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Özet

Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac› uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler itibari ile uluslararas› ö¤rencileri
farkl› pazar bölümlerine ay›rmakt›r. Bu çerçevede Birleﬂik Krall›k’ta ö¤renim
gören uluslararas› ö¤rencilere üniversiteye kay›t yapt›rmalar›nda etkili olan
motivasyon unsurlar› sorulmuﬂtur. Araﬂt›rman›n evrenini Birleﬂik Krall›k’ta
bulunan uluslararas› ö¤renciler oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rma kapsam›nda 816
uluslararas› ö¤renciden veri toplanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde; gelece¤e iliﬂkin kariyer geliﬂimi
hedefleri, sosyal yaﬂama yönelik beklentiler, üniversitelerin pazarlama faaliyetleri ve dan›ﬂmanlar›n yönlendirmesi, ö¤rencinin ailesinin yönlendirmesi
ve ö¤rencinin gelece¤e iliﬂkin kariyer belirsizli¤i faktörleri etkilidir. Kariyer
geliﬂimine yönelik beklentiler ve aile yönlendirmesi üniversiteye kay›t yapt›rmada en önemli motivasyon unsurlar›d›r. Ayr›ca, yüksekö¤retim kapsam›nda
Birleﬂik Krall›k’› tercih eden uluslararas› ö¤renciler üç farkl› pazar bölümüne
ayr›labilir. Bu do¤rultuda, daha fazla uluslararas› ö¤renciye ev sahipli¤i yapmak isteyen üniversitelere uluslararas› ö¤rencilerden benzer özellik gösteren
bir veya daha fazla grubu hedef kitle olarak belirlemeleri ve pazarlama stratejilerini bu kitleye yönelik geliﬂtirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulmuﬂtur.

The aims of the paper are to determine the factors which motivate international students to enroll in a university and to divide international students market into different market segments by these factors. To this
aims, international students studying in the United Kingdom were asked
about the motivation factors that are effective in their decision to enroll
in tertiary education. The population of this research consisted of international students in the UK. Data were collected from 816 international
students. According to the results of the research, future career plans,
social life environment, marketing activities of universities and counselor
advice, parental guidance, and not-being ready for work life were found
as the reasons for international students’ enrolling in a university. In
addition, the most influential factors in international students' enrolling
in a university were found factors associated with the future career plans
and the parental guidance. Furthermore, international students studying
in the UK might be divided into three different market segments. In
accordance with these results, some suggestions about targeting one or
more segments and developing marketing strategy for the targets were
made for the universities that intend to host more international students.

Anahtar sözcükler: Birleﬂik Krall›k, bölümlendirme, hedef kitle belirleme, uluslararas› ö¤renci, yüksekö¤retim.

Keywords: Higher education, international student, segmentation, targeting, United Kingdom.

K

renci say›s› 4.5 milyonu aﬂmaktad›r (OECD, 2014). Bu h›zl› art›ﬂta, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin hem ö¤renci gönderen ülkelere hem de ö¤rencilere ev sahipli¤i yapan ülkelere olan
faydalar›n›n etkili oldu¤u düﬂünülmektedir (Beneke, 2010;
Eagle ve Brennan, 2007; Ivy, 2001; Kethüda, 2015; MehtapSmadi ve Hashemipour, 2010). Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin ö¤renci a¤›rlayan ülkelere sa¤lad›¤› faydalar›n baﬂ›nda
ekonomik, bilimsel ve kültürel faydalar gelmektedir (Bourke,

endi vatandaﬂ› oldu¤u ülkeden sadece e¤itim amaçl›
baﬂka ülkeye giden ö¤renci (uluslararas› ö¤renci) say›s› her y›l h›zl› bir ﬂekilde artmaktad›r. 2000 y›l›ndan
itibaren uluslararas› ö¤renci say›s› her y›l ortalama %7 artarak
2012 y›l›nda 3.5 milyon kiﬂi olmuﬂtur (UNESCO, 1999–2012).
Bu say›ya, vatandaﬂ› oldu¤u ülkenin d›ﬂ›nda ö¤renim gören, fakat bu ülkelere e¤itim amac›yla gitmemiﬂ olan ö¤renciler de eklendi¤inde 2012 y›l›nda dünya genelindeki yabanc› uyruklu ö¤-
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2000; Kehm, 2005; Townsend ve Poh, 2008). Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤iyle, geliﬂmiﬂ ülkelerden geliﬂmekte olan ülkelere bilgi transferi gerçekleﬂmektedir (Baruch, Budhwar ve
Khatri, 2007; Sison ve Brennan, 2012). Ayr›ca, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i, gönderen ve ev sahibi ülkeler aras› ticari iliﬂkilerin geliﬂmesine önemli katk›lar sa¤lamaktad›r (Goodman,
Jones ve Macias, 2007; Harzing, 2004; Marcottea, Desrochesb
ve Poupart, 2007; Naidoo, 2006; Soo ve Elliott, 2010).
Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lman›n ö¤rencinin
kendisine de birçok önemli faydas› vard›r. Bu hareketlili¤e kat›lma, ö¤rencilerin sosyal ve kültürel becerilerini geliﬂtirmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmak, ö¤rencilere mezuniyet sonras›, sadece kendi ülkesindeki f›rsatlar› de¤il, ayr›ca yurt d›ﬂ›ndaki iﬂ imkânlar›n› da
rahatl›kla de¤erlendirmesine olanak sa¤lamaktad›r. Farkl› kültürlerle birlikte yaﬂama alan›nda yetkinlik sahibi, uluslararas›
deneyime sahip ö¤renciler, kendileri için yurt içinde veya yurt
d›ﬂ›nda daha esnek ve daha kazançl› iﬂ olanaklar› bulabilmektedirler (De Villé, Martou ve Vandenberghe, 1996; Harzing,
2004; Sison ve Brennan, 2012). Sa¤lad›¤› bu faydalar dolay›s›yla, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i potansiyel ö¤renciler taraf›ndan geri dönüﬂü olan önemli bir yat›r›m olarak de¤erlendirilmektedir (Kethüda, 2015; Maringe, 2006; Petruzzellis ve Romanazzi, 2010).
Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i, ö¤renciye ve ülkelere
önemli faydalar sa¤lamaktad›r. Bu faydalar dolay›s›yla ülkeler
yüksekö¤retim pazar›ndan daha fazla pay almak için k›yas›ya rekabet etmektedir. Bu yo¤un rekabetin hedefinde bulunan uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›n› (Pyvis ve Chapman, 2007) ve ülke/üniversite tercihlerini etkileyen faktörleri
(Binsardi ve Ekwulugo, 2003; BMRB, 1998; British Council,
2002; Joseph ve Joseph, 2000; Maringe ve Carter, 2007; Mavondo, Tsarenko ve Gabbott, 2004; Soo ve Elliott, 2010;
Townsend ve Poh, 2008) belirlemeye yönelik çal›ﬂmalar literatürde mevcuttur. Buna karﬂ›l›k, uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›na göre pazar bölümlerine ayr›lmas›n› konu
alan bir çal›ﬂmaya literatürde rastlanmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n
amac›, bu boﬂlu¤u doldurmakt›r. Di¤er bir ifadeyle bu çal›ﬂman›n amac›, uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde
etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler aç›s›ndan uluslararas› ö¤rencilerin farkl› pazar bölümleri oluﬂturup oluﬂturmad›¤›n› ortaya koymakt›r.

Literatür Taramas›
Ba¤›ms›z bir araﬂt›rma firmas› olan BMRB (1998) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma, uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörlere odaklanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucuna göre, uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihinde,
s›ras›yla, sunulan ö¤retim programlar› ve ücretleri, ö¤retim

kalitesi, bilinirlik, konaklama olanaklar› ve maliyeti, kabul
ﬂartlar›, burs olanaklar›, tesisler ve araﬂt›rma kalitesi en etkili
faktörler olarak belirlenmiﬂtir.
Joseph ve Joseph (2000) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma
uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercih kriterlerini belirlemeyi amaçlam›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucuna göre; e¤itimde gerekli kaynaklara eriﬂim, program›n bilinirli¤i, ö¤renmeye elveriﬂli ortam, kariyer olanaklar›, temiz ve güvenli ö¤renme çevresi
ve ö¤retim üyesi kalitesi uluslararas› ö¤rencilerin üniversite
tercihinde en etkili faktörlerdir. Bunun yan›nda, ö¤renim ücreti, konaklama ücreti, bölümle ilgili detayl› bilgi, kampüsteki
sosyal yaﬂam, kampüsteki rekreasyon olanaklar›, kampüsün
konumu, bölümlerin kapsam›, kabul ﬂartlar› ve ihtisas programlar› uluslararas› ö¤rencilerin tercihlerini etkileyen di¤er
faktörlerdir. Araﬂt›rma sonucuna göre, akran ve aile, uluslararas› ö¤rencilerin tercihini en az etkileyen faktörlerdir. Ayr›ca,
araﬂt›rma sonucunda uluslararas› ö¤rencilerin tercih sürecinde, önem s›ras›na göre, kurs ve kariyer, bilinirlik, fiziksel olanaklar ve kampüs görünümü, bölümün kapsam› ve içeri¤i ve
e¤itimin maliyeti faktörlerine önem verdikleri belirtilmiﬂtir.
British Council (2002) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma, uluslararas› ö¤rencilerin Birleﬂik Krall›k’› seçmesinde etkili olan
faktörlere ve uluslararas› ö¤rencilerin Birleﬂik Krall›k’› daha
çok tercih etmeleri için ne yap›lmas› gerekti¤ine odaklanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, Birleﬂik Krall›k’›n uluslararas› ö¤renciler taraf›ndan tercih edilmesinde, s›ras›yla, e¤itim
standartlar› ve uluslararas› kabul gören kalite, üniversitelerden kabul alman›n ve bu ülkeye gelmenin kolayl›¤›, ö¤rencilik sürecinde ve mezuniyet sonras› iﬂ bulma kolayl›¤›, yaﬂam
giderleri, konaklama olanaklar›, güvenlik ve kültürel faktörler
etkilidir. Ayr›ca, araﬂt›rma sonucunda, ö¤renim ücretlerinin
azalt›lmas›, daha fazla burs olana¤›n›n sa¤lanmas›, daha iyi
hizmet sunulmas›, tesislerin ve bilgisayar laboratuvarlar›n›n
iyileﬂtirilmesi, mezunlar iletiﬂim a¤›n›n kurulmas› ve tutundurma faaliyetlerinin art›r›lmas› durumunda daha fazla uluslararas› ö¤rencinin bu ülkeyi tercih edece¤i belirtilmiﬂtir.
Binsardi ve Ekwulugo (2003) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre, uluslararas› ö¤rencilerin e¤itim için
Birleﬂik Krall›k’› seçmelerinin en önemli nedenleri, s›ras›yla,
e¤itim kalitesi ve bilinirli¤i, üniversiteye baﬂvuru ve kabul alma sürecinin kolayl›¤›, ö¤rencilik sürecinde ve mezuniyet
sonras› iﬂ bulma kolayl›¤›, yaﬂam giderleri, konaklama, güvenlik ve kültürdür.
Mavondo vd. (2004) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada
üniversitelerin varl›k ve yeteneklerinin ö¤rencilerin memnuniyeti üzerindeki etkisi ulusal ve uluslararas› ö¤renciler aras› karﬂ›laﬂt›rma yap›larak test edilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, ulusal ö¤renciler uluslararas› ö¤rencilere göre memnun ol-
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mak için ö¤renme, ö¤retme, teknoloji, kütüphane, ö¤renci servisi ve ö¤renci yönlülük itibariyle daha fazlas›n› beklemektedir.
Maringe ve Carter (2007) taraf›ndan Afrika’dan Birleﬂik
Krall›k’a yüksekö¤retim amaçl› gelen uluslararas› ö¤rencilerin karar verme süreçleri analiz edilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonucuna göre, uluslararas› bilinirlik ve kalite, güvenli ve mükemmel
ö¤renme çevresi, yar› zamanl› çal›ﬂma olana¤›, mezuniyet
sonras› olanaklar ve baﬂvuru sürecinin kolayl›¤› Afrikal› ö¤rencilerin Birleﬂik Krall›k’› tercih etmesinde etkili olan faktörler olarak belirlenmiﬂtir.
Pyvis ve Chapman (2007) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada Malezya’da bulunan bir Avusturalya üniversitesindeki
ulusal ve uluslararas› ö¤rencilerin bu üniversiteyi tercih etmelerindeki motivasyon unsurlar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucuna göre, ö¤rencilerin bu üniversiteyi tercih etmesinin
ana nedeni, uluslararas› bir e¤itim almakt›r. Bunun yan›nda,
araﬂt›rma sonucuna göre, bu kampüste ö¤renim gören Malezyal› ö¤renciler ile uluslararas› ö¤rencilerin uluslararas› e¤itimden beklentileri biraz farkl›l›k göstermektedir. Malezyal›
ö¤renciler, mezuniyet sonras› Malezya’da faaliyet gösteren
çokuluslu firmalarda iyi pozisyonlarda çal›ﬂabilmeyi amaçlarken, farkl› ülkelerden gelip bu kampüste ö¤renim gören uluslararas› ö¤renciler ise, yeni bak›ﬂ aç›s› kazanmak, yeni düﬂünce tarz› geliﬂtirmek, düﬂünce dünyas›n› geliﬂtirmek vb. yetenekler kazanmay› amaçlamaktad›r.
Townsend ve Poh (2008) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada küçük bölgelerde bulunan üniversitelerdeki uluslararas›
ö¤rencilerin karﬂ›laﬂt›¤› zorluklar e¤itim finans ve kültür baﬂl›klar› alt›nda de¤erlendirilmiﬂ ve küçük bölgelerde bulunan
uluslararas› ö¤rencilerin zorluklarla karﬂ›laﬂt›¤›nda nas›l davrand›klar› ortaya konulmuﬂtur. Soo ve Elliott (2010) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada, uluslararas› ö¤rencilerin Birleﬂik Krall›k’taki üniversitelerin mühendislik ve iﬂletme fakültelerini tercihi ile fiyat, kalite, üniversite bilinirli¤i ve konumu
de¤iﬂkenleri aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir. Araﬂt›rma sonucuna göre, ö¤renim ücreti ile ö¤renci tercihi aras›nda do¤rudan
bir iliﬂki yoktur, fakat ö¤renci tercihi ile kalite, üniversitenin
bilinirli¤i ve üniversitenin Londra’ya yak›nl›¤› aras›nda do¤rudan pozitif bir iliﬂki vard›r.

Araﬂt›rman›n Yöntemi
Birleﬂik Krall›k’ta bulunan uluslararas› ö¤renciler araﬂt›rman›n evrenini oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n evreninin bu
ülkedeki ö¤renciler olarak belirlenmesinde, bu ülkenin yüksekö¤retim sektöründe çok önemli bir yerinin olmas› etkili olmuﬂtur. Araﬂt›rman›n gerçekleﬂtirildi¤i 2014 y›l›nda Birleﬂik
Krall›k’ta yüksekö¤retim kurumlar›nda 428.724 uluslararas›
[1] http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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ö¤renci ö¤renim görmektedir ve bu ö¤renciler yüksekö¤retime kay›tl› ö¤rencilerin %18.2’sini oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca,
Birleﬂik Krall›k, Amerika Birleﬂik Devletleri’nden sonra uluslararas› ö¤rencilerin yüksekö¤retimde en çok tercih etti¤i
ikinci ülkedir. Bunun yan›nda, Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ö¤renim gören uluslararas› ö¤renciler, bu ülkedeki
yüksekö¤retim ö¤rencilerinin %4.7’sini oluﬂturmaktad›r.[1]
Bu do¤rultuda, a¤›rlad›¤› uluslararas› ö¤renci say›s› ve bu say›n›n kendi vatandaﬂ› olan ö¤rencilere oran› dikkate al›nd›¤›nda, Birleﬂik Krall›k’›n uluslararas› ö¤renciler için en önemli merkez oldu¤u söylenebilir. Araﬂt›rman›n evrenini 0.05 hata pay› ve %95 güven aral›¤›nda temsil gücüne sahip en küçük
örneklem büyüklü¤ü 384’tür. Bununla birlikte araﬂt›rma kapsam›nda Birleﬂik Krall›k’ta ö¤renim gören 816 kiﬂiden veri
toplanm›ﬂt›r. Bu say› evreni temsil kabiliyetine sahip en küçük
say›n›n iki kat›ndan fazlad›r. Veri toplama iﬂlemi tesadüfi olmayan örneklem tekniklerinden olan, kolayda örneklem tekni¤iyle hem çevrimiçi hem de yüz yüze anket yöntemiyle gönüllülük esas›na dayal› olarak toplanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada kullan›lan anket formu iki bölümden oluﬂmaktad›r. Anketin birinci bölümünde ö¤rencinin yüksekö¤retim hizmeti almas›nda motive edici unsurlar› ölçmeye yönelik
geliﬂtirilen ölçek yer almaktad›r. Bu ölçe¤i oluﬂturma sürecinde British Council (2002), Binsardi ve Ekwulugo (2003),
Pyvis ve Chapman (2007), Maringe ve Carter (2007) ve (Ivy,
2010) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalardan yararlan›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalardan hareketle belirlenen motivasyon unsurlar› üç farkl› odak grup görüﬂmesinde toplam 22 uluslararas›
ö¤renci ile tart›ﬂ›lm›ﬂ ve ölçe¤e son ﬂekli verilmiﬂtir. Uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmedeki motivasyon unsurlar›n› ölçemeye yönelik geliﬂtirilen bu ölçek, 21 ifadeden oluﬂan
beﬂli Likert ölçe¤idir. Anket formunun ikinci bölümünde e¤itim, yaﬂ, cinsiyet, uyruk vb. demografik özellikleri ö¤renmeye yönelik sorulara yer verilmiﬂtir. Verilerin analizinde sosyal
bilimler için istatistik paket program›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Kat›l›mc›lar›n Demografik Özellikleri
Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n %20’si cinsiyetlerine iliﬂkin soruya cevap vermemiﬂtir. Bunun yan›nda, kat›l›mc›lar›n %35’i
erkek ve %45’i kad›n ö¤rencilerden oluﬂmaktad›r. Kat›l›mc›lardan 617 kiﬂi yaﬂ ile ilgili soruya cevap vermiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n en genci 17 iken, en yaﬂl›s› ise 70 yaﬂ›ndad›r. Kat›l›mc›lar›n yaﬂ ortalamas› 25 ve standart sapmas› 5’tir. TTT ﬁekil 1’de
gösterildi¤i gibi, kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u 20 ile 30 yaﬂ
aral›¤›nda bulunmaktad›r.
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TTT ﬁekil 1. Kat›l›mc›lar›n yaﬂlar›n›n da¤›l›m›.

Kat›l›mc›lar›n %40’› e¤itim düzeylerine iliﬂkin soruya cevap vermemiﬂtir. Bunun yan›nda, araﬂt›rmaya kat›lanlar›n
önemli bir k›sm›n› yüksek lisans ö¤rencileri oluﬂturmaktad›r.
Birleﬂik Krall›k’ta yüksek lisans e¤itiminin bir y›l olmas›n›n,
bu ülkeyi yüksek lisans yapmak isteyen uluslararas› ö¤renciler
için daha cazip hale getirdi¤i düﬂünülmektedir. Kat›l›mc›lar›n
e¤itim düzeylerine göre da¤›l›mlar› TTT ﬁekil 2’de verilmiﬂtir.
Araﬂt›rmaya kat›lanlara iliﬂkin bir di¤er bulgu, kat›l›mc›lar›n
%66’s›n›n annesinin veya babas›n›n üniversite bitirmiﬂ olan
kiﬂiler oldu¤udur.

TTT ﬁekil 2. Kat›l›mc›lar›n e¤itim düzeylerine göre da¤›l›m›.

Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilere ö¤renim gördükleri bölümler sorulmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n %23’ü bu soruya cevap
vermemiﬂtir. Bunun yan›nda, kat›l›mc›lar›n %32’si iﬂletme
alan›nda ö¤renim görmektedir. Kat›l›mc›lar›n ö¤renim gör-

dükleri alanlara göre da¤›l›mlar› TTT ﬁekil 3’te verilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n ö¤renim gördükleri bölümler, sa¤l›k, fen ve sosyal
bilimler olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda; kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unun sosyal bilimler ile ilgili ve önemli bir oranda ö¤rencinin
ise fen bilimler ile ilgili bir bölümde ö¤renim gördü¤ü ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu s›n›fland›rman›n sonuçlar› ise TTT ﬁekil 4’te verilmiﬂtir.

TTT ﬁekil 3. Kat›l›mc›lar›n bölümlere göre da¤›l›m›.

TTT ﬁekil 4. Kat›l›mc›lar›n bölümlerinin s›n›fland›r›lmas›.
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Kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k %66’s› Hindistan ve Çin ülkelerindendir. Bu beklentiye uygun bir durumdur. Çünkü Hindistan
ve Çin Birleﬂik Krall›k’a en çok ö¤renci gönderen iki ülkedir.[2]
Bunun yan›nda Tayvan, Kolombiya, Tayland, ABD, Yunanistan, Malezya, Avusturalya, Nepal ve Suudi Arabistan uyruklu
ö¤rencilerden veriler toplanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n uyruklar›na
göre da¤›l›mlar› TTT ﬁekil 5'te gösterilmiﬂtir. Ayr›ca, üç ve alt›nda kat›l›mc› say›s›yla Kanada, Fransa, Zimbabve, M›s›r, Nijerya, Katar, Sri Lanka, Viyetnam, Macaristan, ‹talya, Kore, Libya, Pakistan, Filipinler vb. 37 farkl› uyru¤a sahip 57 ö¤renci
araﬂt›rmaya kat›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n uyruklar›na göre da¤›l›m›
TTT ﬁekil 5’te verilmiﬂtir.

Uluslararas› Ö¤rencilerin Üniversiteye Gitmedeki
Motivasyon Unsurlar›na ‹liﬂkin Bulgular
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin üniversiteye gitmedeki
motivasyon unsurlar› ile ilgili ifadelere kat›l›m düzeyinden hareketle, motivasyon unsurlar›n›n önem düzeyi belirlenmiﬂtir.
TTT Tablo 1’de gösterilen sonuçlara göre, araﬂt›rmaya kat›lan

TTT ﬁekil 5. Kat›l›mc›lar›n uyruklara göre da¤›l›m›.

TTT Tablo 1. Motivasyon unsurlar›na iliﬂkin analiz sonuçlar›.
Faktör
yükü

Ortalama

Standart
sapma

Alfa
say›s›

Öz
de¤er

Aç›klanan
varyans

Kariyer geliﬂimi
Gelecek kariyer hedefleri
Daha fazla para kazanma
Akademik programa olan ilgi
Kiﬂisel tatmin
Gelecekteki terfi imkanlar›
E¤itimin statü göstergesi olmas›

3.93
4.30
3.95
3.91
4.05
3.79
3.55

1.08
0.99
1.15
1.02
1.03
1.10
1.21

0.80

3.17

17

0.81
0.72
0.71
0.70
0.65
0.48

Sosyal yaﬂam
Evden uzaklaﬂma
‹ﬂ hayat›na baﬂlamadan önce güzel vakit geçirme
Partneriyle (k›z veya erkek arkadaﬂ›) birlikte yaﬂayabilme
Yeni arkadaﬂlar edinme olana¤›.
Kariyerine ara verme düﬂüncesi

2.77
2.58
3.08
1.95
3.52
2.74

1.29
1.34
1.36
1.25
1.13
1.40

0.70

2.30

12

0.69
0.60
0.59
0.57
0.52

Çevresel faktörler
Üniversite pazarlama faaliyetlerinin etkisi
Okul/kariyer dan›ﬂman›n yönlendirmesi
Güzel okul notlar› dolay›s›yla kendini üniversiteye gitmek zorunda hissetme

2.78
2.65
2.67
3.01

1.24
1.22
1.28
1.22

0.76

2.25

12

0.77
0.70
0.68

Aile yönlendirmesi
Ailemin üniversiteye gitmeye teﬂvik etmesi
Üniversiteye gitmeme yönelik beklentilere cevap verme iste¤i
Ba¤›ms›z olmay› ö¤renme

3.51
3.48
3.36
3.69

1.29
1.30
1.28
1.29

0.71

2.00

10

0.74
0.67
0.59

Kariyer belirsizli¤i
‹ﬂ hayat›na at›lmay› istememe
Hangi kariyeri takip edece¤imin belirsiz olmas›

2.80
2.82
2.78

1.32
1.35
1.30

0.61

1.67

9

0.77
0.77

Faktör ç›karma metodu: Temel bileﬂenler analizi; Döndürme metodu: Verimax; Toplam aç›klanan varyans: 60; KMO örneklem yeterlili¤i: %88; Bartlett küresellik testi için ki kare: 4813,689
p=0.000<0.001; Alfa say›s›: 0.87.
[2] http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
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uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerindeki en önemli
motivasyon unsurlar›; gelecek kariyer hedefleri (beklentileri),
kiﬂisel tatmin, gelecekte fazla para kazanma, belirli bir akademik
programa olan ilgi, gelecekteki terfi imkanlar› ve uluslararas›
ö¤renimi statü sembolü olarak görülmesidir. Bu alt› ifade, kariyer geliﬂimi faktörünü oluﬂturmaktad›r. Bu bilgilerden hareketle uluslararas› ö¤rencilerin birinci önceli¤inin kariyer geliﬂimi
oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin
yeni bir sosyal çevre edinme olana¤› sa¤lamas›, uluslararas› ö¤rencilerin üniversite tercihinde etkili olan bir di¤er önemli faktördür. Bunun yan›nda, ö¤rencinin ailesinin teﬂviki ve çevresinin beklentilerine cevap verme düﬂüncesi uluslararas› ö¤rencileri üniversiteye gitmeye motive eden di¤er unsurlard›r. Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmaya motive eden bir di¤er
önemli etken, bu hareketlili¤e kat›lman›n ö¤renciye yurt d›ﬂ›na
taﬂ›nma olana¤› sa¤lamas›d›r.
‹ﬂ hayat›na baﬂlamadan önce güzel zaman geçirme iste¤i,
kendini iﬂ hayat›na haz›r hissetmeme, gelecek kariyeri ile ilgili
net plan›n olmamas›, kariyerine ara verme ve evden uzaklaﬂma
istekleri ö¤rencilerin uluslararas› e¤itime kat›lmas›nda genel
olarak orta düzeyde etkili motivasyon unsurlar›d›r. Ayr›ca, üniversitelerin gerçekleﬂtirdikleri pazarlama faaliyetleri, ö¤rencilerin okul veya kariyer dan›ﬂmanlar›n›n yurt d›ﬂ› e¤itimini tavsiye
etmesi ve ö¤rencilerin yurt d›ﬂ›na giden arkadaﬂlar›ndan ayr›lmamak istemesi uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmay›
orta düzeyde etkileyen motivasyon unsurlar›d›r. Bunun yan›nda, ö¤rencinin yurtd›ﬂ›na giden k›z veya erkek arkadaﬂ›ndan ayr›lmak istememesi uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmay›
en az etkileyen motivasyon unsurudur.
Yukar›da verilen bulgular de¤erlendirilirken göz ard› edilmemesi gereken önemli bir nokta, bu s›ralaman›n aritmetik ortalamalara göre yap›ld›¤›d›r. Aritmetik ortalaman›n yan›nda
standart sapmalar›n da yorumlanmas› önemlidir. Kariyer geliﬂimi ile ilgili olan ifadelerin genel olarak aritmetik ortalamalar›
düﬂüktür. Bu durum, genel olarak kariyer geliﬂimi ile ilgili ifadelerin araﬂt›rmaya kat›lan ö¤renciler için önemli motivasyon
unsuru oldu¤u anlam›na gelmektedir. Bunun yan›nda, ö¤rencilerin uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inde orta derecede etkili
oldu¤u belirtilen motivasyon unsurlar›n›n standart sapmalar›
nispeten büyüktür. Bu do¤rultuda, aritmetik ortalamalardan
hareketle orta düzeyde önemli oldu¤u söylenen motivasyon unsurlar›n›n bir k›s›m ö¤renciler için yüksek düzeyde iken, baﬂka
bir k›s›m için orta düzeyde ve di¤er bir k›s›m için ise, düﬂük düzeyde önemli motivasyon unsuru oldu¤u sonucuna var›labilir.
Örne¤in, uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›ndan
bir tanesi olan “ba¤›ms›z yaﬂayabilmeyi ö¤renme” ifadesinin
aritmetik ortalamas› nispeten yüksektir. Bu durum bu ifadenin
genel olarak uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmesinde
önemli bir motivasyon unsuru oldu¤u anlam›na gelmektedir.

Ayr›ca, bu ifadenin standart sapmas› da nispeten yüksektir. Bu
durum, bir k›s›m ö¤renciler için bu ifadenin önemli bir motivasyon olmad›¤› veya orta düzeyde önemli bir motivasyon unsuru oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›n› ölçmeye
yönelik ölçe¤e, verileri özetlemek için, faktör analizi uygulanm›ﬂt›r. Analiz sonucunda, iki adet ifade ölçekten ç›kar›lm›ﬂ ve 19
adet ifade beﬂ farkl› faktör alt›nda toplanm›ﬂt›r. Ölçe¤in KMO
örneklem yeterlili¤i oldukça yüksek ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca, Bartlett
küresellik testi için ki kare de¤eri istatistiksel olarak anlaml›d›r.
Bu durum örneklem büyüklü¤ünün yeterli oldu¤u ve veri setinin
birim matris olmad›¤› anlam›na gelmektedir. Ölçe¤in bir bütün
olarak güvenilirlik katsay›s› 0.87’dir ve bu de¤er ölçe¤in yüksek
derecede güvenilir oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Faktör analizi sonucunda beﬂ faktör oluﬂmuﬂtur. Bunlar; kariyer geliﬂimi, sosyal yaﬂam, çevresel faktörler, aile yönlendirmesi ve kariyer belirsizli¤i faktörleridir. Kariyer geliﬂimi faktörü;
ö¤rencinin gelecekteki kariyer hedefleri, para kazanma hedefleri, bölüme olan ilgisi, kiﬂisel tatmin, terfi hedefleri ve uluslararas› bir diplomay› statü simgesi olarak görmesi ifadelerinden oluﬂmaktad›r. Sosyal yaﬂam faktörü; ö¤rencinin evden uzaklaﬂma arzusu, iﬂ hayat›na at›lmadan önce güzel vakit geçirme iste¤i, yeni
arkadaﬂlar edinme iste¤i, kariyerine ara verme düﬂüncesi ve
k›z/erkek arkadaﬂlar› ile birlikte yaﬂama iste¤i ifadelerinden oluﬂmaktad›r. Çevresel faktörler ise; üniversitenin pazarlama faaliyetlerinin ö¤rencinin karar›n› etkilemesi, ö¤rencinin okul/kariyer dan›ﬂman›n›n ö¤rencinin karar›n› ﬂekillendirmesi ve ö¤renciyi üniversiteye gitmeye motive eden yüksek notlara sahip olmas› ifadelerinden oluﬂmaktad›r. Aile yönlendirmesi faktörü; ailenin ö¤renciyi üniversiteye gitmeye teﬂvik etmesi, ö¤rencinin
kendisini üniversiteye girmesi yönündeki beklentilere cevap vermek zorunda hissetmesi ve ö¤rencinin ba¤›ms›z yaﬂamay› ö¤renmesi ifadelerinden oluﬂmaktad›r. Kariyer belirsizli¤i faktörü
ise; ö¤rencinin iﬂ hayat›na girmeye kendini haz›r hissetmemesi
ve takip edece¤i kariyerin net olmamas› ifadelerinden oluﬂmaktad›r. Özetle, uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›; gelece¤e iliﬂkin kariyer geliﬂimi hedefleri, sosyal yaﬂama yönelik
beklentiler, üniversitelerin pazarlama faaliyetleri ve dan›ﬂmanlar›n yönlendirmesi, ö¤rencinin ailesinin yönlendirmesi ve ö¤rencinin gelece¤e iliﬂkin kariyer belirsizli¤i ﬂeklinde özetlenebilir.
Faktör analizi sonucunda, ö¤rencilerin yurt d›ﬂ›na giden arkadaﬂlar›ndan ayr›lmak istememesi ve uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin ö¤renciye yurt d›ﬂ›na taﬂ›nma olana¤› sa¤lamas›n› ölçen
ifadeler ölçekten ç›kar›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inde motivasyon unsuru olarak bu iki ifadeden
birisi orta ve di¤eri yüksek düzeyde etkili olarak belirlenmiﬂtir.
Analiz sonucunda ulaﬂ›lan faktörlerin ortalamalar› ve standart sapmalar›, ifadeler ayr› ayr› de¤erlendirildi¤i zaman elde
edilen sonuçlarla çok benzerdir. Kariyer geliﬂimi, en yüksek
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aritmetik ortalama ve en düﬂük standart sapmaya sahip olan faktördür. Bu durum, uluslararas› ö¤rencilerin en önemli motivasyon unsurunun, gelece¤e iliﬂkin kariyer geliﬂimi oldu¤u anlam›na gelmektedir. ‹kinci s›radaki en önemli motivasyon unsuru,
aile yönlendirmesidir. Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i genellikle yüksek maliyetlidir. Kariyerinin baﬂlang›c›nda olan bir kiﬂinin bu karar› tek baﬂ›na vermesi zor olabilmektedir. Bu nedenle aile teﬂviki uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inde önemli
bir motivasyon unsurudur. Sosyal yaﬂam, çevresel faktörler ve
kariyer belirsizli¤i faktörlerinin aritmetik ortalamas›n›n ve standart sapmas›n›n de¤erleri birbirine yak›nd›r. Bu üç faktörün ortalama ve standart sapma de¤erlerinden hareketle, bu faktörlerin her birinin, bir k›s›m ö¤renciler için orta derecede, bir k›s›m
ö¤renciler için düﬂük derecede ve di¤er bir k›s›m ö¤renciler için
ise yüksek derecede önemli oldu¤u söylenebilir.

Uluslararas› Ö¤rencilerin Motivasyon Unsurlar›
Aç›s›ndan Bölümlendirilmesi
Uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar› aç›s›ndan
farkl› pazar bölümleri oluﬂturup oluﬂturmad›¤›n› incelemek için
kümeleme analizi uygulanm›ﬂt›r. Kümeleme analizi, birebirine
benzeyen birey ve nesnelerin s›n›fland›r›lmas›n› sa¤layan çok
de¤iﬂkenli bir analiz türüdür. Uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›n› özetleyen; kariyer geliﬂimi, sosyal yaﬂam, çevresel faktörler, aile yönlendirmesi ve kariyer belirsizli¤i de¤iﬂkenleri üzerinden kümeleme analizi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Veri setine, öncelikle, hiyerarﬂik kümeleme analizi uygulanm›ﬂ ve en uygun küme say›s› üç olarak belirlenmiﬂtir. Sonras›nda ise, hiyerarﬂik olmayan kümeleme analizine küme say›s› üç olarak girilmiﬂ ve TTT Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Kümeleme analizi, faktör analizi sonras›nda oluﬂan her bir
faktörün standartlaﬂt›r›lm›ﬂ de¤erleri ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Analiz sonucunda 64 kiﬂi, eksik veri dolay›s›yla hiçbir kümeye
girememiﬂtir. Analiz sonucunda oluﬂan üç farkl› kümeden birincisinde ve en büyü¤ünde 351 kiﬂi bulunmaktad›r. Bu kümede bulunan kiﬂilerin üniversiteye gitmedeki en önemli motivasyon unsurlar› çevresel faktörler ve sosyal yaﬂam ile ilgilidir.
Çevresel faktörler; üniversite pazarlama faaliyetlerinin ve okul
kariyer dan›ﬂman›n›n yönlendirmesi ve ö¤rencinin puanlar›
do¤rultusunda kendini üniversiteye gitme zorunda hissetmesi
göstergelerinden oluﬂmaktad›r. Sosyal yaﬂam ise, iﬂ hayat›na
baﬂlamadan önce güzel vakit geçirme, evden uzaklaﬂma, yeni
arkadaﬂlar edinme, kariyerine ara verme ve partneriyle birlikte
yaﬂayabilme göstergelerinden oluﬂmaktad›r. Bu iki faktörün
içerdi¤i göstergelerden hareketle, bu kümeye “yeni sosyalleﬂme
olanaklar› arayanlar” ismi verilmiﬂtir. Bu kümede yer alanlar,
özellikle üniversite pazarlama faaliyetleri ve okul kariyer dan›ﬂman›n›n yönlendirmesi do¤rultusunda hareket etmektedirler.
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‹kinci kümede yer alan kiﬂilerin, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmalar›ndaki motivasyon unsurlar› aras›nda kariyer geliﬂim planlar› öne ç›kmaktad›r. Kariyer geliﬂimi; gelecekteki kariyer hedefleri, terfi hedefleri, bölüme olan ilgi, para kazanma hedefleri, kiﬂisel tatmin ve uluslararas› bir diplomay› statü simgesi olarak görme bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r. Bu do¤rultuda bu küme, “kariyer takipçileri” olarak isimlendirilmiﬂtir.
Kariyer takipçileri kümesinde 166 kiﬂi bulunmaktad›r.
Üçüncü kümede yer alan kiﬂilerde, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmalar›ndaki motivasyon unsurlar› olarak, aile
yönlendirmesi ile hareket etme ve kariyer belirsizli¤i ön plana
ç›kmaktad›r. Aile yönlendirmesi, aile taraf›ndan ö¤rencinin üniversiteye gitmesinin teﬂvik edilmesi, ö¤rencinin kendisini üniversiteye girmesi yönündeki beklentilere cevap vermek zorunda hissetmesi ve ö¤rencinin ba¤›ms›z yaﬂamay› ö¤renmesi bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r. Kariyer belirsizli¤i ise, ö¤rencinin iﬂ
hayat›na girmeye kendini haz›r hissetmemesi ve takip edece¤i
kariyerin net olmamas› bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r. Bu kümeye “aile yönlendirmesi ile hareket edenler” ismi verilmiﬂtir. Bu
kümede yer alanlar›n en belirgin özelli¤i, kendilerini iﬂ hayat›na haz›r hissetmemeleri ve gelecek kariyerleri ile ilgili net planlar›n›n olmamas›d›r. Bu kümede 235 kiﬂi bulunmaktad›r.
Kümeleme analizi sonras›nda, tek yönlü ANOVA analizi uygulanm›ﬂ ve kümeleme analizinin sa¤lamas› yap›lm›ﬂt›r. TTT Tablo 2’de gösterildi¤i gibi, analiz bulgular›, gruplar aras›nda faktör
analizi sonucunda belirlenen beﬂ farkl› motivasyon unsuru aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k göstermektedir. Ayr›ca, bu farkl›l›¤›n herhangi iki grup aras›nda m›, yoksa gruplar›n
tamam› aras›nda m› oldu¤unu test etmek için Tukey testi sonuçlar› de¤erlendirilmiﬂtir. Bu test sonucuna göre, kümeleme
analizi sonucunda oluﬂan bu üç grubun tamam›, beﬂ faktörün
hepsi için istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde birbirinden farkl›l›k göstermektedir. Bu bulgulardan hareketle genel olarak uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›na göre üç farkl› bölüme ayr›labilece¤i söylenebilir.
Kümeleme analizi sonucunda ulaﬂ›lan bu üç farkl› grubun
yaﬂ ortalamalar› tek yönlü ANOVA analizi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂTTT Tablo 2. Kümeleme ve ANOVA analizi sonuçlar› tablosu.
Kümeler
Faktörler

1

2

ANOVA
3

F

Sig.
0.00

Kariyer geliﬂimi

-0.42

0.78

0.08

104.12

Sosyal yaﬂam

0.36

-0.33

-0.31

49.29

0.00

Çevresel faktörler

0.59

-0.39

-0.61

169.82

0.00

Aile yönlendirmesi

-0.09

-1.01

0.85

311.75

0.00

Kariyer belirsizli¤i

-0.06

-0.35

0.34

26.18

0.00

Kümedeki kiﬂi say›s›

351

166

235
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TTT Tablo 3. Kümelere göre ö¤rencilerin e¤itim düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Kay›tl› oldu¤u e¤itimin düzeyi
Kümeler

Lisans

Yüksek lisans

Doktora

Cevaps›z

Toplam

Yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar

Say›
E¤itim düzeyine göre % de¤er

44
%41

151
%50

32
%39

124
%48

351
%47

Kariyer takipçileri

Say›
E¤itim düzeyine göre % de¤er

28
%26

54
%18

46
%55

38
%15

166
%22

Aile yönlendirmesi ile hareket edenler

Say›
E¤itim düzeyine göre % de¤er

36
%33

99
%33

5
%6

95
%37

235
%31

Toplam

Say›
E¤itim düzeyine göre % de¤er

108
%100

304
%100

83
%100

257
%100

752
%100

t›r. Analiz sonucuna göre, kariyer takipçileri olarak isimlendirilen ikinci grupta yer alan ö¤rencilerin yaﬂ ortalamalar› (26.2)
di¤er iki grupta yer alan kiﬂilerin yaﬂ ortalamalar›ndan (yeni
sosyalleﬂme olana¤› arayanlar: 24.2 ve aile yönlendirmesi ile hareket edenler: 24.5) istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde daha
yüksektir. Yaﬂ itibariyle, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar ile
aile yönlendirmesi ile hareket edenler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktad›r. Ayr›ca, motivasyon
unsuru olarak uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin sa¤lad›¤›
mezuniyet sonras› yurt d›ﬂ›na yerleﬂme imkan›na verilen cevaplar›n ortalamalar› gruplar aras›nda tek yönlü ANOVA analizi
ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Analiz sonucuna göre, kariyer takipçileri
kümesinde bulunan ö¤renciler, di¤erlerine göre istatistiksel
olarak anlaml› ﬂekilde daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bunun
ötesinde, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesi de istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde mezuniyet sonras› yurt d›ﬂ›na yerleﬂme e¤ilimi itibariyle aile yönlendirmesiyle hareket edenler
kümesine göre daha yüksek ortalamaya sahiptir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin oluﬂturdu¤u kümelere
göre e¤itim düzeylerini karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla TTT Tablo 3’te
gösterilen çapraz tablo oluﬂturulmuﬂtur. Çapraz tabloya göre,
lisans ö¤rencilerinin, en çok yeni sosyalleﬂme olana¤› arayan-

lar grubunda olmakla birlikte, her üç gruba birbirine yak›n
oranlarda da¤›ld›¤› söylenebilir. Yüksek lisans ö¤rencilerinin
yar›s›, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesinde yer almaktad›r. Doktora ö¤rencilerinin yar›dan fazlas› kariyer takipçileri kümesinde yer almaktad›r. Bunun yan›nda, önemli
oranda yüksek lisans ö¤rencisi, aile yönlendirmesi ile hareket
edenler kümesinde ve yine önemli oranda doktora ö¤rencisi
de yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesi içerisindedir.
Ayr›ca, yüksek lisans ö¤rencileri, kariyer takipçileri kümesinde düﬂük oranda bulunmakta ve doktora ö¤rencileri ise, aile
yönlendirmesi ile hareket edenler kümesinde çok düﬂük oranda bulunmaktad›r. Doktora ö¤rencilerinin, belirgin özelli¤i
net kariyer plan›n›n olmamas› olan aile yönlendirmesi grubunda çok düﬂük oranda olmas› beklenen bir sonuçtur. Buna
karﬂ›l›k, yüksek lisans ö¤rencilerinin kariyer takipçileri grubunda düﬂük oranda bulunmas› beklentiye ters bir durumdur.
Bu durum, Birleﬂik Krall›k’ta yüksek lisans e¤itimin bir y›l olmas› ve ö¤rencilerin yüksek lisans için bu ülkeyi tercih etmesinde bu faktörün önemli olmas› ile aç›klanabilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin kay›tl› olduklar› programlar›n kümelere da¤›l›m› çapraz tablo arac›l›¤›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. TTT Tablo 4’te gösterilen bulgular, e¤itim progra-

TTT Tablo 4. Kümelere göre ö¤renim programlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Ö¤renim program›
Ö¤renim program›

Sa¤l›k Bilimleri

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler

Toplam

Yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar

Say›
Ö¤renim program›na göre % de¤er

15
%33

48
%34

179
%44

242
%41

Kariyer takipçileri

Say›
Ö¤renim program›na göre % de¤er

14
%31

52
%37

93
%23

159
%27

Aile yönlendirmesi ile hareket edenler

Say›
Ö¤renim program›na göre % de¤er

16
%36

41
%29

133
%33

190
%32

Toplam

Say›
Ö¤renim program›na göre % de¤er

45
%100

141
%100

405
%100

591
%100
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m›n› belirtmeyen ve kümeleme analizi sonucunda eksik veri
dolay›s›yla bir grubun içerisine girmeyen ö¤rencileri kapsamamaktad›r. Tabloya göre, sa¤l›k ve fen bilimleri alanlar›nda
ö¤renim görenlerin her üç gruba da¤›l›m oranlar› birbirine
yak›nd›r. Bununla birlikte, fen bilimleri alan›nda ö¤renim gören ö¤renciler en çok kariyer takipçileri kümesinde; sonras›nda, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesinde yer almaktad›rlar. Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n ço¤unlu¤u sosyal bilimler
kapsam›nda bir programda ö¤renim görmektedir. Sosyal bilimler alan›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin yar›ya yak›n k›sm›, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesinde; önemli bir
ço¤unlu¤u ise, aile yönlendirmesi ile hareket edenler kümesinde bulunmaktad›rlar. Bunun yan›nda, sosyal bilimler alan›nda çal›ﬂan az›msanamayacak bir ço¤unluk ise, kariyer takipçileri kümesinde yer almaktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Bu araﬂt›rma, uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler itibari ile
uluslararas› ö¤rencileri farkl› pazar bölümlerine ay›rmak amac›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rma bulgular›na göre, uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerindeki motivasyon unsurlar›; gelece¤e iliﬂkin kariyer geliﬂimi hedefleri, sosyal yaﬂama
yönelik beklentiler, üniversitelerin pazarlama faaliyetleri ve dan›ﬂmanlar›n yönlendirmesi, ö¤rencinin ailesinin yönlendirmesi
ve ö¤rencinin gelece¤e iliﬂkin kariyer belirsizli¤i ﬂeklinde özetlenebilir. Kariyer geliﬂimi faktörü, araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin neredeyse tamam› için üniversiteye gitmede en önemli
motivasyon unsurudur. Bunun yan›nda, aile yönlendirmesi de
ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u için önemli bir motivasyon unsurudur. Bu iki sonuç, Pyvis ve Chapman (2007) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂman›n sonuçlar›yla benzerdir.
Uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lan kiﬂiler mezuniyet sonras› daha iyi pozisyonlarda daha yüksek bir maaﬂla çal›ﬂabilmektedirler (Kethüda, 2015; Pyvis ve Chapman, 2007).
Öte yandan, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤ine kat›lmak yüksek maliyetlidir. Bu nedenle, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤i,
geri dönüﬂ oran› yüksek ve maliyetli bir yat›r›m olarak de¤erlendirilmektedir (Maringe, 2006; Petruzzellis ve Romanazzi,
2010). Bu do¤rultuda, uluslararas› hareketlili¤e kat›lacak ö¤renciler veya aileleri, bu hareketlili¤in ö¤rencinin gelecek kariyer
geliﬂimi üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmaktad›r. Mezun olunan üniversitenin kalitesi ve bilinirli¤i, bu üniversiteden
al›nan diploma ile ö¤rencinin gelecek kariyer planlar›na do¤rudan etki etmektedir. Bu nedenle, kalite ve bilinirlik, ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde en önemli tercih faktörleridir (Binsardi ve Ekwulugo, 2003; BMRB, 1998; British Council, 2002;
Maringe ve Carter, 2007; Soo ve Elliott, 2010). Bu do¤rultuda,
daha fazla uluslararas› ö¤renci a¤›rlamak isteyen üniversitelere,
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uluslararas› kalite akreditasyonlar›na sahip olmalar› ve uluslararas› bilinirliklerini art›rmak için çaba sarf etmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü uluslararas› ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun birinci önceli¤i, gelecek kariyer geliﬂimi planlar›d›r ve bu
motivasyon unsurunun do¤urdu¤u ihtiyac› tatmin etmenin yolu, uluslararas› kalite akreditasyonlar›na ve bilinirli¤e sahip olmaktan geçmektedir.
Araﬂt›rman›n sonuçlar›na göre, uluslararas› ö¤renciler
motivasyon unsurlar›na göre üç farkl› bölüme ayr›labilir. Birinci küme, yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar kümesi olarak
isimlendirilmiﬂtir. Bu grupta yer alan ö¤renciler uluslararas›
ö¤renci hareketlili¤ine; evden uzaklaﬂma, iﬂ hayat›na baﬂlamadan önce güzel vakit geçirme, yeni arkadaﬂl›klar kurma veya
kariyerine ara verme gibi sosyal hayata iliﬂkin motivasyon unsurlar› dolays›yla kat›lm›ﬂt›r. Bunun yan›nda, bu kümenin en
belirgin özelli¤i, çevresel faktörlerin üniversiteye gitmedeki
yüksek motivasyon etkisidir. Çevresel faktörler; üniversite pazarlama faaliyetleri, okul/kariyer dan›ﬂman›n›n yönlendirmesi ve puanlar› do¤rultusunda kendini üniversiteye gitmeye zorunlu hissetme bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r. Dolay›s›yla bu
kümedekiler, üniversiteye yeni sosyalleﬂme olanaklar›na kavuﬂma motivasyonuyla gitmekte ve bu süreçte de üniversite
pazarlama faaliyetlerinden ve okul kariyer dan›ﬂman›ndan
önemli oranda etkilenmektedir.
Kat›l›mc›lar›n %47’si yeni sosyalleﬂme olana¤› arayanlar
kümesinde yer almaktad›r. Bu kümede yer alanlar, mezuniyet
sonras› yurt d›ﬂ›na yerleﬂme e¤ilimi, di¤er kümelerdeki ö¤rencilere k›yasla, orta düzeyde olan ö¤rencilerdir. Bu kümedeki ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas›, aile yönlendirmesi ile hareket edenler kümesinde bulunan ö¤rencilerinki ile benzer, fakat kariyer takipçileri kümesinde yer alanlardan daha düﬂüktür. Bu kümede yer alanlar›n büyük ço¤unlu¤u yüksek lisans
ö¤rencisidir ve sosyal bilimler alan›nda ö¤renim görmektedir.
Bu grubu hedef kitle olarak belirleyecek üniversitelere sosyal
bilimler alan›nda lisansüstü ö¤renim program› say›s›n› art›rmas› tavsiye edilebilir. Bunun yan›nda bu üniversitelere, pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k vermeleri ve bu faaliyetlerde
üniversitenin sa¤lad›¤› sosyalleﬂme olanaklar›n› ön plana ç›karmalar› tavsiye edilebilir. Ayr›ca, do¤rudan ö¤rencileri hedef alan pazarlama faaliyetlerinin yan›nda, okul/ kariyer dan›ﬂmanlar›na yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleﬂtirmeleri
tavsiye edilebilir.
Analiz sonucunda ulaﬂ›lan ikinci küme, kariyer takipçileri
kümesidir. Bu grupta, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin sa¤lad›¤› kaliteli e¤itimin, terfi olanaklar›n›n, daha çok para kazanma olanaklar›n›n, daha iyi bir iﬂ sahibi olma olanaklar›n›n ve kiﬂisel tatminin fark›nda olan ve bu faktörlere fazla önem veren
ö¤renciler bulunmaktad›r. Bunun yan›nda, bu kümedeki ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde, düﬂük oranda da olsa, çevresel
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faktörler ve sosyal yaﬂam faktörleri etkilidir. Bu kümedeki ö¤rencilerin motivasyon unsurlar› aras›nda, aile yönlendirmesi en
az etkili olan faktördür. Kat›l›mc›lar›n %22’sinin bulundu¤u bu
kümedeki ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› di¤er iki kümeninkinden
yüksektir. Bu kümedeki ö¤renciler, mezuniyet sonras› yurt d›ﬂ›na yerleﬂme e¤ilimi, di¤er ö¤rencilere k›yasla en fazla olan ö¤rencilerdir. Buna ek olarak, bu gruptaki ö¤renciler, kümelerdeki kiﬂi say›s›ndan ba¤›ms›z olarak, oran üzerinden e¤itim alanlar›na ve düzeylerine göre de¤erlendirildi¤inde a¤›rl›k olarak
fen bilimlerinde doktora düzeyinde ö¤renim gören ö¤rencilerden oluﬂmaktad›r. Kariyer takipçilerini hedef kitle olarak belirleyen üniversitelere, özellikle fen bilimleri alan›nda çok say›da
doktora programlar› açmalar› tavsiye edilebilir. Ayr›ca, bu üniversitelere, ö¤rencilerin ailelerine yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleﬂtirmemeleri, bununla birlikte, ö¤renciye ve ö¤rencinin okul/kariyer dan›ﬂmanlar›na yönelik s›n›rl› pazarlama faaliyetleri gerçekleﬂtirmeleri önerilebilir. Bu üniversitelere, bu faaliyetlerde a¤›rl›kl› olarak e¤itimin kalitesini, sahip olunan uluslararas› akreditasyonlar› vurgulamalar› ve üniversitenin sa¤lad›¤› yeni sosyalleﬂme olanaklar›na da yer vermeleri tavsiye edilebilir. Ayr›ca, bu üniversitelere, e¤itim kalitesi, uluslararas› akreditasyon ve uluslararas› bilinirlik konular›nda yo¤un çal›ﬂma
içerisinde olmalar› ve bu alanlarda en iyi imaja sahip üniversiteler aras›nda olmaya gayret etmeleri tavsiye edilebilir.
Analiz sonucunda ulaﬂ›lan üçüncü küme, aile yönlendirmesi ile hareket edenler kümesidir. Bu kümede bulanan ö¤rencilerin en önemli motivasyon unsurlar› birinci s›rada aile
yönlendirmesi ve ikinci s›rada kariyer belirsizli¤idir. Aile yönlendirmesi, ailenin teﬂvik etmesi, beklentileri karﬂ›layabilme,
ba¤›ms›z yaﬂamay› ö¤renme bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r.
Kariyer belirsizli¤i ise, iﬂ hayat›na haz›r hissetmeme ve net
kariyer plan›n olmamas› bileﬂenlerinden oluﬂmaktad›r. Bu ö¤renciler, mezuniyet sonras› yurtd›ﬂ›na yerleﬂme e¤ilimi di¤er
ö¤rencilere k›yasla en düﬂük olan ö¤rencilerdir. Ayr›ca, bu
ö¤renciler kümelerdeki kiﬂi say›s›ndan ba¤›ms›z olarak oran
üzerinden e¤itim düzeylerine göre de¤erlendirildi¤inde a¤›rl›kl› olarak lisans ve yüksek lisans ö¤rencileri oldu¤u ve doktora ö¤rencilerinin bu grupta çok az oldu¤u söylenebilir. Bu
gruptaki ö¤renciler, sa¤l›k, fen ve sosyal bilimleri ile ilgili bölümlere benzer oranlarda da¤›lmakla birlikte, bu alanlar içerisinde en düﬂük ö¤renci oran› fen bilimlerindedir. Bu grubu
hedef kitle olarak belirleyen üniversitelere, özellikle sa¤l›k ve
sosyal bilimleri alanlar›nda ve lisans düzeyinde programlar
açmalar› ve pazarlama faaliyetlerini ö¤rencilerin ailelerine yönelik gerçekleﬂtirmeleri tavsiye edilebilir. Bu kümedeki ö¤renciler için, TTT ﬁekil 6’da gösterildi¤i gibi kariyer geliﬂimi ve
sosyal yaﬂam önemli iki motivasyon faktörüdür. Dolay›s›yla, bu
grupta yer alan ö¤rencilerin ailelerine yönelik tutundurma fa-

TTT ﬁekil 6. Uluslararas› ö¤rencilerin motivasyon unsurlar›na göre bölüm-

lere ayr›lmas›.

aliyetlerinde, e¤itimin kalitesine, kariyer olanaklar›na ve akreditasyona yer vermesinin yan›nda, sosyal yaﬂam olanaklar›n› da
vurgulamas› tavsiye edilmektedir.
Ulaﬂ›lan bulgular bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde, belirtilen faktörlerin ö¤rencilerin üniversiteye gitmesinde önemli
motivasyon unsurlar› oldu¤u sonucuna var›labilir. Bununla birlikte, üniversiteler, bu faktörlerin tamam›n› en iyi ﬂekilde karﬂ›layarak her alanda rakip üniversitelerin önüne geçmek için yeterli kaynak ve yetene¤e sahip olmayabilmektedir. Bu nedenle,
üniversiteler, kendi örgütsel kaynak ve yetenekleri do¤rultusunda, talepleri bu kaynak ve yetenekler ile en çok örtüﬂen belirli nitelik ve nicelikteki ö¤rencileri hedef kitle olarak belirlemelidir. Di¤er bir ifadeyle, üniversiteler ö¤renci pazar›n› belirli kriterler itibariyle bölümlendirmeli ve di¤er rakip üniversitelere göre ihtiyaçlar›n› daha iyi karﬂ›layabilece¤i ö¤renci grubunu, hedef pazar kitlesi olarak belirlemelidir. Bu çal›ﬂmada, yüksekö¤renim gören uluslararas› ö¤renciler, üniversiteye gitmedeki motivasyon unsurlar›na göre gruplara ayr›lm›ﬂ ve gruplar›n özelliklerinden hareketle üniversitelere önerilerde bulunulmuﬂtur. Bundan sonra bu alanda araﬂt›rma yapacaklara, ulusal
ve uluslararas› ö¤rencileri, motivasyon faktörleri haricindeki
bölümlendirme kriterleriyle de bölümlere ay›rmalar› tavsiye
edilebilir.
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