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Abstract

Bu araﬂt›rman›n amac›, Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar› incelemektir. Bununla birlikte, e¤itim kurumlar›n›n konumland›r›lmas›nda önemli bir faktör olan e¤itimin
niteli¤i aç›s›ndan Türkiye’deki üniversitelerin kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar incelenecektir. Nitel araﬂt›rma deseninin kullan›ld›¤› çal›ﬂmada doküman inceleme tekni¤inden faydalan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n
evrenini, Türkiye’deki 193 devlet ve vak›f üniversitesi oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rma verileri, üniversitelerin web sitelerinde yer alan tan›t›m videolar› incelenerek elde edilmiﬂtir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekni¤i
kullan›larak analiz edilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonucunda, Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma çal›ﬂmalar›nda ön plana ç›kan boyutlar›n ö¤renci yaﬂam›, üniversitenin bulundu¤u ﬂehir ve verilen e¤itimin niteli¤i oldu¤u belirlenmiﬂtir. Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan ise konumland›rma boyutlar›n›n yabanc› dil e¤itimi, mesleki baﬂar›, iﬂ bulma olanaklar›, burs olanaklar›, uluslararas› faaliyetler, uygulamal› e¤itim, akademik kadro ve kütüphane olanaklar› oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

The purpose of this study is to examine the prominent dimensions of positioning activities of the universities in Turkey. In addition to that, the dimensions of how the universities in Turkey position themselves will be examined in terms of the quality of education, which is an important factor in
positioning of educational institutions. In this research, qualitative research
design was used and the data were collected by using document review
technique. The research population is composed of 193 state and private
non-profit foundation universities in Turkey. The research data was obtained by analyzing the promotional videos on the web sites of the universities. The obtained data were analyzed by content analysis method. According to the findings, the prominent dimensions of positioning factors for
universities were student life, location of the university and quality of education. In terms of the quality of education provided by the universities, positioning dimensions were foreign language education, professional success, job opportunities, scholarship opportunities, international activities,
applied training, teaching staff and library.
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ö¤renciler, çal›ﬂanlar, hissedarlar ve di¤er paydaﬂlar bulunmaktad›r (Ivy, 2001). Beneke (2011) üniversitelerin gerçekleﬂtirdikleri pazarlama faaliyetlerinin iki temel amac› oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Bunlardan birincisi, arzulanan nitelikte ö¤renci ve akademisyenleri üniversiteye çekmek, ikincisi ise devlet deste¤i,
araﬂt›rma finansman›, özel ba¤›ﬂ ve hibeler almakt›r.

üreselleﬂmeyle birlikte yüksekö¤retimde ulusal ve
uluslararas› alanda artan rekabet, nitelikli ö¤renci ve
akademisyenleri çekmek için üniversiteleri de kendilerini farkl›laﬂt›rma ve paydaﬂlar›n›n gözünde kendilerine özgü
bir rekabet pozisyonu sa¤lama çabas›n›n içine sokmuﬂtur
(Chapleo, 2004: Carvalho ve Mota, 2010). Harrison (2009) son
dönemlerde yüksekö¤renim kurumlar› aras›nda artan rekabetin
üniversitelerin pazarlama uygulamalar›na yönelimlerini önemli ölçüde art›rd›¤›n› belirtmiﬂtir. Üniversiteler taraf›ndan gerçekleﬂtirilen pazarlama uygulamalar›n›n hedefinde, potansiyel

Chung (2010) üniversitenin imaj›n›n nitelikli ö¤renci ve
akademisyenleri kendisine çekebilmesinde ve finansal kaynaklara ulaﬂmas›nda oldukça etkili oldu¤unu belirtmiﬂtir. Baker, Creedy ve Johnson’a (1996) göre ise uluslararas› alanda
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bir üniversitenin rekabet avantaj›, kurumun kalitesine, kurumun imaj›na, derslerinin kalitesine, mezunlar›na sundu¤u potansiyel iﬂ imkanlar›na ve kendisini konumland›rd›¤› e¤itim
dal›ndaki tan›nm›ﬂl›¤›na ba¤l›d›r. Mount ve Belanger (2004)
yüksekö¤renim kurumlar›n›n rekabet avantaj› elde edebilmek
ve devlet d›ﬂ›ndaki di¤er finansal kaynaklara daha kolay ulaﬂabilmek için pazarlama faaliyetlerinde marka ve imaj oluﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verdiklerini ifade etmiﬂlerdir.
Baﬂar›l› ve güçlü bir marka ve imaj oluﬂturman›n temel
koﬂulu farkl›laﬂmad›r. Bir baﬂka deyiﬂle, markay› rakiplerine
göre, kimli¤i ve kiﬂili¤i itibariyle farkl› konumland›rabilmektir (Kapferer, 2008, s. 171). Markalama faaliyetlerinin özü
olarak kabul edilen konumland›rma (Ries ve Trout, 1981),
günümüzde üniversite pazarlama faaliyetlerinin en önemli
unsurlar›ndan birisi haline gelmiﬂtir (Erdal, 2001). Harsha ve
Shah (2011) özellikle tarihsel köklerine dayanarak toplumda
bir de¤ere, prestije ve kendine özgü bir marka konumuna sahip olmayan üniversitelerin kendilerini sunmuﬂ olduklar› e¤itim noktas›nda konumland›rmalar›n›n üniversitenin marka
de¤erinin oluﬂmas›nda önemli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Temple (2006) ise bir yüksekö¤retim kurumunun baﬂar›s›n›n
büyük ölçüde, sunmuﬂ oldu¤u ürünün niteli¤ine, farkl›l›¤›na
ve katma de¤erine ba¤l› oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Waeraas ve Solbakk (2009) üniversitelerin markalaﬂma sürecinde temel ürün niteli¤i taﬂ›yan e¤itim iﬂlevine vurgu yapm›ﬂ
ve üniversitelerin markalar›n› paydaﬂlar nezdinde konumland›rmaya baﬂlamadan önce kendilerini e¤itim noktas›nda konumland›rmalar› gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Üniversitelerin
e¤itim aç›s›ndan konumland›r›lmas›n›n markalama çal›ﬂmalar›nda önemli bir araç oldu¤unu belirten Broughton (2009, s.
148), Northwestern Üniversitesindeki Kellogg School’un pazarlamac›lar›n okulu olarak bilindi¤ini, Pennsylvania üniversitesindeki Wharton School’un finans e¤itimi almak isteyenler
için marka bir kurum oldu¤unu belirtmiﬂtir. Kemp, Madden ve
Simpson (1998) üniversitelerin konumland›r›lmas›nda fiyat ve
co¤rafi konumun önemli araçlar oldu¤unu ifade etmiﬂlerdir.
Megan, Rachel ve Musa (2011) ise üniversitelerin konumland›r›lmas›nda ö¤renme ortam›n›n, kariyer beklentilerinin ve kültürel entegrasyonun ay›rt edici unsurlar oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Duarte, Alves ve Raposo (2010) ise bir üniversitenin ö¤rencilerine sundu¤u sosyal yaﬂam ortam›n›n marka konumland›rmas›nda önemli rol oynad›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Judson, Gorchels ve Aurand (2006) konumland›rman›n günümüz üniversiteleri için kritik bir baﬂar› faktörü oldu¤unu, birçok üniversitenin
konumland›rma çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verdi¤ini, bu kapsamda;
Chicago Üniversitesi’nin konumland›rmas›n› yurt, kampüs, e¤lence imkanlar› gibi ö¤rencilerin yaﬂam olanaklar› noktas›nda
yaparken, Southern Illinois Üniversitesi’nin konumland›rmas›n› ö¤rencilere sa¤lam›ﬂ oldu¤u burs olanaklar› ile yapt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Lowry ve Owens (2001) taraf›ndan ise üniversite
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konumland›rmas›na örnek olarak, Northwest Missouri Devlet
Üniversitesi’nin kendisini, yüksek kaliteli e¤itim sunan küçük
bir üniversite olarak tan›mlamas› ve ileri teknoloji, uluslararas›
ö¤renci kabulü ve yenilik üzerine konumland›rmas› verilmiﬂtir.
Türkiye’de son on y›ll›k dönemde yüksekö¤retimde yaﬂanan geliﬂmelere bak›ld›¤›nda ise üniversite say›s›n›n 2001 y›l›nda 76 iken, 2015 y›l› itibariyle 193’e yükselmesi (YÖK,
2015) üniversiteler aras›ndaki rekabeti art›rm›ﬂ ve Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma çal›ﬂmalar›na daha
fazla önem vermelerini gerekli k›lm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye’de son dönemlerde baz› devlet üniversiteleri ve özellikle
vak›f üniversiteleri, kendilerini rakiplerinden farkl›laﬂt›racak
ve paydaﬂlar nezdinde kendilerine özgün bir konum sa¤layacak konumland›rma faaliyetleri gerçekleﬂtirmektedirler. Pencere (2014, s. 126) yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada, Türkiye’deki
üniversitelerin büyük ço¤unlu¤unun pazarlama faaliyetlerini
potansiyel ö¤rencilere yönelik gerçekleﬂtirdi¤ini, potansiyel
ö¤rencileri etkilemek için kullan›lan en önemli argüman›n ise
üniversitenin bulundu¤u ﬂehir oldu¤unu saptam›ﬂt›r. Tatl›
(2013) ‹stanbul’da bulunan 10 adet vak›f üniversitesinin reklamlar›nda konumland›rma mesajlar›n›n kullan›m›na iliﬂkin
yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada, üniversitelerin reklamlar›nda konumland›rma mesajlar›na ya hiç yer vermedikleri ya da sadece nitelik ile konumland›rma yaklaﬂ›m›n› benimsediklerini
belirlemiﬂtir. Nardal› ve Tanyeri (2011) ise üniversitelerde
konumland›rma ve markalaﬂma çal›ﬂmalar›n›n önündeki engellerin k›s›tl› bütçe, yeterli pazarlama bilincinin olmamas› ve
markalaﬂman›n üniversitelere sa¤layaca¤› kazan›mlar›n bilinmemesi oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Bu araﬂt›rman›n amac›, Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar› incelemektir. Bununla birlikte, e¤itim kurumlar›n›n konumland›r›lmas›nda kullan›lan alanlar›ndan birisi olan e¤itimin niteli¤i
(Broughton, 2009, s. 148; Waeraas ve Solbakk, 2009) aç›s›ndan Türkiye’deki üniversitelerin kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar incelenecektir. Bu kapsamda, üniversitelerin konumland›r›lmas›na iliﬂkin bilgilerin verildi¤i araﬂt›rman›n
ikinci bölümünde araﬂt›rma yöntemine, veri toplama tekni¤ine ve veri analiz tekni¤ine iliﬂkin bilgilere yer verilmiﬂtir.
Araﬂt›rman›n üçüncü bölümünde veri analizinden elde edilen
bulgular ifade edilmiﬂtir. Son olarak, araﬂt›rmada elde edilen
sonuçlara de¤inilmiﬂ ve araﬂt›rma konusuna iliﬂkin önerilerde
bulunulmuﬂtur.

Yöntem
Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar› incelemek amac›yla yap›lan bu
araﬂt›rmada, nitel araﬂt›rma deseni kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n evrenini, Türkiye’de 2015 y›l› itibariyle Yüksekö¤retim
Kurulu Baﬂkanl›¤›’n›n resmi sitesinde yer alan 193 üniversite
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oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n verileri, doküman inceleme
tekni¤i kullan›larak elde edilmiﬂtir. Doküman inceleme tekni¤i, araﬂt›r›lmas› hedeflenen olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› ve görsel materyallerin analizini kapsamaktad›r (Y›ld›r›m ve
ﬁimﬂek, 2005, s. 187). Bu araﬂt›rman›n verilerini üniversitelerin web sitelerinde yer alan tan›t›m videolar› oluﬂturmaktad›r.
Araﬂt›rma verilerini toplamak amac›yla, Türkiye’deki üniversitelerin resmi web siteleri sistematik bir ﬂekilde taranm›ﬂt›r.
Yap›lan tarama neticesinde 90 üniversitenin tan›t›m videosuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Tan›t›m videolar›na ulaﬂ›lan 90 üniversitenin
toplam üniversiteler içerisindeki pay› 46.6 ’d›r. Araﬂt›rma verilerinin toplanmas›nda üniversitelerin tan›t›m videolar›n›n
tercih edilmesinin sebebi, kurum içi kaynaklar olmalar›d›r.
Nakip (2005), kurum içi kaynaklar›n güvenilir, ucuz ve kolay
elde edilebilir bir nitelik taﬂ›d›¤›n› belirtmiﬂtir. Bununla birlikte, tan›t›m videolar›, bir üniversitenin paydaﬂlar›na sundu¤u de¤erlerin ve kendisini konumland›rmak istedi¤i alanlar›n
özetle ifade edildi¤i bir nitelik taﬂ›maktad›r. Ö¤renciler, bir
üniversiteyi tercih etmeden önce online eriﬂim imkanlar› ile o
üniversitenin web sayfas›n› ziyaret etmekte ve tan›t›m videolar›n› izleyerek o üniversiteyi zihinlerinde bir konuma yerleﬂtirmektedirler. Veya s›nav puan›, arkadaﬂ tavsiyeleri vb. etkenlerden ötürü bir üniversiteyi tercih ettikten sonra o üniversitenin tan›t›m videolar›n›, üniversite hakk›nda bilgi edinebilecekleri birer kaynak olarak kullanmaktad›rlar. Bu aç›dan
üniversite tan›t›m videolar›, üniversitelerin önemle üzerinde
durmas› gereken maliyet ve muhteviyat aç›s›ndan küçük fakat
üniversiteyi tercih edilebilir k›lmaya yönelik yürütülen pazarlama faaliyetleri aç›s›ndan önemli argümanlard›r.
Elde edilen veriler içerik analiz tekni¤i kullan›larak analiz
edilmiﬂtir. ‹çerik analizinde temel amaç, toplanan verileri aç›klayacak kavramlara ve iliﬂkilere ulaﬂmakt›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek,
2005, s. 227). ‹çerik analizi, dokümanlardan elde edilen nitel
verilerin irdelenmesinde mant›ksal bir yap›n›n geliﬂtirilerek (a)
verilerin kodlanmas›, (b) temalar›n belirlenmesi, (c) kodlar›n ve
temalar›n düzenlenmesi ve (d) bulgular›n yorumlanmas› olmak
üzere dört aﬂamada gerçekleﬂtirilmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 242). Araﬂt›rman›n amac›na iliﬂkin toplanan verilerin analizine rehberlik edecek bir kavramsal yap› olmay›ﬂ›ndan ötürü ilk aﬂamada, çal›ﬂman›n amac› çerçevesinde 15 üniversitenin tan›t›m videosu incelenerek kod listesi oluﬂturulmuﬂtur. Kod listesinin oluﬂturulmas›nda tan›t›m videosu incelenen üniversitelerin 5’i vak›f,
10’u ise devlet üniversitesidir. Bu üniversitelerin 4’ü 1989 ve
öncesinde, 5’i 1990–1999 y›llar› aras›nda, 5’i 2000–2009 y›llar›
aras›nda ve 2’si 2010 ve sonras›nda kurulan üniversitelerden
oluﬂmaktad›r. Daha sonra oluﬂturulan kodlar› genel anlamda
tan›mlayan temalar belirlenmiﬂtir. Üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar› ve vermiﬂ olduk-

lar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar›
boyutlar› belirlemek amac›yla oluﬂturulan kod listesi ve temalar; üniversitelerin tan›t›m videolar›ndaki temel vurgu noktalar› ve e¤itim veren kurumlar olarak üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar, baﬂl›klar› alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Araﬂt›rmada
elde edilen verilerin tasnifi ve analizi amac›yla oluﬂturulan kodlama ve tema belirleme iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirilmesinde geçerlilik ve güvenilirli¤i sa¤layabilmek amac›yla pazarlama alan›nda uzman üç akademisyenin görüﬂüne baﬂvurulmuﬂtur.
Akademisyenlerin görüﬂleri do¤rultusunda oluﬂturulan analiz
çerçevesi daha sonra üniversite tan›t›m videolar›ndan beﬂ tanesi incelenerek test edilmiﬂtir. Yap›lan inceleme sonucunda,
oluﬂturulan veri analiz çerçevesinin araﬂt›rman›n amac›n› gerçekleﬂtirme noktas›nda yararlan›labilir bir çerçeve oldu¤u görülmüﬂtür. TTT Tablo 1’de araﬂt›rma verilerinin analizi amac›yla
oluﬂturulan temalar ve temalar› meydana getiren kodlara iliﬂkin
oluﬂturulan veri analizi çerçevesi gösterilmektedir.
Araﬂt›rma verilerinin ele al›naca¤› baﬂl›klar, temalar ve kodlar›n belirlenmesinin ard›ndan elde edilen veriler, kod listesinde yer alan temalara göre grupland›r›larak analiz edilmiﬂ ve say›sallaﬂt›r›larak sunulmuﬂtur. Araﬂt›rmada, üniversitelerin e¤itim alanlar› belirlenirken lisans düzeyinde e¤itim veren fakülte
ve yüksekokullar ve lisansüstü e¤itim veren enstitüler dikkate
al›nm›ﬂ ön lisans bölümleri ise de¤erlendirmeye al›nmam›ﬂt›r.
Tan›t›m videosunda bölüm say›lar›na yer verilmeyen üniversitelerin bölüm say›lar› ise Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›’n›n
2014 tan›t›m katalo¤undan yararlan›larak elde edilmiﬂtir. Ayr›ca, üniversiteler aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yapabilmek, verileri
analiz etmek ve sistematik bir ﬂekilde ifade edebilmek amac›yla
üniversiteler aras›nda iki farkl› s›n›fland›rmaya gidilmiﬂtir. ‹lk
olarak, Türkiye’deki üniversiteler kuruluﬂ y›llar›na göre; 1989
ve öncesinde kurulan üniversiteler, 1990–1999 y›llar› aras›nda
kurulan üniversiteler ve 2000–2009 y›llar› aras›nda kurulan
üniversiteler ve 2010 y›l›ndan sonra kurulan üniversiteler olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Türkiye’deki üniversitelerin kuruluﬂ y›llar›na iliﬂkin bu s›n›fland›rma, 1989 ve öncesinden baﬂlayarak
10 ar y›ll›k periyotlar ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r. ‹kinci olarak ise vak›f üniversiteleri ve devlet üniversiteleri aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yapabilmek amac›yla devlet üniversitesi ve vak›f üniversitesi
ﬂeklinde bir s›n›flamaya gidilmiﬂtir.

Bulgular
Araﬂt›rma verilerinin analizi sonucunda ortaya ç›kan bulgular; üniversitelere iliﬂkin bulgular, üniversitelerin tan›t›m
videolar›nda yer verdikleri ana temalar ve üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlara yönelik bulgular olmak üzere üç baﬂl›k
alt›nda sunulmuﬂtur. Üniversitelere iliﬂkin bulgular; üniversi-

Cilt / Volume 5 | Say› / Issue 2 | A¤ustos / August 2015

93

Kahraman Çat›, Yusuf Bilgin

TTT Tablo 1. Araﬂt›rma verilerinin analizi amac›yla oluﬂturulan temalar ve kodlar
Üniversitelerin tan›t›m videolar›ndaki temel vurgu noktalar›

Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini
konumland›rd›klar› boyutlar

Temalar

Kodlar

Temalar

Kodlar

ﬁehir

Üniversitenin bulundu¤u ﬂehir
Kentsel yaﬂam kalitesi
Sosyal ve kültürel çekicilikler
ﬁehrin marka ve imaj›

Yabanc› dil ö¤renimi

Ö¤rencilerin yabanc› dil ö¤renme olanaklar›
Üniversitedeki yabanc› dil e¤itimi

Mesleki baﬂar›

Önceki mezunlar›n referanslar›
Kariyer vaatleri
Mesleki baﬂar› vaatleri
Rehberlik hizmetleri

‹ﬂ bulma olanaklar›

Mezunlara sunulan iﬂ olanaklar›
‹ﬂletmelerle yap›lan ikili anlaﬂmalar

Burs olanaklar›

Üniversite içi burslar
Üniversite d›ﬂ›ndan sa¤lanan burs olanaklar›

Uygulamal› e¤itim

Laboratuvar olanaklar›
Araﬂt›rma merkezleri
Staj imkânlar›
Ö¤renme ortam›

Akademik kadro

Al›nan patentler
Akademik personel say›s› ve niteli¤i
Yurtd›ﬂ› doktoral› ö¤retim üyeleri
Gerçekleﬂtirilen projeler ve yay›nlar

Kütüphane olanaklar›

Ö¤rencilerin ihtiyaç duydu¤u dokümanlara eriﬂim
olanaklar›

Ulaﬂ›m

Üniversitenin co¤rafi konumu
ﬁehir içi ulaﬂ›m olanaklar›
Ulaﬂ›m olanaklar›n›n çeﬂitlili¤i

Kampüs olanaklar›

Spor tesisleri
Sosyal aktivite alanlar›
E¤lence imkânlar›
Çevresel düzenlemeler

Ö¤renci yaﬂam›

Üniversitenin tarihi

Konaklama imkânlar›
Yiyecek-içecek mekânlar›n›n çeﬂitlili¤i
Sosyalleﬂme olanaklar›
Ö¤renci gruplar›
Boﬂ zaman de¤erlendirme olanaklar›
Üniversitenin tarihsel kökleri
Üniversitenin geliﬂim süreci
Üniversiteyi tarihte iz b›rakan kiﬂi ve olaylarla eﬂleﬂtirme
Üniversitenin kuruluﬂ aﬂamalar›

E¤itim kalitesi

E¤itim olanaklar›
E¤itim alanlar›n›n çeﬂitlili¤i
Ö¤retim üyelerinin kalitesi

Düﬂünce özgürlü¤ü

Fikir özgürlü¤ü
‹fade özgürlü¤ü

Bilimsel çal›ﬂma

Yap›lan bilimsel çal›ﬂma say›s›
Düzenlenen bilimsel etkinlikler
Kazan›lan bilimsel ödüller

telerin sahip olduklar› ö¤renci say›s› ve sahip olduklar› bölüm
say›s› ﬂeklindedir. Kuruluﬂ y›llar›na göre tan›t›m videolar›
analiz edilen 90 üniversitenin 21’ini 1989 ve öncesinde kurulun üniversiteler, 25’ini 1990–1999 y›llar› aras›nda kurulan
üniversiteler, 37’sini 2000–2010 y›llar› aras›nda kurulan üniversiteler ve 7’sini 2010 y›l›ndan sonra kurulan üniversiteler
oluﬂturmaktad›r. Verileri analiz edilen üniversitelerin 29’unu
vak›f üniversiteleri, 61’ini ise devlet üniversiteleri oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rma verilerinin analizi sonucunda üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan temalara ve üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itim aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlara iliﬂkin elde edilen bulgular, verilerin analizi için belirlenen temalar do¤rultusunda üniversitelerin kuruluﬂ y›llar› ve devlet ve vak›f üniversiteleri ayr›m› yap›larak
sunulmuﬂtur. TTT Tablo 2’de veri analizi sonucunda elde edilen bulgular›n özeti gösterilmektedir.
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Üniversite kütüphanelerinde yer alan kaynaklar›n niteli¤i
ve çeﬂitlili¤i
Ö¤rencilerin kütüphanede ders çal›ﬂabilme imkanlar›
Üniversitenin uluslararas› veri tabanlar›na eriﬂim olanaklar›
Uluslararas›laﬂma

Yurtd›ﬂ›nda staj olanaklar›
Uluslararas› proje yar›ﬂmalar›na kat›l›m
Ö¤renim programlar›n›n uluslararas› akreditasyonu
Uluslararas› ö¤renci de¤iﬂim hareketleri

Üniversitelere ‹liﬂkin Bulgular
Üniversitelere iliﬂkin bulgular›n birincisi, üniversitelerin sahip oldu¤u bölüm say›s›d›r. Bölüm say›s›n›n artmas› bir üniversitenin e¤itim verdi¤i alanlar›n fazlalaﬂmas›n› ve mevcut kaynaklar›n› daha fazla alanda kullanmas›n› zorunlu hale getirmektedir.
Üniversiteler, e¤itim verdikleri alanlar› art›rmak yerine belirli
alanlara odaklanarak kaynaklar›n› daha etkin bir ﬂekilde kullanabilir ve üniversitenin konumland›r›lmas›na yönelik daha özgün
çal›ﬂmalar yapabilirler. TTT ﬁekil 1’de üniversitelerin kuruluﬂ y›llar›na göre sahip olduklar› bölüm say›lar› ve TTT ﬁekil 2’de devlet
ve vak›f üniversitelerinin bölüm say›lar› gösterilmektedir.
Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversitelerin sahip olduklar› bölüm
say›lar› incelendi¤inde 1989 ve öncesinde kurulan 21 üniversiteden 16’s›n›n sahip oldu¤u bölüm say›s›n›n 41 ve üzerinde oldu¤u görülmüﬂtür. 1990 ve 1999 y›llar› aras›nda kurulan 25
üniversitenin ise 7 tanesinin bölüm say›s›n›n 21–30 aras›nda, 8
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TTT Tablo 2. Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular›n özeti
Üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan temalar
Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversiteler

Statülerine göre üniversiteler

1989 ve öncesi

1990–1999

2000–2010

2010 ve sonras›

Vak›f

Devlet

Toplam

ﬁehir

8

9

19

4

8

32

40

Ulaﬂ›m

4

4

10

3

6

15

21

Kampüs olanaklar›

10

9

10

2

9

22

31

Ö¤renci yaﬂam›

17

17

27

4

19

46

65

Üniversitenin tarihi

10

5

12

3

9

21

30

E¤itimin niteli¤i

12

14

16

4

14

32

46

Düﬂünce özgürlü¤ü

5

8

10

2

7

18

25

Bilimsel çal›ﬂma

10

11

6

1

3

25

28

Vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan üniversitelerin konumland›rma boyutlar›
Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversiteler

Statülerine göre üniversiteler

1989 ve öncesi

1990–1999

2000–2010

2010 ve sonras›

Vak›f

Devlet

Toplam

Mesleki baﬂar›

7

9

10

2

14

14

28

Uluslararas›laﬂma

12

16

20

5

18

35

53

Yabanc› dil e¤itimi

6

8

16

3

18

15

33

Uygulamal› e¤itim

11

12

16

6

21

24

45

Akademik kadro

9

9

16

3

17

20

37

Kütüphane olanaklar›

10

10

9

-

6

23

29

Çal›ﬂma olanaklar›

5

9

8

1

12

11

23

Burs olanaklar›

6

10

9

-

13

12

25

tanesinin 31–40 aras›nda ve 6 tanesinin ise 41 ve üzerinde bölüme sahip olduklar› görülmüﬂtür. 2000–2009 y›llar› aras›nda
kurulan 37 üniversitenin ise 26 tanesi 20 ve alt› bölüme sahip
iken 6 üniversite 21–30 aras›nda bölüme sahiptir. 2000–2009
y›llar› aras›nda kurulan 5 üniversitenin ise bölüm say›s› 31–40
aras›ndad›r. 2010 ve sonras›nda kurulan 7 üniversitenin ise

5’inin 20 ve alt›nda bölüme 2’sinin ise 21–30 aras›nda bölüme
sahip olduklar› görülmüﬂtür.

TTT ﬁekil 1. Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversitelerin bölüm say›lar›.

TTT ﬁekil 2. Devlet ve vak›f üniversitelerine göre üniversitelerin bölüm say›lar›.

Sahip olduklar› bölüm say›lar›na göre devlet ve vak›f üniversiteleri incelendi¤inde, 29 vak›f üniversitesinin sadece 9 tanesinin 20’nin üzerinde bölüme sahip oldu¤u, 20 vak›f üniversitesinin ise 20’den az bölüme sahip oldu¤u görülmüﬂtür. Buna kar-
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ﬂ›l›k devlet üniversitelerinde 20’den az bölüme sahip olanlar›n
say›s› 16, 21–30 aras› bölüme sahip üniversitelerin say›s› 12,
31–40 aras› bölüme sahip üniversite say›s› 12 ve 41’den daha fazla bölüme sahip üniversite say›s›n›n 21 oldu¤u görülmüﬂtür.
Üniversitelere iliﬂkin olarak elde edilen bulgular›n ikincisi, üniversitelerin sahip olduklar› ö¤renci say›s›d›r. Üniversitelerin e¤itim verdi¤i alan say›lar›n›n artmas› ö¤renci say›s›n›n artmas›n› beraberinde getirmektedir. TTT ﬁekil 3’te üniversitelerin kuruluﬂ y›llar›na göre sahip olduklar› ö¤renci say›lar› ve TTT ﬁekil 4’te devlet ve vak›f üniversitelerinin ö¤renci say›lar› gösterilmektedir.
Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversitelerin sahip olduklar› ö¤renci say›lar› incelendi¤inde 1989 ve öncesinde kurulan 21 üniversiteden 12’sinin ö¤renci say›s›n›n 30.000’in üzerinde oldu¤u,
1990 ve 1999 y›llar› aras›nda kurulan üniversitelerden ise
13’ünün 10.001–20.000 aras›nda, 5’inin ise 10.000’den az ö¤renci say›s›na sahip oldu¤u görülmüﬂtür. 2000–2009 y›llar› aras›nda kurulan 37 üniversitenin ise 27’sinin ö¤renci say›s›n›n
10.000’den az oldu¤u ve 10’unun ö¤renci say›s›n›n 10.000–
20.000 aras›nda oldu¤u görülmüﬂtür. 2010 y›l›ndan sonra kurulan 7 üniversitenin ise ö¤renci say›lar› 10.000’in alt›ndad›r. Devlet ve vak›f üniversitelerinin ö¤renci say›lar› incelendi¤inde ise
devlet üniversitelerinin 18’inin 10.000’in alt›nda ö¤renciye,
18’inin 10.000–20.000 aras› ö¤renciye, 11’inin 20.000–30.000
aras› ö¤renciye ve 14’ünün 30.000’in üzerinde ö¤renciye sahip
oldu¤u görülmüﬂtür. Buna karﬂ›l›k 20.000’in üzerinde ö¤renciye sahip vak›f üniversitesi bulunmamakla birlikte 8 vak›f üniversitesinin 10.000–20.000 aras›nda ö¤renciye sahip oldu¤u ve 21
vak›f üniversitesinin 10.000’in alt›nda ö¤renciye sahip oldu¤u
görülmüﬂtür.

nan temalar incelenmiﬂtir. Üniversitelerin tan›t›mlar›nda vurgulanan temalar, üniversitelerin nitelikli ö¤renci ve akademisyenleri çekebilmek için sahip olduklar› olanaklar›n paydaﬂlara
ifade edilmesini ve kendilerini paydaﬂlar nezdinde konumland›rmak istedikleri de¤erleri vurgulamaktad›r. TTT ﬁekil 5’te üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan temalar ve bu temalara iliﬂkin frekans de¤erleri gösterilmektedir.
Üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan boyutlar›n
birincisi üniversitenin bulundu¤u ﬂehirdir. Üniversiteler, tan›t›m
videolar›nda bulunduklar› ﬂehrin marka de¤erini, imaj›n›, iﬂ olanaklar›n›, sosyal ve kültürel yaﬂam›ndaki çekiciliklerini ön plana
ç›karmakla kendilerini ﬂehrin bir parças› olarak göstermekte ve
bulunduklar› ﬂehri bir konumland›rma arac› olarak kullanmaktad›rlar. Yap›lan analizde, 40 üniversitenin tan›t›m videolar›na
bulundu¤u ﬂehrin tan›t›m›yla baﬂlad›klar› görülmüﬂtür. Kuruluﬂ
y›llar› aç›s›ndan incelendi¤inde ise özellikle 2000–2009 y›llar›
aras›nda kurulan üniversitelerin 19’unun üniversitenin tan›t›m›na bulunduklar› ﬂehrin tan›t›m›yla baﬂlad›klar› görülmüﬂtür. Ayr›ca, devlet üniversitelerinin (32) vak›f üniversitelerine (8) göre
bulunduklar› ﬂehrin tan›t›m›na daha fazla önem verdikleri görülmüﬂtür.
Üniversitelerin tan›t›mlar›nda vurgulanan ikinci boyut ise
ulaﬂ›m olanaklar›d›r. Üniversiteler sahip olduklar› co¤rafi konumun özelliklerini ve ﬂehir içi kolay ulaﬂ›labilirli¤i bir çekim arac› olarak kullanm›ﬂlard›r. Yap›lan analiz sonucunda, özellikle
2000–2009 y›llar› aras›nda kurulan üniversitelerin ulaﬂ›labilirli¤e önem verdi¤i, 21 üniversitenin tan›t›m videosunda ulaﬂ›m
olanaklar›na vurgu yapt›¤› ve ulaﬂ›labilirli¤i konumland›rma
arac› olarak kulland›¤› görülmüﬂtür.

Üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar› belirlemek amac›yla tan›t›m videolar›nda vurgula-

Üniversitelerin tan›t›mlar›nda öne ç›kan üçüncü boyutu ise
üniversitenin ö¤rencilerine sundu¤u kampüs olanaklar› oluﬂturmaktad›r. Bu olanaklar; spor tesisleri, sosyal aktivite alanlar›, e¤lence imkanlar› ve çevresel düzenlemelerdir. Tan›t›m videolar›

TTT ﬁekil 3. Kuruluﬂ y›llar›na göre üniversitelerin ö¤renci say›lar›.

TTT ﬁekil 4. Devlet ve vak›f üniversitelerine göre üniversitelerin ö¤renci say›lar›.

Üniversitelerin Tan›t›mlar›nda Vurgulanan Temalar
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TTT ﬁekil 5. Üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan temalar.

incelenen 90 üniversiteden 31’inin tan›t›m videolar›nda kampüs
olanaklar›na vurgu yapt›klar› belirlenmiﬂtir. Tan›t›m videolar›nda kampüs olanaklar›na vurgu yapan üniversitelerden 10’unun
1989 ve öncesinde, 10’unun 2000–2009 y›llar› aras›nda ve
9’unun 1990–1999 y›llar› aras›nda kurulan üniversiteler oldu¤u
görülmüﬂtür. Tan›t›m videolar›nda üniversitenin sahip oldu¤u
kampüse ve kampüs olanaklar›na vurgu yapan devlet üniversitesi
say›s› 22 iken vak›f üniversitesi say›s›n›n 9 oldu¤u görülmüﬂtür.

telerin üzerinde en fazla durmuﬂ olduklar› boyutu oluﬂturmaktad›r. Tan›t›m videolar› incelenen 90 üniversitenin 65’inin ö¤renci yaﬂam olanaklar›na vurgu yapt›¤› görülmüﬂtür. Tan›t›mlar›nda ö¤renci yaﬂam›na 2000–2009 y›llar› aras›nda kurulan üniversitelerin (27) daha fazla önem verdi¤i görülmüﬂtür. Bunun
yan› s›ra 29 vak›f üniversitesinden 19’unun ve 61 devlet üniversitesinden 46’s›n›n tan›t›m videolar›nda ö¤renci yaﬂam›na vurgu
yapt›klar› görülmüﬂtür.

Ö¤renci yaﬂam› üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan dördüncü boyut olarak belirlenmiﬂtir. Ö¤renci yaﬂam› boyutunda ö¤rencilere sunulan konaklama imkânlar›, yiyecek-içecek mekanlar›n›n çeﬂitlili¤i, sosyalleﬂme olanaklar›, ö¤renci
gruplar› ve boﬂ zaman de¤erlendirme olanaklar›na de¤inilmiﬂtir.
Ö¤renci yaﬂam› boyutu tan›t›m videolar› analiz edilen üniversi-

Üniversitelerin tan›t›mlar›nda vurgulanan beﬂinci boyutu ise
üniversitenin tarihi oluﬂturmaktad›r. Üniversitenin tarihini, üniversitenin tarihsel kökleri, üniversiteyi tarihte iz b›rakan kiﬂi ve
olaylarla eﬂleﬂtirme, üniversitenin kuruluﬂ aﬂamalar› ve üniversitenin geliﬂim süreci de¤iﬂkenleri oluﬂturmaktad›r. Yap›lan analiz sonucunda, 21’i devlet üniversitesi ve 9’u vak›f üniversitesi ol-
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mak üzere 30 üniversitenin tarihsel geçmiﬂine vurgu yaparak nitelikli ö¤renci ve akademisyenler üzerinde etkili olmaya çal›ﬂt›¤› görülmüﬂtür. Yap›lan analiz sonucunda, 1989 ve önceki y›llarda kurulan üniversitelerin tarihsel geçmiﬂine vurgu yapma
oran›n›n %48 oldu¤u görülmüﬂtür. 2000–2009 y›llar› aras›nda
kurulan üniversitelerin tan›t›m videolar›nda 1990- 1999 y›llar›
aras›nda yani kendilerinden önce kurulan üniversitelere oranla
(%32–25) tarihsel geçmiﬂlerine daha fazla yer vermeleri dikkat
çekmektedir.
Tan›t›m videolar›nda vurgulanan alt›nc› boyut, e¤itim kalitesi olarak belirlenmiﬂtir. Tan›t›m videolar› incelenen 90 üniversiteden 46’s›n›n tan›t›m›nda e¤itim kalitesine vurgu yapt›¤› görülmüﬂtür. Tan›t›mlar›nda e¤itim kalitesine vurgu yapan devlet
üniversitesi say›s› 32 iken vak›f üniversitesi say›s›n›n 14 oldu¤u
görülmüﬂtür. E¤itim kalitesi boyutu, üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itime iliﬂkin temel nitelikler baﬂl›¤› alt›nda ayr›nt›l›
olarak incelenmiﬂtir.
Üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan yedinci
boyut, düﬂünce özgürlü¤ü olarak belirlenmiﬂtir. Düﬂünce özgürlü¤ü boyutu; fikir özgürlü¤ü ve ifade özgürlü¤ü olarak ele al›nm›ﬂt›r. Bu boyut, üniversitenin kendisini tercih eden ö¤rencilerin inanç, yaﬂant›, giyim kuﬂam, siyasi görüﬂ gibi sahip oldu¤u
düﬂünsel ö¤elere herhangi bir ﬂekilde müdahale etmeyece¤ini
yani ö¤rencilerinin istedikleri ﬂekilde düﬂünme serbestli¤ine sahip olabildiklerini ve bu düﬂüncelerini özgürce ifade edebilme
imkânlar›n› ifade etmektedir. Toplam 25 üniversitenin tan›t›m›nda yer verdi¤i düﬂünce özgürlü¤ü boyutunda 2000–2009
y›llar› aras›nda kurulan üniversitelerin oran› (%40) dikkat çekmektedir.
Üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vurgulanan son boyut
ise bilimsel çal›ﬂmalar olarak belirlenmiﬂtir. Bilimsel çal›ﬂmalar;
yap›lan bilimsel çal›ﬂma say›s›, düzenlenen bilimsel etkinlikler
ve kazan›lan bilimsel ödüller de¤iﬂkenleri aç›s›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Üniversiteler yapm›ﬂ olduklar› bilimsel çal›ﬂmalar›n
tan›t›m›n› yaparak paydaﬂlar› için cazip bir üniversite olduklar›n› ifade etme gayreti içerisinde olmuﬂlard›r. Tan›t›m videolar›nda, 28 üniversitenin kendilerini yapm›ﬂ olduklar› bilimsel çal›ﬂmalarla ön plana ç›karmaya çal›ﬂt›¤›, özellikle 2000 y›l› öncesinde kurulan üniversitelerin bilimsel araﬂt›rmalara önem verdi¤i görülmüﬂtür. Devlet ve vak›f üniversiteleri aç›s›ndan ele
al›nd›¤›nda ise 25 devlet üniversitesinin tan›t›mlar›nda bilimsel
çal›ﬂmalara vurgu yapt›¤›, vak›f üniversitelerinin sadece 3’ünün
tan›t›mlar›nda bilimsel araﬂt›rmalara yer verdi¤i görülmüﬂtür.

Üniversitelerin Vermiﬂ Olduklar› E¤itimin Niteli¤i
Aç›s›ndan Kendilerini Konumland›rd›klar› Boyutlar
Üniversitelerin konumland›r›lmas›nda yararlan›labilecek
alanlardan birisi de verilen e¤itimin niteli¤idir (Waeraas ve
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Solbakk, 2009; Broughton, 2009, s. 148). E¤itim kurumlar›
olarak üniversiteler, vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤ine vurgu yaparak nitelikli ö¤renci ve akademisyenler nezdinde kendilerine özgü bir konum elde edebilirler. Yap›lan analiz neticesinde Türkiye’deki üniversitelerin tan›t›m videolar›nda vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar›n sekiz baﬂl›k alt›nda topland›¤› görülmüﬂtür. TTT ﬁekil 6’da üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin
niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlara
iliﬂkin bulgular gösterilmektedir.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar›n ilki, mesleki baﬂar›d›r. Mesleki baﬂar› boyutunda, üniversiteyi tercih eden
adaylar›n mezuniyetten itibaren e¤itimini gördükleri alanda
baﬂar›l› olacaklar› alg›s› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu
amaçla üniversiteler, mezun olan baﬂar›l› ö¤rencilerini tan›t›mlar›nda kullanmakta ve bu yolla aday ö¤rencileri etkilemeye çal›ﬂmaktad›rlar. Analiz sonucunda, 14 devlet üniversitesi
ve 14 vak›f üniversitesi olmak üzere toplam 28 üniversitenin
tan›t›m videosunda aday ö¤rencilere mesleki baﬂar›y› vaat ettikleri görülmüﬂtür.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar›n ikincisi ise
uluslararas›laﬂmad›r. Uluslararas›laﬂma bir üniversitenin ö¤renciye sunmuﬂ oldu¤u de¤iﬂim programlar›n›, yurtd›ﬂ›nda
staj olanaklar›n›, ö¤renim programlar›n›n uluslararas› akreditasyonunu, üniversiteyi tercih eden yabanc› ö¤rencilerin varl›¤›n›, üniversite bünyesinde düzenlenen uluslararas› kongre,
seminer ve proje gibi bilimsel faaliyetleri ifade etmektedir.
Gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u uluslararas› faaliyetlere vurgu yapan
üniversiteler, ö¤rencilerine de¤iﬂim programlar› yoluyla e¤itimlerinin bir k›sm›n› yurt d›ﬂ›nda alabilme, üniversitenin
uluslararas› nitelikte oldu¤u ve çok kültürlü bir sosyal yap›ya
sahip oldu¤u imaj›n› oluﬂturarak ö¤rencilerin kendilerini tercih etmesini istemektedirler. Yap›lan analiz sonucunda, 35’i
devlet üniversitesi ve 18’i vak›f üniversitesi olmak üzere toplam 53 üniversitenin tan›t›m videolar›nda uluslararas› faaliyetlere vurgu yapt›klar› ve uluslararas›laﬂma boyutunun, üniversitelerin tan›t›m videolar›nda en fazla vurgulanan boyut oldu¤u görülmüﬂtür.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤ine iliﬂkin
kendilerini konumland›rd›klar› üçüncü boyut, yabanc› dil e¤itimidir. Üniversiteler, kendilerini tercih eden ö¤rencilere vermiﬂ olduklar› yabanc› dil e¤itimine ve ö¤rencilere sa¤lam›ﬂ olduklar› yabanc› dil ö¤renme olanaklar›na vurgu yaparak aday
ö¤rencilerin kendilerini tercih etmesini istemektedirler. Analiz sonucunda, 15 devlet üniversitesi ve 18 vak›f üniversitesi
olmak üzere toplam 33 üniversitenin yabanc› dil e¤itimine
vurgu yapt›klar› görülmüﬂtür. Yabanc› dil e¤itimi noktas›na
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TTT ﬁekil 6. Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar.

vurgu yapan vak›f üniversitelerinin oran› %62 iken devlet
üniversitelerinden yabanc› dil e¤itimine vurgu yapan üniversitelerin oran› %24.5’tir. Özellikle 2000 y›l›ndan sonra kurulan üniversitelerin %43’ünün yabanc› dil e¤itimine önem verdikleri ve tan›t›m videolar›nda üniversiteyi tercih edecek
adaylar›n iyi bir yabanc› dil e¤itimi alabileceklerini vurgulad›klar› görülmüﬂtür.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› dördüncü boyutu uygulamal› e¤itim oluﬂturmaktad›r. Uygulamal› e¤itim ö¤rencilerin
teorik bilgilerini uygulama yoluyla pekiﬂtirmelerine ve sektörde karﬂ›laﬂabilecekleri durumlara karﬂ› deneyim kazanmalar›na olanak vermektedir. Uygulamal› e¤itim, üniversitelerin
e¤itim konumland›rmas›nda uluslararas›laﬂmadan sonra en

fazla önem verilen ikinci faktördür. Vak›f üniversitelerinin
%72.4’ünün devlet üniversitelerinin ise %39.3’ünün tan›t›m
videolar›nda uygulamal› e¤itime vurgu yapt›klar› görülmüﬂtür. Uygulamal› e¤itime iliﬂkin dikkat çeken bir husus da tan›t›m›nda uygulamal› e¤itime önem veren 45 üniversitenin 22
sinin 2000 y›l›ndan sonra kurulmuﬂ olmas›d›r. Özellikle 2010
y›l›ndan sonra kurulan 7 üniversiteden 6’s›n›n tamam›nda uygulamal› e¤itim üzerinde durmas›, üniversitelerde uygulamal› e¤itimin öneminin giderek artt›¤›n› göstermektedir.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› beﬂinci boyut, üniversitelerin sahip olduklar› akademik kadrolard›r. Üniversitelerde kaliteli bir e¤itimin verilebilmesi için nitelikli akademik personelin istihdam› önemlidir. Tan›t›m videolar›n›n analizi sonu-
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cunda, 37 üniversitenin akademik personelin niteli¤ine vurgu
yapt›¤› ve aday ö¤rencilere nitelikli bir e¤itim alabilmeleri
için üniversitenin akademik kadrosunun yeterli oldu¤u imaj›n› vermeye çal›ﬂt›¤› görülmüﬂtür.
Alt›nc› boyutu ise kütüphane olanaklar› oluﬂturmaktad›r.
Kütüphane olanaklar›, ö¤rencilerin ihtiyaç duydu¤u dokümanlara ulaﬂabilme ve ders çal›ﬂabilme imkân› aç›s›ndan önemlidir.
Analiz sonucunda, 29 üniversitenin tan›t›m videolar›nda kütüphane olanaklar›n› vurgu yapt›klar› görülmektedir. Özellikle
2000 y›l›ndan önce kurulan yani fiziksel alt yap›s›n› büyük ölçüde tamamlam›ﬂ üniversitelerin tan›t›mlar›nda kütüphane olanaklar›na önem verdikleri görülmüﬂtür.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar›n bir di¤eri, di¤er kuruluﬂlar taraf›ndan üniversitenin mezunlar›na sunulan
çal›ﬂma olanaklar›d›r. Kuruluﬂlar›n bir üniversiteyi nas›l alg›lad›klar› ve üniversitenin mezunlar›na sunmuﬂ olduklar› iﬂ olanaklar›, ö¤rencilerin üniversiteyi tercihinde kritik bir role sahiptir. Yap›lan analiz sonucunda, 23 üniversitenin adaylar›na
mezuniyetten itibaren çal›ﬂma olanaklar›n› ifade ederek ulaﬂmaya çal›ﬂt›klar› görülmüﬂtür. Bu boyutta, devlet üniversitelerinin %12’sinin mezunlar›na sunulan iﬂ imkânlar› noktas›na
vurgu yapmas›na karﬂ›n vak›f üniversitelerinin %41.3’ünün
mezunlar›na sunulan iﬂ imkânlar› noktas›na vurgu yapt›¤› görülmüﬂtür.
Son boyutu ise üniversiteler taraf›ndan yüksek puanl› ve
baﬂar›l› ö¤rencilere sunulan burs olanaklar› oluﬂturmaktad›r.
Üniversiteler tan›t›m videolar›nda aday ö¤rencilere sunmuﬂ
olduklar› ücretsiz ö¤renim, ayl›k nakit ödeme ve ücretsiz konaklama gibi ekonomik faktörleri kullanarak aday ö¤rencilerin üniversiteyi tercih etmesini sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Analiz sonucunda, 25 üniversitenin tan›t›m vidolar›nda ö¤rencilere sa¤lanan burs imkânlar›na yer verdikleri görülmüﬂtür. Tan›t›m›nda ö¤rencilerine sa¤lam›ﬂ oldu¤u burs imkânlar›na vurgu yapan üniversitelerden vak›f üniversitelerinin
oran› %45’tir. Devlet üniversitelerinin ise %20’sinin ö¤rencilerine sa¤lam›ﬂ oldu¤u burs imkânlar›na vurgu yapt›¤› görülmüﬂtür.

Tart›ﬂma, Sonuç ve Öneriler
Son dönemde, Türkiye’de üniversite say›s›n›n artmas›,
üniversitelerden giriﬂimcilik, inovasyon ve bölgesel kalk›nmaya katk› sa¤lama gibi birçok konuda beklentilerin yükselmesi
ve TÜB‹TAK gibi kurumlar taraf›ndan çeﬂitli kriterlere göre
haz›rlanan üniversite s›ralama indeksleri üniversiteler aras›ndaki rekabeti her geçen gün art›rmaktad›r. Bu koﬂullar alt›nda üniversitelerin nitelikli ö¤renci ve akademisyenleri cezbetme ve kamu kaynaklar› d›ﬂ›nda finansal kaynaklara ulaﬂma
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noktas›nda marka de¤erine sahip olabilmek için yürütmekte
oldu¤u çal›ﬂmalar oldukça önemlidir. Çünkü bu çal›ﬂmalardaki temel hedef, üniversiteyi paydaﬂlar› nezdinde tercih edilebilir bir kuruluﬂ olarak konumland›rabilmektir. Konumland›rma çal›ﬂmalar›nda baﬂar›l› olan üniversiteler oluﬂturmuﬂ
olduklar› marka de¤eri ve kurumsal imajla orant›l› olarak tercih edilebilirlik ve finansal aç›dan desteklenebilirliklerini art›racaklard›r. Bu araﬂt›rmada, Türkiye’deki üniversitelerin tan›t›m videolar› analiz edilerek, üniversitelerin konumland›rma
faaliyetlerinde ön plana ç›kan boyutlar ve üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar incelenmiﬂtir.
Araﬂt›rma sonucunda, üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerini üniversitenin bulundu¤u ﬂehir, ulaﬂ›m olanaklar›,
kampüs, ö¤renci yaﬂam›, tarih, e¤itim kalitesi, düﬂünce özgürlü¤ü ve bilimsel çal›ﬂmalar üzerinden gerçekleﬂtirdikleri görülmüﬂtür. Bu boyutlar aras›nda üniversitelerin tan›t›m videolar›nda konumland›rma aç›s›ndan ön plana ç›kan boyutlar;
ö¤renci yaﬂam›, e¤itim kalitesi ve üniversitenin bulundu¤u ﬂehirdir. Araﬂt›rmada, Türkiye’deki üniversitelerin %72.2’sinin
tan›t›m videolar›nda ö¤rencilere sunmuﬂ olduklar› sosyal yaﬂam olanaklar›na vurgu yapt›klar› görülmüﬂtür. Duarte ve ark.
(2010) bir üniversitenin imaj›n›n ve ö¤renciler nezdindeki konumunun temel belirleyicisinin üniversitenin ö¤renciye sunmuﬂ oldu¤u sosyal yaﬂam atmosferi oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Bununla birlikte, Türkiye’deki üniversitelerin %51.1’inin tan›t›m videolar›nda e¤itim kalitesine vurgu yapt›klar› belirlenmiﬂtir. Baker ve ark. (1996) üniversitelerin konumland›r›lmas›nda e¤itim kalitesinin kaç›n›lmaz bir faktör oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma faaliyetlerinde ön plana ç›kan bir di¤er boyut ise üniversitenin bulundu¤u ﬂehirdir. Üniversitelerin %44.4’ünün tan›t›m videolar›nda üniversitenin bulundu¤u ﬂehre vurgu yapt›klar› görülmüﬂtür. Üniversitenin bulundu¤u ﬂehrin konumland›rma
çal›ﬂmalar›nda ön plana ç›kar›lmas›, Pencere (2014, s. 126) taraf›ndan ifade edilen “üniversitelerin potansiyel ö¤rencileri etkilemek için kulland›klar› en önemli argüman›n üniversitenin bulundu¤u ﬂehirdir” görüﬂüyle örtüﬂmektedir.
Bunun yan› s›ra Türkiye’deki üniversitelerin konumland›r›lmas› noktas›nda devlet üniversiteleri ve vak›f üniversitelerinin vurgu noktalar›n›n oransal olarak birbirine paralellik gösterdi¤i belirlenmiﬂtir. Bu üniversiteler aras›ndaki en dikkat
çekici farkl›l›k ise bilimsel araﬂt›rma boyutunda gerçekleﬂmiﬂtir. Devlet üniversitelerinin tan›t›mlar›nda bilimsel çal›ﬂmalara vurgu oran› %38.4, vak›f üniversitelerinin bilimsel çal›ﬂmalara vurgu oran› ise %10.3’tür. Bilimsel araﬂt›rmalar boyutunun vak›f üniversitelerinin tan›t›mlar›nda en az yer verdikleri
boyut oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu durumun, Türkiye’deki vak›f üniversitelerinin önemli bir k›sm›n›n son dönemde kurul-
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muﬂ olmalar›ndan ötürü gerek akademik kadro gerekse araﬂt›rma olanaklar› bak›m›ndan sahip olduklar› kaynaklar›n yetersizli¤inden ileri geldi¤i söylenebilir. Devlet üniversitelerinin tan›t›mlar›nda ise en az vurgu yap›lan boyutun mezuniyetten itibaren çal›ﬂma olanaklar› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Oysa
bir üniversitenin mezunlar›na iﬂ bulma olana¤› sa¤lamas› ö¤rencilerin bir üniversiteyi tercih etmelerindeki en önemli faktörler olarak ifade edilmiﬂtir (Demirtaﬂ, 2012). Bu bak›mdan
devlet üniversitelerinin konumland›rma çal›ﬂmalar›nda kendilerini tercih eden ö¤rencilere sa¤layacaklar› iﬂ olanaklar›na
daha fazla yer vermeleri gerekmektedir.
Üniversitelerin vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan kendilerini konumland›rd›klar› boyutlar›n ise mesleki baﬂar›, uluslararas›laﬂma, yabanc› dil e¤itimi, uygulamal› e¤itim,
kütüphane olanaklar›, akademik kadro, çal›ﬂma olanaklar› ve
burs olanaklar› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Vermiﬂ olduklar› e¤itimin niteli¤i aç›s›ndan üniversitelerin tan›t›m videolar›nda
uluslararas›laﬂma ve uygulamal› e¤itimin ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Yap›lan incelemede, Türkiye’deki üniversitelerin
%58.8’inin tan›t›m videolar›nda uluslararas›laﬂmaya ve
%50’sinin uygulamal› e¤itime vurgu yapt›¤› görülmüﬂtür. Baker ve ark. (1996) e¤itim kalitesi, akademik kadro ve di¤er fiziksel olanaklar›n üniversitenin imaj›n› destekleyen ve birbirini bütünleyen etmenler oldu¤unu ve yabanc› dil e¤itiminin
bir üniversitenin markalaﬂmas›nda ve uluslararas› bir de¤er
taﬂ›mas›nda önemli bir faktör oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Araﬂt›rma sonucunda, Türkiye’de 2000 y›l›ndan önce kurulan üniversitelerin yabanc› dil e¤itim olanaklar›na vurgu oran› %30.4
iken, 2000 y›l›nda kurulan üniversitelerde bu oran›n %43.1’e
yükseldi¤i görülmüﬂtür. Bu sonuç, üniversitelerin e¤itime yönelik konumland›rma faaliyetlerinde yabanc› dil e¤itiminin
öneminin artt›¤›n› göstermektedir.
Bu araﬂt›rma sonuçlar›, üniversitelerin 2014 y›l› tan›t›m
videolar› analiz edilerek elde edilmiﬂtir. Tan›t›m videolar› kurum içi kaynaklard›r. Üniversitelerin konumland›r›lmas›na
yönelik yap›lacak araﬂt›rmalarda tan›t›m videolar›na ek olarak
di¤er kurum içi kaynaklar olan vizyon, misyon, temel de¤erler ve stratejik planlar incelenebilir. Buna ek olarak üniversite
yöneticileri ile görüﬂülerek üniversitelerin konumland›rma
faaliyetlerine yönelik daha kapsaml› araﬂt›rmalar gerçekleﬂtirilebilir. Ayr›ca, üniversitelerin konumland›rma çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›l› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi noktas›nda üniversiteye yeni kay›t yapt›ran ö¤renciler, mevcut ö¤renciler, akademik çal›ﬂanlar ve di¤er paydaﬂlar›n görüﬂleri anket/mülakat
vb. yöntemler ile incelenerek kapsaml› araﬂt›rmalar yap›labilir. Son olarak, bu araﬂt›rmada elde edilen verilerin analizinde
kuruluﬂ y›llar›na göre Türkiye’deki üniversiteler; 1989 ve öncesinde kurulan üniversiteler, 1990–1999 y›llar› aras›nda ku-

rulan üniversiteler, 2000–2009 y›llar› aras›nda kurulan üniversiteler ve 2010 y›l›ndan sonra kurulan üniversiteler olmak
üzere dört kategoride ele al›nm›ﬂt›r. Literatürde Türkiye’deki üniversitelerin kuruluﬂ dönemlerine iliﬂkin (Çetinsaya,
2014; Günay ve Günay, 2011) yap›lan farkl› s›n›fland›rmalar
bulunmaktad›r. Yap›lacak araﬂt›rmalarda, kuruluﬂ y›llar›na veya sahip olduklar› tarihsel de¤erlere göre Türkiye’deki üniversitelerin konumland›rma faaliyetleri dönemsel olarak bu
s›n›fland›rmalar do¤rultusunda ele al›nabilir.
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