﬂ ana tema alt›nda grupland›r›lm›ﬂt›r
(TTT Tablo 1).

TTT Tablo 1. Uluslararas› ö¤rencilere göre üniversite tercihlerinde etkili

olan etmenler.
Tema

Alt temalar

Akademik etmenler

E¤itim kalitesi
Üniversite ünü
Akademik personel kalitesi
Bilimsel araﬂt›rma ünü

Örgütsel etmenler

Üniversite kampüsünün niteli¤i
Fiziki ve teknolojik alt yap›s›
Üniversitenin uluslararas›laﬂma düzeyi
Lisansüstü e¤itim olanaklar›

7
5
5
2

Ekonomik etmenler

Burs olanaklar›
ﬁehrin özellikleri

27
24

Bireysel etmenler

‹lgi ve yeteneklere dayal› bölüm tercihi
Kültürel benzerlik

16
7

Sosyal etmenler

Tan›d›k önerisi
Üniversitenin sosyal olanaklar›

12
7

Verilerin Toplanmas› ve Analizi
Uluslararas› ö¤rencilere eriﬂebilmek için üniversitelerin
Uluslararas› ‹liﬂkiler Birimi’nden ö¤rencilerin isimleri ve eposta adresleri al›narak ö¤rencilere e-posta arac›l›¤› ile araﬂt›rmaya kat›lma daveti gönderilmiﬂtir. Davet mektubu ile on-
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Akademik Etmenler
Akademik etmenler ana temas›; e¤itim kalitesi, üniversite
ünü, akademik personelin kalitesi ve bilimsel araﬂt›rmalar›n
ünü olmak üzere dört alt temada incelenmiﬂtir.
E¤itim kalitesi
Yap›lan birçok araﬂt›rma, aday ö¤rencilerin üniversiteyi tercihinde akademik anlamda en temel faktör olarak üniversitelerin kalite göstergelerini dikkate ald›klar›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r
(Li ve Bray, 2007; Maringe ve Carter, 2007; Mazzarol ve Soutar, 2002). Üniversitenin ünü, e¤itim kalitesi, personel kalitesi
ve ünü, üniversitenin bilimsel yay›n ve projelerinin görünürlü¤ü kalite göstergeleri içerisinde yer almaktad›r.
Türkiye yüksekö¤retim sistemi 190’› aﬂk›n üniversitesi ile
özellikle son y›llarda nicel ve nitel olarak geliﬂmektedir. Times
Yüksekö¤retim Eki (Times Higher Education Supplement) (THE,
2015a) taraf›ndan yay›nlanan Dünyan›n ilk 500 üniversitesi s›ralamas›na Türkiye’den 2014–2015 dönemi için alt› üniversitenin girdi¤i görülmektedir. Bununla birlikte genç üniversiteler
s›ralamas›na ise Türkiye’den yedi üniversite girmiﬂtir (THE,
2015b). Son zamanlarda dünya ölçe¤inde yap›lan baﬂka kalite
s›ralamalar›nda da Türkiye üniversitelerinin yer ald›¤› görülmektedir. Bütün bu bilgiler uluslararas› ö¤rencilere Türkiye’de
yüksekö¤retimin kalitesi konusunda bir fikir vermektedir.
Uluslararas› ö¤rencilerin görüﬂlerine göre Türkiye’deki
bir üniversiteyi seçmedeki en önemli ölçüt üniversitenin e¤itim kalitesidir. Araﬂt›rmaya kat›lan 228 uluslararas› ö¤renciden 104’ü üniversitenin e¤itim kalitesini üniversite seçmede
önemli ölçüt olarak ald›¤›n› ifade etmiﬂtir. Bu konuda ö¤rencilerden baz›lar›n›n görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Türkiye’deki en iyi üniversitelerden birisi ve burada oldukça
iyi deneyimler yaﬂayaca¤›m› düﬂünüyorum.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Madagaskar)
“Çünkü iyi bir üniversite oldu¤unu ö¤rendim ve buradan mezun olman›n bana art›lar kazand›raca¤›n› düﬂündüm.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Yunanistan)
“Buraya devam eden ö¤renci arkadaﬂlar›mdan buran›n e¤itiminin kaliteli oldu¤unu ö¤rendim. Bu üniversitenin bana en iyi
ﬂeyleri verece¤ini ve beni alan›mda rekabetçi bir birey yapaca¤›n›
düﬂünüyorum.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Etiyopya)
“Bu üniversite ile ilgili internette yaz›lanlar› okudum. Bloglarda yaz›lanlara bakt›m. Bu üniversiteyi bitirenleri iyi bir gelece¤in bekledi¤ini düﬂündüm ve buray› tercih ettim.” (Erkek yüksek
lisans ö¤rencisi - Ürdün)
“Üniversitenin verdi¤i e¤itimin ve diploman›n akredite olmas› beni etkiledi¤i için bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek lisans
ö¤rencisi - Gine)
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Akademik personel kalitesi
Üniversite tercihi yapacak aday ö¤renciler, seçecekleri üniversitenin bilgi kaynaklar›ndan (üniversitenin web sayfas›, tan›t›m kataloglar›, bloglar vb.) akademik personelin özgeçmiﬂlerini,
yay›nlar›n› ve projelerini incelemektedirler. Üniversitenin akademik kadrosunun e¤itim geçmiﬂi, yay›nlardaki ve projelerdeki
gücü ve baﬂar›lar› aday ö¤rencilerin tercihlerinde etkili olmaktad›r. Bir üniversitenin en önemli kayna¤› insan sermayesidir.
Özellikle de, küreselleﬂen dünyada mezunlar›n iﬂ bulabilme kapasitesini art›rabilmek için, uluslararas› nitelikli bilim ve sosyal
alanda ön plana ç›km›ﬂ, tan›nm›ﬂ akademik kadrosunun olmas›
üniversitenin sayg›nl›¤› ve çekicili¤i aç›s›ndan çok büyük önem
taﬂ›maktad›r. Görüﬂ bildiren 12 uluslararas› ö¤renci gitmek istedi¤i üniversitenin akademik kalitesini iyi buldu¤u için ö¤renim
gördü¤ü üniversiteyi tercih etti¤ini ifade etmiﬂtir. Ö¤rencilerden baz›lar›n›n bu konudaki görüﬂleri aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
“Ö¤renim görmek istedi¤in alan›n ö¤retim üyelerini inceledim. Alan›nda ünlü ö¤retim üyeleri idi. O nedenle buray› tercih ettim.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Bulgaristan)
“Bu üniversitenin hocalar›n›n yay›nlar›n›, projelerini inceledim. Çok de¤erli çal›ﬂmalar› vard›. O nedenle buray› tercih ettim
ve kabul edildim.” (Kad›n doktora ö¤rencisi - Cezayir)
“Ö¤retim elemanlar› hakk›nda elde etti¤im olumlu bilgiler
nedeniyle bu üniversiteyi seçtim.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi
- Zimbabve)
“Gelmeden önce seçti¤im bölümün hocalar›n›n özgeçmiﬂlerini
inceledim. Benim bölümümde ABD ve Türkiye’nin en öndeki Üniversitelerini bitiren hocalar oldu¤u için bu üniversiteyi seçtim.”
(Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - K›rg›zistan)
“Bu üniversiteyi, bitiren arkadaﬂlar›mdan bu üniversitenin
ö¤retim elemanlar›n›n ö¤rencileri iyi ﬂekillendirdi¤ini gördü¤üm
duydu¤um için seçtim.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Nijerya)
Üniversite ünü
Ö¤renim görülecek üniversitenin dünya çap›nda görünür,
bilinir olmas› ve uluslararas› ba¤lant›lar› aday ö¤rencilerin
tercih yapmas›nda önemli bir ölçüttür. Ö¤renciler üniversitenin dünya çap›nda görünürlü¤üne, bilinirli¤ine, ba¤lant›lar›na, mezuniyet sonras› iﬂ bulabilme oranlar›na bakarak üniversitenin ününe karar vermektedirler. Üniversitenin ünü ise
üniversite tercih sürecinde önemli bir karar belirleyicisi olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Araﬂt›rmaya kat›lan 17 ö¤renci ö¤renim gördükleri üniversiteyi seçme ölçütü olarak üniversitenin ününü göstermiﬂlerdir. Baz› ö¤rencilerin bu konudaki görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Bu üniversite makine mühendisli¤i alan›nda Türkiye’deki tan›nm›ﬂ bir üniversite, o nedenle seçtim.” (Erkek lisans ö¤rencisi Tunus)

Uluslararas› Ö¤rencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler

“Özellikle bilgisayar bölümü Türk teknik üniversiteleri aras›nda ilk s›rada oldu¤u için bu üniversiteyi seçtim.” (Erkek yüksek
lisans ö¤rencisi- Somali)
“At›k su mühendisli¤i alan›nda zengin kadrosu, bilgi kaynaklar› ve ünü oldu¤u için bu üniversiteyi tercih ettim.” (Kad›n doktora ö¤rencisi - Myanmar)
“Bu üniversite uluslararas› düzeyde bilinen bir üniversite, bu
nedenle birçok yerli ve yabanc› ö¤rencisi var….. Ben de bu nedenle
bu üniversiteyi seçtim.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Kamboçya)
Bilimsel araﬂt›rma ünü
Üniversitelerin ulusal ve uluslararas› düzeyde proje, yay›n,
patent ve teknoloji üretebilme kapasitesi ve bunu görünür bir
ﬂekilde aday ö¤rencilere sunmas› üniversitelerin tercih edilmesinde önemlidir. Sekiz ö¤renci üniversitenin bilimsel araﬂt›rma konusundaki ününün üniversite seçiminde önemli bir
etmen oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Bu konuda ö¤rencilerden baz›lar›n›n görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Türkiye bursunu kazand›¤›mda üniversitelerin araﬂt›rma
skorlar›n› inceledim. Bu üniversite Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri içerisinde yer al›yordu, o nedenle bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Zambiya)
“Türkiye’deki üniversitelerin uluslararas› yay›n s›ralamalar›ndan akl›mda kalm›ﬂt›. O nedenle bu üniversiteyi tercih ettim.”
(Erkek doktora ö¤rencisi - Etiyopya)
“Üniversite tercih sürecimde üniversitenin web sayfas›n› inceledim.
Alan›mla ilgili birçok proje yap›ld›¤›n› gördüm. O nedenle bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Pakistan)

Örgütsel Etmenler
‹kinci ana tema olan örgütsel etmenler ana temas›; üniversite kampüsünün niteli¤i, fiziki ve teknolojik alt yap›s›, üniversitenin uluslararas›laﬂma düzeyi ve lisansüstü e¤itim olanaklar› olmak üzere dört alt temada incelenmiﬂtir.
Üniversite kampüsünün niteli¤i
Birçok araﬂt›rmada (Lin, 1997; Price, Matzdorf ve Agahi,
2003; Soutar ve Turner, 2002) üniversite kampüsünün büyüklü¤ünün, görünümünün, binalar›n›n modernli¤inin, kampüsteki bar›nma olanaklar›n›n ö¤rencilerin üniversiteyi tercih
etme nedenleri aras›nda önemli oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Uluslararas› ö¤rencilerden yedisi üniversitenin kampüsünün
büyük olmas›n›n, güzel görünüme sahip olmas›n›n etkileyici
oldu¤unu belirterek üniversite kampüsünün niteli¤inin üniversite seçiminde önemli bir etmen oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Bu konuda ö¤rencilerden baz›lar›n›n görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Üniversite kampüsü çok büyük ve güzel. Gördü¤ümde buradan etkilendim ve buray› tercih ettim.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Gürcistan)

“Kampüsü ve binalar› çok modern ve güzel. Bu nedenle bu
üniversiteyi tercih etim.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Rusya)
Fiziki ve teknolojik altyap›s›
Ö¤renciler kütüphane, derslik, laboratuvar gibi fiziki alt yap›s› tamamlanm›ﬂ üniversiteleri daha fazla tercih etme e¤ilimindedirler. Ayr›ca ö¤rencilerin spor, müzik, e¤lence etkinliklerine olanak sa¤layan ve sosyal kültürel etkinlikleri sürekli canl› tutan bir kampüsü bulunan üniversiteleri tercih etmesi çok
daha olas›d›r. Üniversitenin engellilere sundu¤u olanaklar, sa¤l›k hizmetleri ve bilgisayar laboratuvarlar› gibi hizmetlerin varl›¤› da ö¤renci tercih ölçütleri aras›nda yer almaktad›r (Absher
ve Crawford, 1996; Coccari ve Javalgi, 1995). Beﬂ ö¤renci üniversitenin fiziki ve teknolojik altyap›s›n›n iyi olmas›n›n üniversite tercihinde önemli etmen oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Bu konuda ö¤rencilerden baz›lar›n›n görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Üniversitenin web sayfas›ndan teknolojik olanaklar›n› inceledim. Biliﬂim alt yap›s›, laboratuvar olanaklar› iyiydi, bu nedenle buray› tercih ettim.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Sierra Leone)
“Ö¤renim gördü¤üm alan uygulamal› e¤itim için teknik alt
yap› gerektiriyor. ‹nceledim, üniversitede bu alt yap›n›n oldu¤unu
gördüm.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Kamerun)
Üniversitenin uluslararas›laﬂma düzeyi
Uluslararas›laﬂma konusunda yetkin bir üniversite, dünyadaki farkl› ülkelerden ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n› kendisine
çekebilmekte, çok kültürlü bir çal›ﬂma ortam› sa¤lamakta, farkl›
ortakl›klar ve projeler yapmakta, mezunlar›n› yabanc› ﬂirketlerde veya uluslararas› merkezlerde çal›ﬂabilecek ﬂekilde donatmaktad›r (ﬁemeret, 2015). Uluslararas›laﬂmay› içselleﬂtiremeyen
bir üniversitenin dünya yüksekö¤retim alan› içerisindeki rekabet
etme ﬂans› azalmaktad›r. Uluslararas› ö¤rencilerin üniversite seçerken dikkat ettikleri bir di¤er konu da üniversitenin uluslararas› aç›l›mlar›d›r. Bu nedenle üniversitenin uluslararas›laﬂma ve
iﬂbirlikleri konusundaki tan›n›rl›¤› aday ö¤rencileri kendine çekmektedir. Beﬂ ö¤renci üniversitenin uluslararas›laﬂmas›n›n üniversiteyi tercih etmesinde etkili oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Baz›
ö¤rencilerin bu konudaki düﬂünceleri ﬂu ﬂekildedir:
“Bu üniversite uluslararas› programlar› ile yabanc› uyruklu
ö¤rencilerin buluﬂtu¤u bir üniversitedir. Farkl› ülkelerden ö¤rencilerin buray› tercih etmesi beni de etkiledi.” (Erkek yüksek lisans
ö¤rencisi - Orta Afrika Cumhuriyeti)
“Bu üniversitenin popülaritesi ülkemde yüksek ve ayr›ca yabanc› dilde e¤itimi (‹ngilizce) vermesi nedeniyle tercih ettim.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Afganistan)
“Bu üniversite uluslararas› düzeyde bilinen bir üniversite, bu
nedenle birçok yerli ve yabanc› ö¤rencisi var. Ayn› zamanda ‹stanbul’a çok yak›n ve istedi¤im her zaman ‹stanbul’a rahatl›kla gidebiliyorum.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Kamboçya)
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Lisansüstü e¤itim olanaklar›
Yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olma hayali
olan ö¤renciler, alan›nda baﬂar›l› lisansüstü programlar› olan
bir üniversiteyi seçmektedirler. Uluslararas› ba¤lant›lar› sayesinde akredite olmuﬂ bir üniversite, lisansüstü e¤itim almak isteyen ö¤rencileri daha kolay kendisine çekmektedir. ‹ki ö¤renci üniversitenin lisansüstü e¤itim olanaklar› nedeni ile ö¤renim
gördü¤ü üniversiteyi tercih etti¤ini ifade etmiﬂtir. Bu iki ö¤renci bu konudaki düﬂüncelerini ﬂu ﬂekilde ifade etmiﬂlerdir:
“‹stedi¤im alanda doktora yapmak istiyorum. Bu üniversitede
doktora programlar›n›n da olmas› beni bu üniversiteye odakland›rd›.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Gana)
“Bu üniversite lisans ö¤renimi yan›nda ö¤rencilerine kaliteli
lisansüstü e¤itim olanaklar› da sunuyor. Bu nedenle buray› tercih
ettim.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Cezayir)

Ekonomik Etmenler
Üçüncü ana tema olan ekonomik etmenler ana temas›;
burs olanaklar› ve ﬂehrin özellikleri olmak üzere iki alt temada incelenmiﬂtir.
Burs olanaklar›
Güney Afrika ülkelerini kapsayan bir araﬂt›rmada, ö¤rencilerin bu ülkelerde e¤itim almay› seçmelerinin temel nedenlerinden bir tanesi olarak Anglo-Sakson ülkelerine göre bu ülkelerde daha makul ö¤renim ücretleri oldu¤u ifade edilmiﬂtir
(Lee ve Sehoole, 2014). Türkiye’ye gelen yabanc› uyruklu ö¤rencilerin geldi¤i ülkelere bak›ld›¤›nda Ortado¤u, Orta Asya,
Afrika ve Balkan ülkelerinden gelen ö¤rencilerin ço¤unlukta
oldu¤u görülmektedir (KAM, 2015). Bu ülkeler ise ekonomik
aç›dan geliﬂmiﬂ bat› ülkelerine göre hatta Türkiye’ye göre çok
daha az geliﬂmiﬂ ülkelerdir. Türkiye’de e¤itim ücretlerinin, ulaﬂ›m›n, konaklama ve yeme-içme ücretlerinin ABD, Kanada ve
Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olmas› Türkiye’deki üniversitelerin tercih edilmesinde etkili olmaktad›r. Türk üniversitelerinin tercih edilmesinde bir di¤er önemli çekicilik de Türkiye Cumhuriyetinin yabanc› uyruklu ö¤rencilere vermiﬂ oldu¤u
lisans ve lisansüstü e¤itim bursudur. Sosyo-ekonomik durumu
iyi olmayan yabanc› uyruklu ö¤renciler Türkiye Cumhuriyeti
e¤itim bursunu kazan›p Türkiye’deki üniversiteler aras›ndan
tercih yaparak Türkiye’deki üniversitelerde ö¤renim görmektedirler. Ö¤rencilerin tercih nedeni ile ilgili verdikleri cevaplar
da bu görüﬂü destekler niteliktedir. Araﬂt›rmada görüﬂ bildiren
27 ö¤renci Türkiye Cumhuriyeti bursu kazand›¤› için Türkiye’de bir üniversiteyi seçti¤ini ifade etmiﬂtir. Bu konuda ö¤rencilerden baz›lar›n›n görüﬂleri ﬂunlard›r:
“Ailemin ekonomik koﬂullar› iyi de¤il. Türkiye Hükümeti lisans ö¤rencileri için burs veriyordu. Tercih yapt›m, bu üniversiteyi
kazand›m.” (Erkek lisans ö¤rencisi - S›rbistan)
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“Türkiye hükümeti burs ilan›na baﬂvurdum, kazand›m. Bana
tercih f›rsat› verdiler, ben de alan›nda en iyi üniversitelerden biri olan
bu üniversiteyi tercih ettim.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Filipinler)
“Ekonomik koﬂullar›m iyi de¤ildi. Türkiye bursunu kazand›m. Ülkeme yak›n iyi bir üniversiteyi tercih etmem gerekiyordu.
Tercih listesinden bu üniversiteyi tercih ettim.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Yunanistan)
“Ülkemde kendi ﬂartlar›mla üniversite okuma ﬂans›m yoktu.
Türkiye bursunu kazand›m. Burs program›n›n bana önerdi¤i üniversiteler içerisinden en kalitelisini seçmeye çal›ﬂt›m.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Kolombiya)
Ö¤renim görülecek üniversitenin bulundu¤u
ﬂehrin özellikleri
Üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin co¤rafi konumu, ö¤rencilerin geldi¤i ülkeye yak›nl›¤›, ülkede önemli özellikleri olan
ﬂehirlere yak›nl›¤›, ulaﬂ›m olanaklar› (hava, deniz ve kara ulaﬂ›m›), ﬂehirdeki hayat pahal›l›¤›, sosyal yaﬂam kalitesi, ﬂehrin
do¤al, tarihi, kültürel güzelli¤i, yaﬂan›lan ﬂehrin sakin güven
verici küçük bir ﬂehir olmas› ö¤rencilerin üniversite tercihlerini etkilemektedir. Ö¤renciler kaliteli yaﬂam› ucuza yaﬂamak
istemektedirler. Bu ba¤lamda ö¤renciler üniversite seçerken
üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin özelliklerini de incelemekte
ve ona göre tercih yapmaktad›rlar. Yirmi dört ö¤renci üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin özelliklerini incelediklerini ve kendilerine uygun bulduklar› için bu ﬂehirdeki üniversiteyi tercih
etiklerini ifade etmiﬂlerdir. Bu konuda baz› ö¤rencilerin görüﬂleri ﬂu ﬂekildedir:
“Hava yolu ile kolay ve ucuz ulaﬂ›m imkân›n›n olmas› nedeni
ile bu ﬂehirde bulunan üniversiteyi seçtim.” (Kad›n yüksek lisans
ö¤rencisi - Rusya)
“Çünkü Kocaeli bir sanayi ﬂehri ve burada kuram ile uygulamay› bir arada elde edebiliyoruz. Dahas› bu üniversite Türkiye’deki en
ünlü üniversitelerden biri…” (Erkek lisans ö¤rencisi - Afganistan)
“Bence Kocaeli ö¤renme için çok iyi bir ﬂehir, çünkü çok büyük
de¤il. Ben büyük bir ﬂehirde kendimi güvende hissetmiyorum. O nedenle kendi kültürüme tarihi geçmiﬂime yak›n olan bu ﬂehirdeki üniversitede ö¤renim görmeyi tercih ettim.” (Kad›n lisans ö¤rencisi Bosna-Hersek)
“Üniversitenin bulundu¤u ﬂehir ‹stanbul’a çok yak›n. ‹stanbul’dan bütün dünya ülkelerine havayolu ulaﬂ›m› oldu¤u için ulaﬂ›m
daha kolay ve ucuz.” (Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Meksika)
“‹stanbul’a yak›n oldu¤u için bu üniversiteyi tercih ettim. Çünkü ‹stanbul tarihi, kültürel ve turistik bir ﬂehir. Hem de bulundu¤um
ﬂehre göre daha pahal›. Kocaeli ucuz, sessiz, sakin bir ﬂehir. Böylece
hem sakin ucuz bir ﬂehirde yaﬂ›yorum, hem de ‹stanbul’a giderek oran›n imkânlar›ndan yararlan›yorum.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Ürdün)

Uluslararas› Ö¤rencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler

Bireysel Etmenler
Dördüncü ana tema olan bireysel etmenler ana temas›; ilgi ve yeteneklere dayal› bölüm tercihi ve kültürel benzerlik
olmak üzere iki alt temada incelenmiﬂtir.
‹lgi ve yeteneklere dayal› bölüm tercihi
Bir ö¤rencinin ilgisine, yetene¤ine uygun bir üniversiteyi
seçmesi onun ö¤renim baﬂar›s›n› ve iﬂ baﬂar›s›n› yak›ndan etkilemektedir. Bu süreçte ö¤renciler önce kendilerini tan›maya
çal›ﬂmakta daha sonra da kendilerine uygun bölüm ve üniversiteyi bilerek ve isteyerek tercih etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bu nedenle ö¤rencilerin ilgi ve yetenekleri ö¤rencilerin bölüm ve
üniversite tercihlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Onalt› ö¤renci sevdikleri, istedikleri bölümün bu üniversitede bulundu¤unu ifade ederek bu üniversiteyi tercih ettiklerini ifade etmiﬂlerdir. Baz› ö¤renciler bu konuda ﬂunlar› dile getirmiﬂlerdir:
“Uzmanlaﬂmak istedi¤im bölüm bu üniversitede yer al›yordu.
Bu nedenle bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek doktora ö¤rencisi - Cezayir)
“Türkiye’yi fantastik buluyorum. Üniversitenin bulundu¤u ﬂehir ‹stanbul’a çok yak›n ve fantastik bir ülkede okuma düﬂüncesi beni bu üniversiteye çekti.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Sudan)
Kültürel benzerlik
Her ne kadar bölgemizdeki ö¤rencilerin ilk tercihleri Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki üniversiteler olsa da, bu
ülkelere daha önce gönderilen ö¤renciler ve ailelerinin bu ülkelerde yaﬂad›klar› kültürel uyum sorunlar› nedeniyle, ö¤renciler kendilerine kültürel ve mekânsal olarak daha yak›n ülkelerdeki üniversiteleri tercih edebilmektedir (ﬁemeret, 2015). Hangi ülkede, hangi ﬂehirde, hangi üniversitede ö¤renim görmek
istedi¤imiz toplumsal al›ﬂkanl›klar›m›zla ve kültürümüzle de
yak›ndan ilgilidir. Yedi ö¤renci kendi kültürü ile ö¤renim gördü¤ü ülkenin kültürünün benzerli¤ini gerekçe göstererek üniversite seçtiklerini ifade etmiﬂlerdir. Kültürel benzerli¤i gerekçe gösteren baz› ö¤rencilerin görüﬂleri ﬂu ﬂekildedir:
“Kendi kültürüme yak›n bir ülkede, çat›ﬂmalardan ﬂiddetten
uzak bir ﬂehirde, sessiz sakin bir üniversitede ö¤renim görmek için
bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek doktora ö¤rencisi - Suriye)
“Kendi kültürüme yak›n bir üniversitede kaliteli bir t›p e¤itimi almak istedi¤imden bu üniversiteyi seçtim.” (Kad›n t›p fakültesi ö¤rencisi – Bosna Hersek)
“Akrabalar›m bu ﬂehre yak›n yerlerde oturuyorlar. O nedenle
bu üniversiteyi tercih ettim.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Fransa)

Sosyal Etmenler
Beﬂinci ana tema olan sosyal etmenler ana temas›; tan›d›k
önerisi ve üniversitenin sosyal olanaklar› olmak üzere iki alt
temada incelenmiﬂtir.

Tan›d›k önerisi
Üniversitelerin web sayfalar›ndan, bloglardan edinilen bilgilerin yan›nda, üniversitenin mezunlar›ndan, üniversiteyi gören
aile üyeleri ve tan›d›klardan edinilen bilgilerle, tan›d›k önerileri
ö¤rencilerin üniversite seçiminde etkili olmaktad›r. Görüﬂ bildiren 12 ö¤renci bu üniversitenin mezunlar›ndan, arkadaﬂlar›n›n,
ö¤retmenlerinin, akrabalar›n›n ve aile üyelerinin tavsiyeleri nedeni ile bu üniversiteyi seçtiklerini ifade etmiﬂtir. Tavsiye ile üniversiteyi tercih eden ö¤rencilerin görüﬂlerinden baz›lar› ﬂunlard›r:
“Çünkü üniversitenin kampüsü çok güzel ve çok yüksek kalitede e¤itim veriyor. Ayr›ca Yemenli birçok arkadaﬂ›m burada ö¤renim gördüler ve zengin bilgiler kazand›lar.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Yemen)
“Bu üniversiteden birçok mühendis arkadaﬂ›m mezun oldu ve
bu üniversite mühendislik bölümleriyle iyi bilinen bir üniversitedir.” (Erkek lisans ö¤rencisi - Sudan)
“Lise ö¤retmenlerimiz üniversitenin iyi bir e¤itim düzeyi oldu¤unu bize söylemiﬂti.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Afganistan)
“Aile dostumuz bir akademisyen bu üniversiteyi önerdi¤i için
seçtim.” (Erkek doktora ö¤rencisi - Kazakistan)
“Çevremden ve araﬂt›rmalar›mdan, web sayfalar›ndaki bloglardan iyi duyumlar ald›¤›m için tercih ettim.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Kosova)
“Üniversitenin web sitesinden ilginç bir üniversite oldu¤unu düﬂündüm, üniversitenin tarihi ve baz› etkinlikleri hoﬂuma gitti….”
(Kad›n yüksek lisans ö¤rencisi - Bahreyn)
Üniversitenin sosyal olanaklar›
Üniversite ö¤rencilere bilgi, teknik veya sosyal becerileri
kazand›rman›n yan›nda, kiﬂilik geliﬂimi, yarat›c›l›k, giriﬂimcilik,
özgüven geliﬂimi, de¤iﬂik dil ve kültürlere hâkim olma, özgür
ve özgün düﬂünebilme kapasitesi, etkin ve verimli iletiﬂim yetene¤i gibi mesleki beceriler d›ﬂ›ndaki yetenekleri kazand›rma
konusunda da f›rsatlar sunmal›d›r. Bu ba¤lamda seçilecek üniversite bireyin mesleki becerilerini geliﬂtirmenin yan›nda ö¤rencilerin di¤er yaﬂam becerilerini de geliﬂtirmelidir. Üniversitenin ö¤renci aktiviteleri, ö¤renci kulübü say›s› ve faaliyetlerinin yo¤unlu¤u, uluslararas› faaliyetler ve e¤lence etkinlikleri,
tiyatro, ses sanatç›lar›, geziler, yar›ﬂmalar, defileler, sergiler düzenlenip düzenlenmemesinin ö¤rencilerin üniversite tercihinde etkili oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca ö¤renciler; üniversite
ortam›n›n uyumlu olmas›, sakin olmas›, dostça olmas›, sosyal
etkinlik f›rsatlar› sunmas› gibi de¤iﬂkenlere dikkat ederek üniversite seçmektedirler. Yedi ö¤renci üniversitenin sosyal olanaklar›n› inceleyerek üniversite tercihinde bulunduklar›n› ifade
etmiﬂtir. Baz› ö¤rencilerin bu konudaki fikirleri ﬂu ﬂekildedir:
“Dostça bir e¤itim ortam› var ve üniversitenin kötü olmayan
bir ünü var bu nedenle bu üniversiteyi tercih ettim.” (Erkek yüksek lisans ö¤rencisi - Ruanda)
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“Üniversite çok iyi ve üniversite kampüsünde yapacak birçok
sosyal etkinlik var.” (Kad›n lisans ö¤rencisi - Kongo)
“Türkiye’deki en iyi üniversitelerden biri ve ö¤renciler için arkadaﬂça ve sakin bir üniversite oldu¤unu düﬂündü¤üm için bu üniversiteyi seçtim.” (Erkek doktora ö¤rencisi - Çad)
Araﬂt›rma bulgular› incelendi¤inde; uluslararas› ö¤rencilerin Türkiye’deki üniversiteleri tercih ederken etkilendikleri
etmenlerin; akademik, örgütsel, ekonomik, bireysel ve sosyal
etmenler olmak üzere beﬂ ana tema alt›nda grupland›¤› görülmüﬂtür. Ayr›ca her ana tema kendisini oluﬂturan alt temalardan oluﬂmaktad›r (TTT ﬁekil 1).

TTT ﬁekil 1. Uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörler.
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Tart›ﬂma ve Sonuç
Akademik sayg›nl›k ve kurum imaj› üniversite tercihini etkileyen önemli bir ölçüttür. Üniversite bünyesinde bulunan ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel yay›nlar›n›n nitelik ve niceli¤i, kamuoyunda isimlerinin olumlu anlamda bilinir olmas›, e¤itim
kalitesi, üniversitenin isminin toplumda sayg›n bir üniversite
olarak alg›lanmas›, mezunlar›n›n merkezi s›navlarda ve iﬂ bulmadaki baﬂar›s›, akademik sayg›nl›k ve kurum imaj› akademik
faktörler olarak ele al›nmaktad›r. Yap›lan birçok araﬂt›rmada
(Ancheh, Krishnan ve Nurtjahja, 2007; Soutar ve Turner,

Uluslararas› Ö¤rencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler

2002) üniversitelerin sayg›nl›¤›n›n ö¤rencilerin üniversite tercihinde en önemli ölçüt oldu¤u ortaya koyulmuﬂtur. Üniversite tercihinde ö¤rencilerin dikkate ald›klar› bir di¤er önemli ölçüt ise üniversitelerin imaj›d›r (Baker ve Brown, 2007; Briggs,
2007). Bu çal›ﬂmada üniversitenin akademik e¤itiminin ve personelinin kalitesi, üniversitenin genel olarak ve bilimsel araﬂt›rmalardaki ünü uluslararas› ö¤rencilerin üniversite seçerken etkilendikleri akademik etmenler olarak saptanm›ﬂt›r.

(Mangan, Hughes, Davies ve Slack, 2010). Öncelikle üniversitenin konumunun, kiﬂinin yaﬂad›¤› ya da çal›ﬂt›¤› co¤rafi konuma yak›n olmas› maliyet aç›s›ndan bir tasarruf sa¤lamaktad›r
(Briggs ve Wilson, 2007; Moogan ve Baron, 2003; Shank ve
Beasley, 1998). Araﬂt›rma sonucu üniversitenin burs olanaklar›
ve üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin özellikleri uluslararas› ö¤rencilerin üniversite seçiminde etkilendikleri ekonomik etmenler olarak ortaya konulmuﬂtur.

Üniversitelerin fiziki alt yap›lar› da ö¤rencilerin tercih ölçütlerinde önemli bir yere sahiptir. Örne¤in Soutar ve Turner (2002) Avustralya’da üniversite tercihinde etkili olan faktörleri inceledikleri çal›ﬂmalar›nda 10 faktör aras›nda kampus
atmosferinin üniversite tercihinde %10 nisbi önemle beﬂinci
s›rada yer ald›¤›n› saptam›ﬂt›r. Ayr›ca Lin (1997) Hollanda’da
yapt›¤› çal›ﬂmas›nda üniversite kampusündeki ö¤renci yaﬂam›,
modern binalar, uluslararas› ö¤renci yap›s› gibi de¤iﬂkenlerin
ö¤rencilerin üniversiteyi tercih etme nedenleri aras›nda
önemli bir yere ait oldu¤unu bulmuﬂtur. Price ve di¤erleri
(2003) ise, ‹ngiltere’de yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda yurt ya da ö¤renci evi tarz›nda modern bar›nma olanaklar›n›n, iletiﬂim ve
bilgi teknolojilerinin varl›¤›n›n, iyi bir çal›ﬂma ortam› olmas›n›n üniversite tercihinde önemli ölçütler oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada üniversitenin yerleﬂke özellikleri, fiziki ve
teknik alt yap› olanaklar›, lisansüstü e¤itim olanaklar› ve üniversitenin uluslararas›laﬂma düzeyi uluslararas› ö¤rencilerin
üniversite seçiminde etkilendikleri örgütsel etmenler olarak
belirlenmiﬂtir.

Ö¤renciler kiﬂisel yetenek, ilgi, beklenti, de¤er ve kiﬂilik
özelliklerine göre tercih yapmaktad›rlar (K›yak, 2006). Ancak
ö¤rencilerin yak›n çevresindeki kiﬂilerin de ö¤rencilerin üniversite seçiminde etkili oldu¤u görülmektedir (An›lan, Çemrek ve Anagün, 2008). Ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerine dayal› olarak bölüm tercihinde bulunmalar› ve ö¤rencilerin geldikleri ülkenin kültürü ile ö¤renim gördükleri ülke kültürünün benzerlikleri uluslararas› ö¤rencilerin bireysel etmenler
ana temas› at›nda toplanan üniversite seçim faktörü olarak belirlenmiﬂtir.

Gerek ö¤rencinin, gerek üniversitenin, gerekse üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin ve ülkenin ekonomik koﬂullar› ö¤rencilerin üniversite tercihini etkileyen önemli nedenlerden biridir
(Briggs ve Wilson, 2007; Chapman, 1981). Ö¤renciler üniversite e¤itimi alacaklar› üniversitelerin ö¤renim ücretlerini, üniversitenin yaﬂam koﬂullar›n›, üniversitenin bulundu¤u ﬂehirdeki bar›nma olanaklar› ve bunlar›n maliyeti, ulaﬂ›m ücretleri,
üniversitenin ve di¤er kurumlar›n sa¤layabilece¤i burs ve yard›m imkânlar›n› dikkate alarak tercihte bulunmaktad›r (Coccari ve Javalgi, 1995; Joseph ve Joseph, 2000; Ming, 2010). Üniversitelerin ö¤rencilerine sunduklar› finansal yard›m olanaklar›
da seçim sürecinde ö¤rencilerin göz önünde bulundurduklar›
etkenlerden biridir (Jackson, 1986; Yusof, Ahmad, Tajudin ve
Ravindran, 2008). Örne¤in üniversitelerin ö¤rencilerine sundu¤u burslar, yar› zamanl› iﬂ imkânlar›, ücretsiz kurslar, lojman
olanaklar› gibi durumlar üniversiteleri daha çekici hale getirmektedir. Ayr›ca, mezuniyet sonras› için ö¤rencilere iﬂ bulmalar› ve iﬂe ulaﬂmada onlara arac›l›k etmeleri de üniversiteleri
tercih etmede etkili olabilmektedir (Coccari ve Javalgi, 1995;
Paulsen, 1990). Araﬂt›rmalar üniversitenin bulundu¤u co¤rafi
konumun üniversite tercihinde etkili oldu¤unu göstermiﬂlerdir

Ö¤rencilerin üniversite seçim sürecinde etkili olan bir di¤er
etmen ise tavsiyeler, üniversite ile ilgili edinilen bilgiler ve duyumlard›r. Okuldaki dan›ﬂman›n, ailenin, arkadaﬂlar›n, ö¤retmenlerin tavsiyeleri ve düﬂünceleri ö¤rencilerin üniversite seçim sürecinde etkili olmaktad›r (Moogan ve Baron, 2003; Özyürek ve At›c›, 2002). Briggs ve Wilson (2007) arkadaﬂ ve
ö¤retmen tavsiyesi, aile ve rehberlik telkini, üniversitenin web
sayfas›, a¤›zdan a¤za duyulanlar, dergi ve gazete reklam›, yerleﬂke ziyaretleri gibi baz› bilgi kaynaklar›n›n ‹skoçya’da üniversite tercihini etkiledi¤ini ortaya koymuﬂtur. Üniversitenin konumunun kiﬂinin yaﬂad›¤›, çal›ﬂt›¤› ya da ailesinin yaﬂad›¤› yere
yak›n olmas› da ö¤rencilerin üniversite seçerken göz önünde
bulundurduklar› bir di¤er etmendir. Ö¤renciler ailelerinin yaﬂad›¤› yer ile üniversitenin bulundu¤u yerin yak›n olmas›na
ucuz, kolay ve h›zl› ulaﬂ›m aç›s›ndan dikkat etmektedirler (Absher ve Crawford, 1996; Brigss, 2007; Ming, 2010). Günümüzde bilgi teknolojilerinin geliﬂmesi ve bilgiye ulaﬂma maliyetlerinin azalmas› ve bilgiye kolay ulaﬂ›labilmesi ile birlikte üniversite seçiminde bulunacak adaylar karar sürecinde çok daha rasyonel davranabilmektedir.
Üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin sosyal olanaklar› da üniversitenin konumuyla ilgili dikkate al›nabilecek di¤er etmenlerden olabilir (Soutar ve Turner, 2002). Ataerkil toplumlarda ö¤rencilerin, ailelerinin de telkini ile kendi kültürlerine yak›n yerleri tercih ettikleri görülmektedir. Özellikle k›z ö¤renciler ailenin ikamet etti¤i bölgelerde ya da bu bölgelere yak›n,
güvenli¤i daha fazla olan yerleﬂkeleri tercih etmektedirler. Bu
çal›ﬂmada da üniversitenin sosyal olanaklar› ve tan›d›k önerileri uluslararas› ö¤rencilerin üniversite seçiminde etkilendikleri sosyal etmenler olarak saptanm›ﬂt›r.
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