
Üniversitelerin  
Sosyal Medya  

Kullanımı 



12 Yaş üzeri: 

 

2010’da 23.8 milyon 

 

2011’de 24.8 milyon 



İnternet  kullanıcılarının 

%43’ünü kadınlar 

oluşturuyor.  
 
Arkadaşları ile haberleşmek 
ve  bilgi aramak için internet 
kullanıyorlar. 



İnternet  kullanıcılarının 

%57’sini erkekler 

oluşturuyor.  
 
Haber okumak, futbolu takip 
etmek ve güncel kalmak için 
internet kullanıyorlar.  



12- 25 yaş arası internet 
kullanıcılarının sayısı 12.1 
milyon.  
 
Bu gençlerin %72’si her gün 
internete bağlanıyor. 



Mobil cihazlardan 
internete bağlanma 

oranları %50’i 

civarında.  



Gençlerin %68’i sosyal 

medyayı kullanıyor.  
 
Arkadaşları ile haberleşmek,  
eğlenmek istiyorlar.  



Lise öğrencilerinin ortalama 
arkadaş sayısı 450. 
 
Üniversite öğrencilerinin ise 
400 civarında. 



Lise öğrencilerinin %67’si 16:00 – 

00:00 arası Facebook’ta. 
 

Üniversite öğrencileri nin %71’i 

20:00 – 02:00 arası Facebook’a 
giriyor. 



Facebook 

6 gün 

Twitter  

4 gün 

Gençler hangi sitelerde daha fazla vakit geçiriyorlar? 



Haftada 
ortalama 2 kere 

paylaşım 
yapıyor. 

10 kişiden 
1’inin blogu 

var. 



Yeni Nesil  
ve  

Değişen Tüketim 
Alışkanlıkları 



İnternetsiz 
yaşayamıyorlar. 



İnterneti, lükslere tercih ediyorlar.  
Temel ihtiyaç olarak görüyorlar. 





Öğrencilerin sosyal 
medyayı kullanma 
biçimleri sosyal medyada 
yer alan sitelerin içeriğine 
göre şekilleniyor.  



Üniversitelerin  
Sosyal Medya 

Kullanımı 



Devlet Üniversiteleri 

Kullanmıyor

Kullanıyor

21 85 



Vakıf Üniversiteleri 

Kullanıyor

Kullanmıyor

15 40 



Türkiye’deki üniversiteler  
sosyal medyada en çok Facebook’u kullanıyor.  



Facebook’tan sonra en çok kullanılan  
sosyal medya mecrası Twitter. 



İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Örneği 



Amaç: 

• İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri  
arasında marka değerini artırmak. 

 
• Öğrencileri ile etkileşimi artırmak. 

 
• Üniversitenin paydaşları ile iletişimi kuvvetlendirmek.  



Yöntem: 

• İzmir Ekonomi Üniversiteleri öğrencileri tarafından 
en çok tercih edilen iki sosyal ağ olarak Facebook 
ve Twitter seçildi. 
 

• Facebook’ta bir hayran sayfası, Twitter’da bir 
kurumsal hesap ve üniversite rektörü Tunçdan 
Baltacıoğlu  için özel bir hesap açıldı. 



Uygulama: 

• Sosyal medyada yer alan kurumsal hesaplar 
okuldaki aktiviteler ve bölümler hakkında bilgi 
veriyor.  

 











Uygulama: 
• İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Tunçtan 

Baltacıoğlu’nun Twitter hesabı yarı kurumsal yarı kişisel 
şekilde konumlandırıldı.  
 

• Bu hesapta kişisel mention, özel durumlar dışında 
yapılmıyor. Yapılan mention’lar genelde toplu oluyor. 
Ancak hesabın Tunçtan Baltacıoğlu’nun sıcak kişiliğini de 
yansıtması konusuna dikkat ediliyor. 
 

• Link paylaşılmıyor.  
 

• Özel durumlar dışında retweet yapılmıyor.  





Geleceğe Dair Planlar: 
• 1 sene içinde üniversitedeki aktivitelerin videoları,  

podcastler ya da videolar üniversitenin sosyal ağ sayfalarına 
yüklenecek.   
 

• Üniversite içinde yapılan etkinlikler sırasında sosyal ağ 
hesapları üzerinden canlı yayın yapılması planlanıyor. 
 

• Daha fazla öğrenci ile iletişim kurabilmek, onların 
düşüncelerine daha yakın olmak ve olumsuz durumlarda 
itibar yönetimi yapabilmek amaçlanıyor.  
 

• Üniversite ile ilgili olumsuz görüşleri ve düşünceleri 
azaltarak olumlu görüşleri artırmak planlanıyor. 



TEŞEKKÜRLER 
 

Işıl Yılmaz   Taylan Demirkaya 
@isilyilmaz @taylandemirkaya 

 


