
 

 
QS TARAFINDAN AÇIKLANAN 29 
BİLİM ALANINDAKİ ÜNİVERSİTE 
SIRALAMASI VE 
ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 
 

Türk üniversiteleri dünya sıralamalarında yükselmeye başladı. Bilim alanları bazında 

yapılan sıralamalar giderek artmaktadır. Son olarak İngiltere merkezli QS tarafından 29 

farklı bilim alanında yapılan sıralamada 5 üniversitemiz (ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, İ.D. Bilkent 

ve İstanbul) bazı bilim alanlarında ilk 200 listelerine girme başarısını gösterdi. 

Üniversitelerimiz, 29 bilim alanı için yapılan listelerin 15’inde yer aldı. Ancak aralarında 

hukuk, tıp ve eczacılık gibi alanların da olduğu 14 farklı bilim alanında listeye giren Türk 

üniversitesi yok. Alan listelerinde, 1 üniversitemiz inşaat mühendisliği alanında 51-100 

arasına girebildi. ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi 6 bilim alanı listesinde, İ.D. Bilkent 4 bilim alanı 

listesinde ve İstanbul Üniversitesi 2 bilim alanı listesinde yer aldı. Alan bazlı sıralamalar 

aşağıda verilmektedir. 
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QS SIRALAMASI NEDİR? 

İngiltere merkezli QS (Quacquarelli Symonds) firması, 2004-2009 yılları arasında TIMES Dergisi ile 

birlikte “dünyanın en iyi 700 üniversitesini” sıralamaktaydı. Ancak, 2010 yılında iki grubun 

işbirliğinin sona ermesi ile, QS aynı metodolojiyi devam ettirerek sıralama yayınlamaya devam 

etti. Son iki yılda ise çalışmalarını genişleterek bilim alanları bazında sıralamalar da yayınlamaya 

başladı. 

QS, Haziran 2012’de yayınladığı “Bilim Alanı Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması”nda üniversiteleri 

5 temel alanda grupladırmış ve 29 farklı bilim alanında değerlendirmiştir. Her bir alan için en iyi 

200 üniversitenin ilan edildiği bu sıralamada QS, değerlendirmeyi aşağıdaki kriterleri kullanarak 

yapmıştır: 

•  Akademik saygınlık ( Bilim adamlarının görüşlerine dayalı anket) 

•  İşveren görüşü (İşverenlerin görüşlerine dayalı anket) 

•  Yayın başına düşen atıf sayısı (Scopus 2006-2010 yılları) 

QS 2012 Bilim Alanı Listelerinde Türk Üniversiteleri 
 

Tablo. 1. QS Bilim Alanı Sıralamalarında İlk 200’e Giren Üniversitelerimiz 

Alan ODTÜ İTÜ BOĞAZİÇİ Ü. İ.D. BİLKENT Ü. İSTANBUL Ü. 

İnşaat 

Mühendisliği 
51-100 101-150 151-200 - - 

Kimya 

Mühendisliği 
101-150 151-200 151-200 - - 

Elektrik 

Mühendisliği 
101-150 101-150 151-200 - - 

Makine 

Mühendisliği 
101-150 101-150 151-200 151-200 - 

İstatistik ve 

Yöneylem 

Araştırması 

101-150 - - - - 



Eğitim 151-200 - - - - 

Malzeme 

Bilimleri 
- 151-200 - - - 

Kimya - 151-200 - - - 

Fizik- 

Astronomi 
- - 151-200 - - 

Dil Bilimleri - - 151-200 - - 

Siyaset ve 

Uluslararası 

Çalışmalar 

- - - 151-200 - 

İktisat ve 

Ekonometri 
- - - 151-200 - 

Felsefe - - - 101-150 - 

İletişim ve 

Medya 

Çalışmaları 

- - - - 101-150 

Modern Diller - - - - 151-200 

 

 

Tablo. 2. Üniversitelerin kaç bilim alanı listelesine girdiği (ilk 200) 

Üniversite İlk 200’de yer alma sayısı 

ODTÜ 6 farklı bilim alanında 

İTÜ 6 farklı bilim alanında 

BOĞAZİÇİ Ü. 6 farklı bilim alanında 

İ.D. BİLKENT Ü. 4 farklı bilim alanında 

İSTANBUL Ü. 
2 farklı bilim alanında 

 

 

Özet olarak, ODTÜ, İTÜ ve 

Boğaziçi Üniversieleri 6 ayrı 

bilim alanında ilk 200’de 

yer aldı. İ.D. Bilkent 

Üniversitesi 4 farklı alanda 

listeye girerken, İstanbul 

Üniversitesi 2 farklı bilim 

alanında ilk 200 listesinde 

yer aldı. 

 



Sonuç 
 

Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında yükselmesi son yıllarda üniversite öğrenci adaylarının 

ve velilerin konuyla ilgilenmesine neden oldu. Üniversite tercih aşamasında, diğer faktörler 

yanında dünya sıralamaları da öğrencilere yardımcı olabilir. URAP (University Ranking by 

Academic Performance) Laboratuvarı olarak 2010’dan bu yana, ilk 2000 dünya üniversitesinin 

sıralamasını yayınlıyoruz. Ayrıca 6 temel alandaki sıralama listemiz her yıl açıklanıyor. URAP 

Laboratuvarı, diğer ülkelerde yapılan sıralamaları da derleyip kısa raporlar halinde kamuoyuna 

sunarak bilim camiasına, öğrenci ve velilere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu raporda, 

QS’nin 29 bilim alanında yaptığı son sıralama listelerinde yer alan  üniversitelerimizin konumu 

özetlenmiştir. 
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