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Özet: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri fakülte yada yüksekokulu 
tercih ederken söz konusu fakülte yada yüksekokulun web sitesinin yada bağlı bulunduğu 
üniversitenin web sitesinin tercihlerinde etkili olup olmadığı, etkili ise önem derecesine göre 
kaçıncı sırada geldiği incelenmektedir. Araştırma Türkiye’de turizm alanında lisans düzeyinde 
eğitim veren üniversitelerin turizm alanında lisans öğrenimi gören öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Veriler, Internet’e yerleştirilen online anket aracılığı ile toplanmıştır.  Elde 
edilen verilere frekans dağılımları çıkarma ve ortalama alma gibi çeşitli istatistiksel testler 
uygulanmıştır. Verilerin analizinde, söz konusu öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları 
okulları tercihlerinde öncelikli olarak hazırlık sınıfı olma durumunun etkili olduğu, söz konusu 
öğrencilerin tercihlerinde etkili olan ikinci unsurun ise ilgili üniversitenin ya da okulun web 
sitesi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
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A Research About Effectiveness Of Websites On Faculty 
/Graduate School Choices Of Students Being Educated In The 
Field Of Tourism At Bachelor’s Degree. 
 
Abstract: In this study whether the websites of faculties or graduate schools which students 
are being educated are important or not while choosing those schools is studied along with the 
websites of the universities those faculties or graduate schools are connected.  If the websites 
are important, their importance rank is studied too. The research is carried out at the 
universities providing education in the field of tourism at bachelor’s degree among the 
students being educated at this degree. Data were gathered by online questionnaires through 
the internet.  Frequency distribution and descriptives were applied to the gathered data. 
Analysis revealed that the first thing that affects students choices is the preparatory classes and 
second thing that affects their choices is the websites of universities or the schools.  
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1. Giriş 
 
Zihinsel bir süreç ve insanın en önemli yaşam 
becerilerinden biri olan karar verme akıl, 
düşünce, bilinç ve irade ile donatılmış insana 
özgü bir özelliktir. Aslında yaşam boyu 
insanın tüm eylem ve davranışı bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak bir karar verme işlemidir. 
Bununla birlikte uygun ve doğru kararlar 
bireyin yaşamında olumlu değişim ve 

gelişmelere sebep olurken, yanlış kararlar 
bireyin yaşamını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. İnsan günlük yaşantısı 
içinde birçok karar verme durumunda 
kalmaktadır. Vereceği kararların etkisinin 
hayatı üzerinde az olduğunda bireyler, çoğu 
zaman üzerinde çok iyi düşünmeden 
gelişigüzel karar verilebilmektedirler. Diğer 
taraftan okul ve meslek seçimi, eş seçimi gibi 
insan yaşamını önemli ölçüde etkileyebilecek 



bazı kararlar detaylı bir şekilde düşünmeyi 
gerektirmektedir. Son yıllarda teknolojik, 
ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte 
bireylerin sosyal yaşantıları daha karmaşık 
hale gelmekte ve bireyin içinde bulunduğu 
sosyal çevrede seçenekleri artmakta ve 
karmaşıklaşmaktadır. Bu da bireyin karar 
vermesini güçleştirmekte ve karar verirken 
seçenekler üzerinde daha fazla düşünmesini 
gerekli kılmaktadır [1]. 
Karmaşık durumlar karar vermeyi oldukça 
güçleştirmekte bu karar karmaşıklığı, bireyin 
karar verme durumunu olumsuz şekilde 
etkilemektedir [2]. Bireyin sağlıklı karar 
vermesi için karar vermeden önce seçenekler 
çok iyi gözden geçirilip değerlendirilmelidir. 
Bu nedenle karar verme, genellikle bireyin 
karşısına bir problem olarak çıkmaktadır. Bir 
bakıma birey bir problemi çözmek için de 
neler yapacağına karar vermek zorundadır 
[3]. İnsanlar için yapılabilecek en iyi şey, 
koşullar ve bilgiler doğrultusunda en iyi 
kararı vermek, olası sorun yaratabilecek 
durumlar için de yeni kararlar alabilmektir 
[4]. 
Tercih kelimesinin Türkçe karşılığı; üstün 
tutmak, seçmek, yeğlemektir. Tercih yapmak 
bir şeyi diğerinden ayırt etmek, bir şeyi öne 
çıkarabilmek başlı başına bir bilinç gerektirir. 
Bir şeyi bilerek ve bilinçli olarak 
seçebilmektir. Bunlardan da anlaşılacağı 
üzere tercih bir karar verme işlemidir. 
Dolayısıyla öğrenim göreceği okulu tercih 
eden bir öğrenci kendine göre bir karar 
stratejisi kullanarak karar vermektedir. Diğer 
taraftan tercih, seçtiğini veya tercih ettiğini de 
kabullenmek, içselleştirmek ve 
sorumluluğunu da alabilmektir [5]. 
Karar verme stratejileri ile ilgili yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, bireylerin karar 
verme biçimlerinin çeşitli değişkenlere bağlı 
olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. 
Örneğin yaş değişkeni karar verme 
davranışında farklılık yaratan değişkenlerden 
bir tanesidir [6]. Ailenin tutumu ve yaklaşımı 
çocuğun karar stratejilerini kullanmasında 
önemli bir değişken olarak gösterilmektedir 
[7]. Yine akran grubu baskısı, benlik saygısı 

gibi değişkenlerin de karar verme davranışı 
üzerinde etkisi olduğu vurgulanmaktadır [8]. 
Son yıllarda Internet’in tüketici karar 
sürecinde bilgi edinme, karşılaştırma, geri 
bildirim alma, müşteri memnuniyetini ölçme 
gibi önemli roller üstlendiği bilinmektedir. 
Öğrenim göreceği yüksek öğrenim kurumunu 
seçmede bir karar stratejisi uygulayan ve 
karar verme süreci yaşayan öğrenciler için ise 
özellikle sağlıklı ve güncel bilgiye ulaşmak 
adına Internet’in özellikle bilgi edinme ve 
karşılaştırma gibi durumlarda daha da ön 
plana çıkmış olduğu söylenebilir. Çünkü 
Bilgisayar ve internet kullanımı geniş bir 
kullanıcı kitlesine hitap etmekle birlikte, 
büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 
görülmektedir. Öğrenmeye daha yatkın, 
yeniliklerin kabulüne ve uygulanmasına daha 
açık olan gençler bu alan için büyük bir 
potansiyel oluşturmaktadırlar [9]. Bu anlamda 
öğrencilerin okuyacağı yüksek öğrenim 
kurumunu tercihlerinde karar verme 
davranışını etkileyen birçok etken olmakla 
birlikte özellikle yoğun internet kullanıcısı 
olan gençlerin karar sürecinde öğrenim 
görmeyi düşündüğü yüksek öğrenim 
kurumunun Internet sitesindeki bilgileri 
kullandığı da bir gerçektir. Buradan hareketle 
bu çalışmada öğrencilerin öğrenim görmeyi 
düşündüğü yükseköğrenim kurumunu 
tercihlerinde söz konusu kurumun internet 
sitesinin karar sürecinde etki düzeyinin 
ölçülmesi hedeflenmiştir. 
 
2. Araştırmanın Amacı 
 
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin 
öğrenim gördükleri fakülte ya da 
yüksekokulu tercih ederken söz konusu 
fakülte ya da yüksekokulun web sitesinin 
yada bağlı bulunduğu üniversitenin web 
sitesinin tercihlerinde etkili olup olmadığı, 
etkili ise önem derecesine göre kaçıncı sırada 
geldiği incelenmektedir.  
 
3. Kapsamı ve Kısıtları 
Araştırma anket tekniğine dayalı olup, 
araştırmanın evrenini Türkiye’deki 



üniversitelerin turizm alanlarında lisans 
öğrenimi gören öğrenciler oluşturmaktadır.  
 
4. Analiz ve Bulgular 
 
Öğrencilerin tercihinde üniversite web 
sitelerinin etkililiğini belirlemeye yönelik 
hazırlanan anket geliştirilirken literatürde 
[10][11][12] yapılmış olan çalışmalardan 
yararlanılmıştır. Anket soruları Alpha 
(Cronbach) yöntemi kullanılarak güvenilirlik 
testine tabi tutulmuştur. Bu testin sonucuna 
göre Alpha değeri 0,73 olarak tespit 
edilmiştir. Anket sorularının güvenilirlik 
düzeyi yeterli bulunduktan ve anket 
formlarına son şeklinin verilmesinin ardından 
anket formu Microsoft Frontpage 2003 
yazılımındaki form özelliğinden 
yararlanılarak Internet’e yerleştirilecek 
şekilde düzenlenmiş, ardın da Frontpage 2003 
yazılımdaki “siteyi yayımla” özelliği ile anket 
formu http://www.yasarsari.com/anket.htm 
adresi ile Kasım 2009’da Internet’e 
yerleştirilmiştir. 
Daha sonra üniversitelerin turizm alanında 
lisans eğitimi veren fakülte ve 
yüksekokullarının yöneticilerine ve bilgisayar 
dersi okutan öğretim elamanlarına e-mail ile 
ulaşılarak anketlerin öğrencileri tarafından 
doldurulmaları için gerekli bilgilendirme ve 
yönlendirmeler konusunda desteklerine 
başvurulmuştur. Öğrenciler tarafından anket 
formları doldurularak gönderilen veriler 
günlük olarak yedeklenmek suretiyle 
anketlerle veri toplama işlemi 50 gün 
boyunca devam etmiştir. 18 Aralık 2009 
tarihi itibariyle veri toplama işlemi 
sonlandırılmıştır.  
Toplanan verilerden eksik ve hatalı olanlar 
ayrıştırıldıktan sonra toplam 130 adet ankete 
ait verinin araştırmada kullanılmaya uygun 
olduğuna karar verilmiştir. Dolayısıyla 
verilerin analizinde kullanılan veri sayısı (n) 
130’dur. Anket sonuçlarının yer aldığı 
dosyada toplanan veriler SPSS (Statistical 
Packages for Social Sciences) paket 
programında elde edilmek istenen amaçlara 
uygun olarak yeniden kodlanmak suretiyle 

oluşturulan veri dosyasına aktarılmıştır. Bu 
verilere frekans dağılımları çıkarma, ve  
ortalama alma gibi çeşitli istatistiksel 
yöntemler uygulanmıştır.  
Tablo 1’de anketi dolduran öğrencilere ait 
kişisel değişkenlerle ilgili dağılımlar 
görülmektedir. 
 

Tablo 1: Ankete Katılanların Kişisel 
Değişkenlere Göre Dağılımı 

Cinsiyet n  Oran % 
Erkek 75 57,7 
Bayan 55 42,3 

Toplam 130 100 
 

Üniversite n Oran % 
Eskişehir Osmangazi 
Üniv. 

29 22,3 

Sakarya Üniv 23 17,7 
Nevşehir Üniv. 22 16,9 
Balıkesir Üniv. 18 13,8 
Anadolu Üniv. 14 10,8 
Gaziosmanpaşa Üniv. 14 10,8 
Ege Üniv 10 7,7 
Toplam 130 100,0 

 

Mezun Olunan Lise n Oran % 
Düz Lise 54 41,5 
Anadolu Turim Meslek 
Lisesi 

30 23,1 

Anadolu Lisesi 18 13,8 
Diğer 17 13,1 
Cevapsız 11 8,5 
Toplam 130 100,0 

 

Ailenin Oturduğu Yer n Oran % 
İl Merkezi 73 56,2 
İlçe Merkezi 35 26,9 
Belediyesi Olan Belde 11 8,5 
Köy 10 7,7 
Cevapsız 1 0,8 
Toplam 130 100.0 

 
Tablo 1’deki değerlerden de anlaşılacağı 
üzere toplam 7 üniversiteden %75’i Erkek 
%55’i de bayan olmak üzere toplam 130 
öğrenci anketi doldurmuştur. Bu öğrencilerin 

http://www.yasarsari.com/anket.htm


bir çoğununun normal lise mezunu olduğu ve 
%73 gibi büyük bir çoğunluğunun ailelerinin 
de il merkezinde oturduğu görülmektedir.  
Bu öğrencilerin %71,2’si öğrenim görmekte 
olduğu yüksek öğrenim kurumunu tercih 
ederken belirli bir araştırma yaptıklarını 
belirtirken, %28,8’i herhangi bir araştırma 
yapmadıklarını direkt olarak hedefledikleri 
yüksek öğrenim kurumunu tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir.  
Öğrenim görmekte olduğu yüksek öğrenim 
kurumunu tercih ederken araştırma yaparak 
tercih eden öğrencilerin araştırmalarında 
etkili olan ortamlara ait ortalama değerleri 
Tablo 2’de görülmektedir. Söz konusu bu 
değerlerden de anlaşılacağı öğrencilerin bu 
araştırmalarında en çok üniversitelerin lise 
öğrencileri için düzenledikleri tanıtım 
etkinlikleri etkili olmaktadır. Araştırma 
ortamı olarak en az Internet’î kullandıklarını 
belirtmiş olmaları oldukça çarpıcı bir 
sonuçtur.  
 

Tablo 2: Araştırma Yaparak Bir Yüksek 
Öğrenim Kurumunu Tercih Eden 

Öğrencilerin Araştırma Yaptığı Ortamlar 
Araştırma Ortamları n Ortalama* 
Üniversitelerin 
Düzenlediği tanıtım 
etkinlikleri 

81 2,78

Basılı Broşürler 82 2,54
Gazete, Radyo, TV 83 2,45
Okul yada Dersanelerin 
Rehberlik Hizmetleri 

85 2,18

Okuyan yada Mezun 
Olanların Tavsiyesi 

87 1,89

Internet 93 1,22
* Değerler 3 üzeriden hesaplanmıştır. 3 Çok, 
2 Kısmen, 1 Hiç  
 
Buradan öğrencilerin öğrenim görmekte 
oldukları yüksek öğrenim kurumunu 
tercihlerinde Internet’i bilgi edinmek amaçlı 
kullandıkları, bu yüksek öğrenim kurumunu 
Internet’te aramadıkları zaten bu kurumdan 
haberdar oldukları sonucu çıkarılabilir.  
Tablo 3’de öğrencilerin öğrenim görmekte 
olduğu yüksek öğrenim kurumunu tercih 

karar sürecinde en çok hangi etkeninin etkili 
olduğu ile ilgili ortalama değerleri 
görülmektedir.  
 

Tablo 3: Öğrencilerin Öğrenim Görmekte 
Olduğu Yüksek Öğrenim Kurumunu Tercih 

Kararlarında Etkili olan Etkenler 
Etkenler n Ortalama* 
Zorunlu Hazırlık 
Sınıfının Olması 

118 2,56 

Üniversite/Fakülte/ 
Yüsekokul Web Sitesi 

119 2,55 

Aile Tavsiyesi 120 2,31 

Arkadaş Tavsiyesi 121 2,24 
Ailenin yaşadığı yere 
yakınlık 

119 2,21 

Bağlı Olduğu 
Üniversitenin Eski ve 
Köklü Bir Üniversite 
olması 

119 2,20 

Bağlı Olduğu 
Üniversitenin Sosyal 
Olanakları 

124 2,06 

Okulun yer aldığı 
coğrafi bölgenin 
konumu  

120 2,03 

Bağlı Olduğu 
Üniversitenin Diğer 
Üniversitelere Göre 
Eğitim Kalitesindeki 
Konumu 

123 1,81 

Okula ait ÖSS Tavan 
ve Taban Puanı 

121 1,79 

* Değerler 3 üzeriden hesaplanmıştır. 3 Çok, 
2 Kısmen, 1 Hiç  
 
Tablo 3’de yer alan değerlere göre, anketi 
dolduran üniversite öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri fakülte yada yüksekokulu tercih 
ederken kararlarında etkili olan etkenlerin 
başında söz konusu öğrenim kurumunun 
hazırlık sınıfının olması gelmektedir. Söz 
konusu öğrencilerin tercihlerinde etkili olan 
ikinci önemli etkenin ise ilgili öğrenim 
kurumunun web sitesi olduğu görülmektedir. 
Bu sonuç yüksek öğrenim kurumlarının web 
sitelerinin etkileyici görselliğinin ve içerdiği 



tatmin edici bilgilerin ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir.  
 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Literatürde üstün tutmak, seçmek anlamına 
gelen tercihin başlı başına bilinç gerektiren 
bir karar süreci olduğu ifade edilmektedir. Bir 
yüksek öğrenim kurumunda öğrenim 
görmekte olan öğrenici de öğrenim görmekte 
olduğu okulu tercih ederken kendine göre bir 
karar stratejisi uygulayarak bir tercihte 
bulunmakta yani karar vermektedir.  Turizm 
alanında lisans öğrenimi gören öğrencilerin 
karar sürecinde hazırlık sınıfı olan yüksek 
öğrenim kurumları birinci sırada etkili 
olurken, hemen hemen aynı öneme sahip 
ikinci sırada etkili olan unsurun ise ilgili 
yüksek öğrenim kurumunun sahip olduğu 
web sitesidir. İlgili yüksek öğrenim 
kurumunun web sitesinin; aileye yakınlık, 
üniversitenin bulunduğu ilin konumu, 

üniversitenin geçmişi gibi diğer bütün 
etkenlerin hepsiden önce geliyor olması çok 
çarpıcı bir sonuçtur.  
Diğer taraftan öğrencilerin çoğunluğu 
tercihlerini araştırmaya dayanarak yaptıkları 
bununla birlikte bu araştırmalarında 
Internet’ten yararlanmak yerine daha çok 
görsel medyadan yaralandıkları sonucu elde 
edilmiştir. Buradan öğrencilerin Internet’i bir 
yüksek öğrenim kurumunu aramaktan daha 
çok bildikleri bir yüksek öğrenim kurumunun 
bilgilerine bu ortamda bakma ve bilgilenme 
amaçlı kullandıkları sonucu çıkarılabilir.  
Buna göre yüksek öğrenim kurumları rastgele 
hazırlanmış ve durağan bir yapıya sahip web 
siteleri yerine, profesyonel bir ekip tarafından 
hazırlanmış, görselliği ön plana çıkaran 
dinamik ve tatmin edici bilgiler içeren 
kullanımı kolay web sitelerini tercih 
etmelidirler. 
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