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Özet 
Bu çalışmada, sayıları hızla artan ve genelde İstanbul ve Ankara şehirlerinde 

kümelenmiş olan vakıf üniversitelerinin gelecekte diğer illere olan büyüme stratejileri 
içinde hangi illeri göz önünde bulundurması gerektiği ve bu illerin neden avantajlı iller 
olarak tanımlanabileceği açıklanmaktadır. Bu çalışmada öne çıkan iller, aynı zamanda 
yeni kurulması planlanan vakıf üniversiteleri için de yer seçimi konusunda stratejik iller 
olarak düşünülebilir. Nüfus, eğitim yapısı, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik 
düzeyleri analiz edilerek, vakıf üniversitelerinin gelecekteki yer seçimi için 
önerilebilecek iller olarak; Bursa, Kocaeli, Yalova, Antalya ve Adana en avantajlı iller 
olarak önerilmektedir. Ayrıca, Muğla ilinin ilçeleri olan Bodrum, Marmaris, Fethiye ve 
Antalya ilinin ilçesi olan Kemer, yer seçimi konusunda en avantajlı ilçeler olarak 
düşünülmektedir. Çalışmanın devamında, önerilen il ve ilçelerde vakıf üniversitelerinin 
kurulması durumunda hangi akademik programların uygulanmasının daha avantajlı 
olduğu, bölgelerin ekonomik ve kültürel yapıları ve gelecekte öne çıkması beklenen 
meslekler dikkate alınarak akademik program önerilerinde bulunulmuştur. Böylece, yer 
seçimi ile stratejik karar alan bir vakıf üniversitesinin bu bölgelerde başarılı olabilmesi 
ve hızla gelişebilmesi için, hangi akademik programları öncelikle uygulamasının daha 
avantajlı olduğu belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışmada önerilen yer seçimi ve 
akademik programları uygulayan bir vakıf üniversitesinin, hem akademisyen hem 
öğrenci tercihlerinde daha rekabetçi olabilmesi ve dünya üniversiteleri ile rahatça 
entegre olabilmesi için bazı stratejik adımlar önerilmiştir.  

Anahtar Kelimler: Akademik programlar, geleceğin meslekleri, geleceğin rekabetçi 
üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, yükseköğretim sistemi.  

Abstract 
In this study, it is stated that which provinces should be considered and why those 

provinces are defined to be advantageous in the context of growth strategies of 
foundation universities clustered mostly in Istanbul and Ankara. Those provinces can be 
taught as the strategic provinces for the location selection of the foundation universities 
planning to expand in the future. By analyzing the population, education structure, 
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social, cultural and economic development level of Turkish provinces; Bursa, Kocaeli, 
Yalova, Antalya and Adana are considered to be the most advantageous provinces 
offering good locations for the foundation universities. Also, Bodrum, Marmaris, 
Fethiye and Kemer are suggested as good alternatives. Afterwards, by considering 
economic developments, cultural structures and occupations of the provinces which are 
expected to become prominent in the future, it is explored whether a foundation 
university may be established at one of the suggested provinces. Lastly, some strategic 
steps are suggested to become a competitive university integrating with the world 
universities. 

Key Words: Academic programs, competitive universities of future, higher education 
system, occupations of future, private universities.  


