
RAKAMLARIN DİLİ

H
er yıl sayı artmakla birlikte bu 

yıl üniversite sınavına 2 milyon 

322 bin kişi başvurdu. Yaz ayla-

rı boyunca gündem aileler ve 

gençler için hiç kuşkusuz sınav, sonuç ve 

üniversiteye yerleşme stresi ile geçti. İyi bir 

üniversitede iyi bir bölümde okumak, genç-

lerin ve ailelerin en büyük hayali. Eğer iyi bir 

devlet üniversitesini kazanamazlar ise bu 

sefer özel üniversitelerde okumak için aile 

bütçelerine göre yarış başlıyor.

Muhalefetteki her siyasi parti seçim dö-

neminde üniversite sınavlarının kaldırılıp, ta-

mamen parasız olacağı vaadinde bulunuyor.

Cumhuriyet döneminde, 1960'lı yıllara 

gelinceye kadar lise mezunlarının sayısı az 

olduğundan pek çok fakülte, kendisine baş-

vuran mezunları sınavsız kabul etmişti. Zaman 

içinde kontenjanlarını aşan bir taleple karşıla-

şan fakülteler seçme işini başlangıçta; 

(a) Başvuru sırasını dikkate alma ve ihti-

yaç kadar adayı kabul ettikten sonra kayıtları 

durdurma,

(b) Fakültede verilen eğitimin niteliğini 

dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu 

mezunlarını kabul etme, 

(c) Lise bitirme derecesine göre sıralanan 

başvurulara göre öğrenci alma yollarından 

birini izleyerek yapmıştır.

Lise mezunlarının artması ve lise dengi 

okul mezunlarına da yüksek öğretime baş-

vurma hakkı verilmesiyle, özetlenen öğrenci 

seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez 

duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına 

uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştı. 

Bu son durumda öğrenciler, sınavlara katı-

labilmek için ülke içerisinde farklı şehirlere 

gitmek, aynı gün ve saatlere rastlayabilen 

sınavlardan birine katılıp diğerine katılama-

ma durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardı. Bu 

durum, adaylar ve veliler açısından önemli 

sorunlara yol açmıştı.

55 yılda değişen bir şeyin 

olmadığını görüyoruz

1960'lı yıllarda, önce bazı üniversiteler 

kendilerine özel giriş sınavları düzenleme-

ye başlamışlar, sonra bazı üniversiteler bu 

konuda birlikte çalışma yoluna gitmişlerdi. 

Aday sayısındaki artış, çok sorulu ve objektif 

testlerden oluşan sınavların hazırlanmasını, 

başvurma, puanlama, seçme, yerleştirme ve 

sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilgi işlem 

yöntem ve araçlarından yararlanılmayı ge-

rektirmişti. 

Her siyasi parti seçim döneminde üniver-

site sınavlarının kaldırılacağı vaadinde bulu-

nuyor. Geçende 1963 yılında çıkan bir gazete 

küpürü elime geçti. Orada muhalefet partisi, 

üniversite sınavının kaldırılacağı taahhüdünde 

bulunuyordu. Aradan geçen 55 yıla baktığı-

mızda değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz.

Son yıllarda hükümet bütçeden en yüksek 

payı eğitime ayırıyor ama bir türlü kalite artmı-

yor. Son yıllarda üniversitelerin eğitim alt ya-

pıları ile eğitim kalitesi konuşulmaya başlandı.

Ülkemizde üniversite sayısının artması ile 

ön plana çıkılmaya çalışılmakta. Oysa üniver-

site eğitiminde en önemli konu eğitim kalitesi 

ve akademisyenler tarafından yazılan bilimsel 

makalelerin kalitesi olmalı.

Bilim ve teknoloji üreten kurumların en 

başında üniversiteler geliyor. Ülkelerde bu-

lunan üniversitelerin bilime ve teknolojiye 

katkısını bulabilmemiz için birçok kriter var. 

Kriterleri ortaya çıkarmak için artık ilk bakı-

lan üniversitelerin alan başarı sıralamaları 

gelmekte. Bu alanda dünyaca tanınmış yedi 

tane araştırma kuruluşu var. Bunlardan biri 

de amacı yükseköğretim kurumlarını akade-

mik başarıları doğrultusunda değerlendir-

mek, bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan 

çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna duyuran 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesindeki 

Urap Center.

ABD’de 2015’te yapılan bir araştırma; 

üniversite adaylarının tercihlerini yaparken 

üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki 

durumuna değil, kendi istedikleri bilim alanın-

da hangi üniversitelerin üst sıralarda olduğuna 

da önem verdiklerini gösterdi. Bu eğilim nede-

niyle, sıralama kuruluşları genel sıralamalardan 

farklı tarihlerde, üniversiteleri bilim alanlarına 

göre sıralamakta ve ilan ettikleri bilim alanı 

sayılarını da artırmaktadır. 

Dünya üniversite sıralamaları ilk kez 

2003’te Çinli Jiao Tong (ARWU) tarafından 

sıralamaya kondu. Dünyada başlıca tanınan 

sıralama kuruluşları şöyle:

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu 

(EAF) Üyesi, Dünya Gazetesi Yazarı

En yen�l�kç� ün�vers�teler�n 
yüzde 80’� Anglo-Sakson 
z�hn�yet� �le kurulmuş olan 
Batı ülkeler�nde yer alıyor. 
Ülkem�z�n, Ar-Ge payını yüzde 
2.0-2.5 sev�yes�ne çıkartarak 
b�l�msel araştırmaların 
sayısı �le kal�tes�n� artırarak 
ün�vers�te sanay� �şb�rl�ğ�n� 
daha da gel�şt�rerek gel�şm�ş 
ülkeler sev�yes�ne ulaşab�l�r�z.

Üniversite sayısı yerine eğitim 
kalitesini yükseltmeliyiz
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◗ Shanghairanking
◗ Times higher 
education
◗ QS topuniversities

◗ Leiden Ranking
◗ Webometric
◗ Scimago
◗ Urap
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Bilim alanı sıralamalarında 

Türk üniversitelerinin yeri

 Bilim alanı sıralaması yapan 11 kurum-

dan beşinin yayımladığı sonuçlar ince-

lendiğinde bazılarının çok az sayıda alana 

odaklandığı, bazılarının da çok az sayıda 

üniversiteyi kapsadığı belirlendi.

Bu nedenle en kapsamlı alan sıralaması 

yapan altı sıralama kurumunun yayımladı-

ğı en son bilim alanı sıralamasına bakıldı-

ğında; Türk üniversitelerinin dünya bilim 

alanı sıralamalarındaki başarı durumları 

verilmekte.

Bu kuruluşların her biri farklı ölçülere 

göre sıralama yapmaktadır. Sıralama siste-

minde Scopus, Web of Siecece ve Google 

Scholar gibi dünyaca tanınmış ve güvenilir 

kaynaklardan elde edilen verilerin kullanıl-

ması bu sistemin güvenirliğini ve objektif-

liğini artırmakta.

Shanghairanking sıralama ölçüsünde 

kullandığı kriterler şunlardan oluşuyor:

Nobel veya Fields Medal ödülü kazanan 

mezun (%10) ve mensup (%20) sayısına, dün-

yada en çok atıf alanlar listesindeki mensup 

(%20) sayısına, Nature ve Science dergilerin-

de çıkan makale sayılarına (%20), SCI ve SSCI 

tarafından taranan makale sayısına (%20) 

ve yukarıdaki kriterlerden alınan puanların 

ilgili üniversitenin öğretim üyesi sayısına 

oranı (%10) kriterleri ile belirlemiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi URAP ise 

son yıl SCI, SSCI ve AHCI tarafından tara-

nan makale sayısı kriterine (%21), son beş 

yılda yayınlanan toplam bilimsel doküman 

sayısı kriterine (%10), son beş yılda yayın-

lanan makalelere son yıl verilen atıf sayısı 

kriterine (%21), son beş yılda yayınlanan 

makale sayılarının basıldıkları dergilerin etki 

faktörleri ile çarpımlarının toplamı kriterine 

(%18), son beş yılda yayınlanan makalelere 

son yılda gelen atıf sayılarının atıf yapan 

makalelerin dergilerinin etki faktörleri ile 

çarpımlarının toplamı kriterine (%15) ve 

son beş yılda ülkelerarası ortak yayın sayısı 

kriteri (%15) ile değerlendirmektedir (Sıra-

lama ölçüt ayrıntılarının detayını http://

tr.urapcenter.org/etkilesimlirapor/ adre-

sinden bulabilirsiniz).

Verilere baktığımızda ülkemizin du-

rumunun iç açıcı olmadığı görülmekte. 

Başarı sıralamasında ilk 400’e girebilen 

sadece Leiden’da 317. sırada İstanbul Üni-

versitesi var.

Şimdi de bazı ülke grupları ile ülkeler 

ile ülkemizin bilimsel yayın kalitesini öl-

çen kriterlerdeki durumuna bakıp, analiz 

edelim.

1) Tüm ülkelerde 2017 yılında yayınlanan 

makale sayısı 3 milyon 537 bin. 

2) Ülkemizin payı yüzde 1.2.

4) Ülkemizde bir milyon kişi başına düşen 

yayın sayısı G7 ülkelerine göre dört kat 

daha düşük.

5) Yunanistan yaklaşık bizim üç katımız 

kadar daha fazla makale üretmekte.

6) Bilimsel yayınların kalitesini ölçen h 

indeks katsayısı G7 ülkelerinde bizim dört 

katımız düzeyinde. ABD h indeks katsayısın-

da 2077 puanla ilk sırada yer alırken, İngiltere 

1281, Almanya 1131 puanla sıralanmaktadır.

7) Makale başına düşen alıntı sayısına baktı-

ğımızda ülkemiz gelişmiş ülkelerin yarısında 

aşağıda yer alırken, yayın sayısında ise ülke-

miz dünya sıralamasında 18. sırada, yayın 

kalite performansını ölçen h indeksi’nde 37. 

sırada yer almaktadır.

Son yıllarda yayın sayısında Çin büyük 

bir başarı sağlamış durumda. Yayın sayısı 

bakımından 508 bin yayınla ABD’nin ar-

kasından gelmekte. Yayın başına almış ol-

duğu 0.52’lik oran ile atıf sayısında ciddi 

bir ilerleme kaydetmiş durumda. Ülkemiz 

adına sözün sonuna gelecek olursak; ilk 50, 

ilk 100, ilk 200, ilk 300 içinde bir tane bile 

üniversiteniz yoksa ülkeler arasında sözünüz 

olamaz. Sadece sokakta, kahvede konuşarak 

bir yere varamayız. 

Ülkemizde azımsanmayacak bir kesim 

Batı’da medeniyetin çöktüğünü iddia ediyor. 

Medeniyetler ancak;  kaliteli eğitim, kalite, 

araştırma,  inovasyon, patent, bilim ve üret-

kenlik yoksa çöker.

En yenilikçi üniversitelerin yüzde 80’i 

Anglo-Sakson zihniyeti ile kurulmuş olan Batı 

ülkelerinde yer alıyor. Ülkemizin, gelişmiş 

ülkeler düzeyine çıkması ve kişi başına dü-

şen gelirini 25 bin dolara çıkarabilmesi için 

bilim ve teknoloji alanlarında hızla gelişmesi 

ve yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmesi 

gerekmektedir. Genç nüfusumuz sayesinde 

bu hedefe ulaşmamız zor değildir. Ülkemizin; 

Ar-Ge payını yüzde 2.0-2.5 seviyesine çıkarta-

rak, bilimsel araştırmaların sayısı ile kalitesini 

artırarak ve üniversite sanayi işbirliğini daha 

da geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine 

ulaşabiliriz.

H endeksi: Fizikçi Jorge E Hirsch tarafın-

dan 2005 yılında her bilim insanının araştırma 

performansını değerlendirmek üzere yapmış 

olduğu bir çalışmadır,K
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Dünya Genel Sıralamasında Yer Alan Yedi Türk Üniversitesi 
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Yayın Sayısı 
(2017)

1 Milyon Kişiye 
Düşen Yayın Sayısı

H Endeks Puanı Makale Alıntı 
Ortalaması

G7 1.438.350 2.040 1195 0,70

Türkiye 42.405 525 296 0,36

İran 54.388 672 257 0,53

Yunanistan 18.115 1.440 434 0,65

İsrail 20.391 2.320 536 0,74

Güney Kore 80.743 1.590 576 0,54


