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Okul Seçimine İlişkin Bir Analiz1 

Muhammet İbrahim Akyürek2 
        

Özet 

Bu araştırmanın amacı; okul seçimi kavramına dikkat çekmek ve okul seçimini etkileyen faktörler ile okul 
seçiminin lehinde ve aleyhindeki argümanları ortaya koymaya çalışmaktır. Araştırma yöntemi olarak; nitel 
araştırma yöntemleri arasında yer alan “literatür tarama yöntemi” esas alınmıştır. Okul seçimi, ebeveynlerin 
çocukları için en ideal okulu tercih edebilme durumudur. Okul seçimi, sosyal adalet bağlamında politika 
yapıcılar ve eğitim uzmanları tarafından iyi bir biçimde analiz edilerek değerlendirilebilir. Buna istinaden 
tüm ebeveynlere uygun ölçüde tercih hakkı tanınarak veya sistematik bir okul seçimi politikası/programı 
aracılığıyla mutlu ebeveyn-öğrenci-okul üçgeni oluşturulabilir. Okul seçiminin, eğitim paydaşları 
arasındaki görünürlüğünü ve etkililiğini tespit etmek amacıyla nicel, nitel (“görüşme gibi” farklı teknikler 
aracılığıyla) ve karma araştırma yöntemleri esas alınarak farklı araştırmalar gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul seçimi, okul, öğrenci, ebeveyn. 

 

An Analysis of School Choice1  

Abstract 

The purpose of this research; the aim is to draw attention to the concept of school choice and to try to put 
forward the factors affecting school choice and the arguments for and against school choice. As a research 
method; “Literature review method”, which is among the qualitative research methods, was taken as basis. 
School selection is the situation where parents can choose the most ideal school for their children. School 
choice can be well analyzed and evaluated by policy makers and education experts in the context of social 
justice. Based on this, a happy parent-student-school triangle can be created by giving appropriate choice 
to all parents or through a systematic school selection policy/program. In order to determine the visibility 
and effectiveness of school choice among education stakeholders, different studies can be conducted based 
on quantitative, qualitative (through different techniques such as “interviewing”) and mixed research 
methods. 
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Giriş 

Okul seçimi durumu, dünya çapında farklı ülkelerde çok büyük farklılıklar göstermektedir (Dronkers, 
Feluzis ve van Zanten, 2010). Hollanda gibi ülkelerde ebeveynler çocukları için istedikleri okulu özgürce 
seçebilirler (Borghans, Golsteyn ve Zölitz, 2015). Bu seçenek çoğunlukla ABD ve Brezilya gibi diğer 
yüksek ve orta-üst gelirli ülkelerde nüfusun küçük bir kısmı için mevcuttur (Erickson, 2017; Resende, 
Nogueira ve Nogueira, 2011). Ek olarak, okul seçimi için mekanizmalar da dünya çapında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin, ABD'deki orta ve düşük gelirli aileler için en az üç farklı mekanizma mevcut 
olabilmetedir – okul kuponları, vergi kredisi bursu ve eğitim tasarruf hesapları (Egalite ve Wolf, 2016). 
ABD'de magnet ve charter okullarının oluşturulması, diğer hedeflerin yanı sıra okul seçimini daha fazla 
aile için kullanılabilir hale getirmeyi de öngörmektedir. 2017'de ABD'deki charter okullarına yaklaşık 3 
milyon öğrenci kaydolmuştur (Marshall, 2017). Öte yandan, çoğu düşük gelirli ülkede okul seçimi yalnızca 
özel okula kayıt yoluyla mümkündür. Bu senaryo, okul seçimini yalnızca yüksek gelirli aileler veya bu özel 
okullardan burs alan ailelerin küçük bir bölümü için erişilebilir kılmaktadır (Humble ve Dixon, 2017; 
Resende vd., 2011). Bu nedenle, okul seçimi ile ilgili literatürü çevreleyen tartışmaların olması şaşırtıcı 
değildir (Wolf, 2017). 

Rasyonel seçim teorisinin savunucuları ve daha liberal bir perspektiften olanlar, ebeveynlerin, seçenekler 
sunulduğunda, çocukları için en iyi okulu seçerek maliyet-fayda analizleri yapacaklarını öne sürmektedir. 
Onlara göre, bu mekanizma rekabet yoluyla eğitimi iyileştirecektir (yani piyasada yalnızca iyi okullar 
ayakta kalacaktır) (Marshall, 2017). Bununla birlikte, bazı yazarlar, özellikle alt sosyo-ekonomik 
tabakalardan veya gelişmekte olan ülkelerde yaşayan sıradan ebeveynlerin bu seçimi yapmak için gerekli 
fırsatlara, bilgilere ve becerilere sahip olup olmayacağından şüphe duymaktadır (Cantillon, 2018; Schneider 
ve Buckley, 2002). Ayrıca, diğer okul özelliklerine göre eğitim kalitesi velilerin okul lehine karar 
vermelerinin ana nedeni değilse, rekabetin kaliteyi artırma olasılığı daha düşük olacaktır. Bu durumda, 
özgür seçim, programlarının kalitesini iyileştirmek yerine belirli özellikler sunarak okulları uzmanlaşmaya 
teşvik edebilir (Borghans vd., 2015). 

Evrensel okul seçiminin eğitimin kalitesini artıracağı iddiaları, bunun okul ayrımı için güçlü bir mekanizma 
olduğu argümanlarıyla dengelenmektedir. Ayrıcalıklı ailelerin çoğu, okulları seçmek için daha bilgili, 
bağlantılı ve kaynaklara sahip olmaktadır. Tutarlı bulgular, bu ailelerin benzer ekonomik, etnik ve kültürel 
geçmişe sahip ailelerin bulunduğu ortamlar için seçim yapma eğiliminde olduğunu göstermektedir 
(Resende vd., 2011; Waslander, Pater ve van der Weide, 2010). Bununla birlikte, ABD'deki en yaygın okul 
tercihi şekli – kısmen mahallede bulunan okullara dayanarak nerede yaşayacağını seçmek – aynı zamanda 
ayrımcılığa yol açan açık bir mekanizmadır (Egalite ve Wolf, 2016). Düşük gelirli aileler; okulun konumu, 
ulaşım, güvenlik ve ders dışı faaliyetler gibi lojistik konulara daha fazla önem verme ve ebeveynlerin 
çalışması gerekirken çocukların okulda daha fazla zaman geçirmelerini sağlama eğilimindedir. Yüksek 
gelirli aileler, okul kalitesi/atmosferi ve hatta çocuk ve okul özellikleri arasındaki eşleşme ile ilgili test 
puanlarına ve diğer boyutlara daha fazla değer verme eğilimindedir (Resende  vd., 2011; Schneider ve 
Buckley, 2002). 

Bu çalışma, uluslararası alanyazındaki araştırmalarla (Bosetti, 2004; Cantillon, 2018; Dronkers, Felouzis 
ve van Zanten, 2010; Egalite ve Wolf, 2016; Erickson, 2017; Glazerman, 1998; Hastings, Kane ve Staiger, 
2005; Hastings, Weelden ve Weinstein, 2007; Humble ve Dixon, 2017; Ladd, 2003) benzerlik ve uygunluk 
göstermektedir. Fakat ulusal alanyazında okul seçimi ile ilgili araştırmalara rastlanamamıştır. Bu bağlamda 
çalışma, okul seçimi konusunda ulusal alanyazına katkı sunabilecek ve ayrıca eğitim sektöründeki politika 
yapıcılara/karar alıcılara, eğitim yöneticilerine, öğretmenlere ve eğitim 
akademisyenlerine/araştırmacılarına yol gösterebilecektir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; okul seçimi kavramına dikkat çekmek ve okul seçimini etkileyen faktörler ile okul 
seçiminin lehinde ve aleyhindeki argümanları ortaya koymaya çalışmaktır. 
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma yöntemi olarak; nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan “literatür tarama yöntemi” esas 
alınmıştır. Literatür tarama yönteminde araştırma problemi alanında var olan yazılı kaynaklar (kitaplar, 
makaleler, bildiriler) ve çeşitli internet sitelerinde var olan bilgiler bir araya getirilir (Büyüköztürk, 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). 

Okul Seçimini Etkileyen Faktörler 

Bu araştırma bağlamında “seçim”, “ebeveynlerin çocuklarının eğitiminin nasıl yapılandırılacağını, 
yönetileceğini ve nihai olarak yürütüleceğini seçme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Afif Abdullah ve 
Jan, 2011). Geçmişteki araştırmalar, ebeveynlerin çocukları için okul tercihlerinin büyük ölçüde 
ebeveynlerin sosyoekonomik geçmişlerine, akademik faktörlerine, bulunduğu yere ve ulaşıma bağlı 
olduğunu göstermektedir (Bosetti, 2004; Hastings, Kane ve Staiger, 2005).  

Ebeveynlerin tercihini etkileyen ilk faktör, gelir ve eğitim düzeyini de içeren sosyoekonomik geçmişleridir. 
Araştırmalar, gelir ve ebeveyn eğitimi çizgileri arasında açık bir kesişim olduğunu göstermektedir. Daha 
yüksek gelirli veya daha yüksek eğitim düzeyine sahip ebeveynler, okul veya okul sistemleri hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olma eğilimindedir; daha spesifik olarak, okulların özellikleri ve ebeveynlerin 
demografisi, yani eğitim düzeyi, mesleği, geliri ve çocuk sayısı, seçimlerinde belirleyici faktörlerdir 
(Rehman, Khan, Tariq ve Tasleem, 2010; Van Pelt, Allison ve Allison, 2007). Schneider ve Buckley (2002) 
internet üzerinden okulların niteliklerini aramadaki olayların sıklığı ile velilerin okul tercihi arasında bir 
ilişki bulmuşlardır. Orta ve üst sınıf ebeveynler, sosyal ağları aracılığıyla farklı okullar hakkında güncel 
bilgiler alma eğilimindedir, bu da daha sonra karşılaştırmalarına ve nihayetinde en iyi okulu seçmelerine 
olanak tanır. Aksine, daha düşük gelire sahip ebeveynler, okul bilgilerini sosyal ağları aracılığıyla alma 
olasılıkları daha düşük olduğundan, genellikle okul seçeneklerinin varlığından habersizdir (Schneider ve 
Buckley, 2002). Harris ve Larsen (2014) ve Hastings, Weelden ve Weinstein'ın (2007) belirttiği gibi daha 
düşük gelire sahip ebeveynler, okulları seçerken akademik başarılara daha az önem vermektedir. Ayrıca, 
okulları ile ilgili yaşadıkları hoş olmayan kişisel deneyimler nedeniyle çocuklarının eğitimine nadiren dâhil 
olmaktadırlar (Li ve Hung, 2009; Phillips, Hausman ve Larsen, 2012). 

Ebeveynlerin sosyoekonomik geçmişine ek olarak, Phillips ve meslektaşları (2012) ve Li ve Hung (2009), 
akademik performansın, ebeveynleri çocuklarının eğitimine katılmaya teşvik eden başka bir faktör 
olduğunu vurgulamıştır. Akademik performans, çoğu ebeveynin okul seçiminde dikkate aldığı en önemli 
etmenlerden biri gibi görünmektedir. Bu, ebeveyn okul seçimini araştıran birçok araştırmacı (Van Pelt vd., 
2007; Yaacob, Osman ve Bachok, 2014; Yi ve Chen, 2013) tarafından desteklenmektedir. Akademik 
başarıya yol açan ilgili faktörler, son teknoloji tesisler ve olumlu öğrenme ortamıdır (Yaacob, Osman ve 
Bachok, 2014; Yi ve Chen, 2013).  

Konum ve ulaşım, çoğu ebeveynin çocukları için okul seçerken dikkate aldığı diğer temel faktörlerdir 
(Lange ve Lehr, 2000; Yaacob, Osman ve Bachok, 2014). Araştırmalar, ebeveynlerin çoğunun, çocuklarını 
okula götürme ve alma zahmetinden endişe duymamak için yakın bir okulu tercih ettiklerini ortaya 
koymaktadır. Glazerman'ın (1998) araştırmasında vurgulandığı gibi, ebeveynler tarafından sınav puanları 
yüksek olan okullar yerine eve nispeten daha yakın olan okullar tercih edilmiştir. Hoxby (1994), çoğu 
ebeveynin çocuklarını yalnızca yakındaki okullardan memnun olmadıklarında başka okullara göndermeyi 
düşündüklerini tespit etmiştir.  

Genel olarak, geçmiş araştırmalar; velilerin demografik özelliklerini, öğretmenlerin niteliklerini, sınıf 
mevcudiyetini, eğitim ortamını, müfredatı, öğrencilerin akademik performansını, eğitim olanaklarını, 
konumu ve ulaşımı içeren akademik faktörlerin velilerin okul seçimini etkileyen ana faktörler arasında 
olduğunu göstermiştir (Yi ve Chen, 2013; Van Pelt vd., 2007; Yaacob, Osman ve Bachok, 2014). 

Okul Seçiminin Lehinde ve Aleyhindeki Argümanlar 

Okul seçiminin savunulmasını destekleyen argümanların çoğu, yetkilendirmeyi mümkün kılan ve 
demokrasinin ruhuyla tutarlı olan rekabeti ve hesap verebilirliği teşvik eden bir piyasa yaklaşımından gelir 
(Chubb ve Moe, 1990; Chune ve Witte, 1990; Cookson, 1992; Tannenbaum, 1995). Okul seçimi, 
ebeveynler ve çocukları ile eğitimciler için bir güçlendirme süreci olarak görülmektedir (Orfield ve 
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Frankenberg, 2013). Okul seçimi olmadan, ebeveynler yaşadıkları bölgede bir okul seçmekle sınırlıdır, bu 
da dezavantajlı geçmişe sahip ebeveynlerin bölgelerinin dışında sosyal olarak arzu edilen bir okul 
seçemeyeceği anlamına gelir. Buna karşılık, bir okul seçimi politikası ile, sınıfları ve/veya ırksal geçmişleri 
ne olursa olsun, ebeveynler kendi seçimlerini yapma hakkına sahiptir. İstedikleri okulları seçme hakkına 
sahip olan ebeveynler, çocuklarının bireysel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde böyle bir seçim 
yapabilirler (Alder, 1997). Sonuç olarak, ebeveynler muhtemelen seçilen okullardan daha memnun olacak 
ve okul taleplerine daha fazla dâhil olacak ve işbirlikçi olacaklardır. Bu arada, öğrenciler için rekabet 
edebilmek için eğitimcilerin öğrencilere ve ailelerine karşı daha sorumlu olmaları gerekir. Bu nedenle 
eğitimciler, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha duyarlı olabilmek için kaliteli eğitim programları tasarlamada 
ve öğretim kalitesini artırmada daha yenilikçi ve esnek olmak için daha fazla çaba sarf edeceklerdir. 
Kısacası, okul seçimi ile birlikte liderlik, personel motivasyonu ve morali gelişecektir. Bu, eğitim 
sisteminin sağladığı eğitimin kalitesini dönüştürmek için değilse de iyileştirmek için alan yaratır. Sonuç 
olarak, daha yüksek düzeyde ebeveyn katılımı ve daha fazla okul çabasıyla birlikte okul seçimi durumunda 
öğrenci başarısı artacaktır. Diğer bir deyişle, piyasa güçleri tarafından teşvik edilen rekabet ve hesap 
verebilirlik, eğitim sistemini daha az bürokratik ancak daha uygun maliyetli ve daha verimli hale 
getirecektir (Bulkley, Heniq ve Levin, 2010; Ladd, 2003). 

Bununla birlikte, bu tür argümanlar, okul seçiminin eğitimsel eşitsizlik üzerindeki etkilerine çok fazla ilgi 
göstermemektedir (Ball, 2007; Bernal, 2005). Aslında, okul tercihlerini eleştirenlerin çoğu, eleştirilerini 
herhangi bir piyasa yaklaşımının altında yatan varsayımlara yönelterek, esas olarak bu noktaya odaklanır. 
Okul seçimi kapsamında, potansiyel tüketiciler olarak tüm ebeveynlerin, çocukları için bilinçli bir okul 
seçimi yapmak için doğru ve ilgili bilgilere eriştikleri varsayılmaktadır (Orfield ve Frankenberg, 2013). 
Bununla birlikte, piyasanın mükemmel bilgisi hakkındaki bu varsayım geçersiz olabilir. Dezavantajlı 
sınıftaki ebeveynlerle karşılaştırıldığında, avantajlı sınıf geçmişine sahip ve muhtemelen çeşitli kaynaklara 
daha fazla hâkim olan ebeveynler, ilgili ve doğru bilgilere daha iyi erişebilecek ve ayrıca daha iyi 
performans gösteren okullara erişebilecektir (Gewirtz, Ball ve Bowe, 1995).  Okul seçimi durumunda 
ebeveynlerin çocuklarına kaliteli bir eğitim alabilmek için seçtikleri mahalleye taşınmaları beklenir. Fakat 
tüm ebeveynlerin çocukları için aynı şeyi yapmaya veya onlara aynı kalitede eğitim almaya gücü 
yetmeyeceğidir; sonuç olarak, avantajlı sınıf geçmişine sahip ebeveynler, çocuklarını dezavantajlı gruptaki 
ebeveynlere göre daha iyi performans gösteren okullara gönderebileceklerdir (Ball, 2003). 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Okul seçimi, ebeveynlerin çocukları için en ideal okulu tercih edebilme durumudur. Bu seçimi, mevcut 
çevresel ve sosyo-ekonomik gelişmişlik kolaylaştırır; çevresel ve sosyo-ekonomik gelişmişliğin düşüklüğü 
okulların seçimini zorlaştırır veya engeller. Aynı zamanda okul seçiminde; velilerin demografik özellikleri 
(eğitim ve gelir düzeyi gibi), öğretmenlerin nitelikleri, sınıf mevcudiyeti, eğitim ortamı, müfredat, 
öğrencilerin akademik performansı, eğitim olanakları, konum ve ulaşım gibi faktörler etkili rol 
oynamaktadır.  

Geçmiş araştırmalar, ebeveynlerin çocukları için okul tercihlerinin büyük ölçüde ebeveynlerin 
sosyoekonomik geçmişlerine, bulunduğu yere ve ulaşıma, akademik faktörlerine bağlı olduğunu 
göstermektedir (Bosetti, 2004; Hastings, Kane ve Staiger, 2005). 

Okul seçimi aracılığıyla ebeveynler seçilen okullardan daha memnun ve mutlu bir şekilde taleplerine daha 
fazla dâhil olabilecek, işbirlikçi ortamlarda bulunabileceklerdir. Ayrıca dezavantajlı gruptaki ve çeşitli 
kaynaklara daha az hâkim olan ebeveynler, ilgili ve doğru bilgilere daha zor ve performansı daha düşük 
okullara erişebilecektir.  

Orta ve üst sınıf ebeveynler, sosyal ağları aracılığıyla farklı okullar hakkında güncel bilgiler alabildikleri 
için karşılaştırmalarına ve nihayetinde en iyi okulu seçmelerine imkân tanır. Bunun tersine, daha düşük 
gelire sahip ebeveynler, okul bilgilerini sosyal ağları aracılığıyla alma ihtimalleri daha düşük olduğundan, 
genellikle okul seçeneklerinin varlığından habersizdir (Schneider ve Buckley, 2002). Çoğu düşük gelirli 
ülkede okul seçimi yalnızca özel okula kayıt yoluyla mümkündür. Bu durum, okul seçimini yalnızca yüksek 
gelirli aileler ya da bu özel okullardan burs alan ailelerin küçük bir bölümü için erişilebilir hale 
getirmektedir (Humble ve Dixon, 2017; Resende vd., 2011).  

Okul seçimi, sosyal adalet bağlamında politika yapıcılar ve eğitim uzmanları tarafından iyi bir biçimde 
analiz edilerek değerlendirilebilir. Buna istinaden tüm ebeveynlere uygun ölçüde tercih hakkı tanınarak 
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veya sistematik bir okul seçimi politikası/programı aracılığıyla mutlu ebeveyn-öğrenci-okul üçgeni 
oluşturulabilir.  

Rasyonel seçim teorisinin savunucuları ve daha liberal bir perspektiften olanlar, ebeveynlerin, seçenekler 
sunulduğunda, çocukları için en iyi okulu seçerek maliyet-fayda analizleri yapacaklarını ileri sürmektedir. 
Onlara göre, bu mekanizma rekabet yoluyla eğitimi iyileştirecektir (Marshall, 2017). 

Bu araştırma, okul seçimi kavramına yönelik literatür taraması yöntemini esas almıştır. Okul seçiminin, 
eğitim paydaşları arasındaki görünürlüğünü ve etkililiğini tespit etmek amacıyla nicel, nitel (“görüşme gibi” 
farklı teknikler aracılığıyla) ve karma araştırma yöntemleri esas alınarak farklı araştırmalar 
gerçekleştirilebilir. 
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