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Makine Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Adnan Akay, kozmetik ürünlerinin ciltte
b›rakt›klar› dokunsal ve iflitsel etkileri ölçen
robotik özellikli bir ayg›t gelifltirdi. Söz
konusu ayg›t, ürünleri piyasaya ç›kmadan
önce yapay deri ile etkilefltiriyor ve ortaya
ç›kan fiziksel alg›lar› sensörler arac›l›¤›yla
test ediyor. Test sonucunda yumuflakl›k,
temizlik, ferahl›k gibi alg›sal etkileri tasar›m
ve üretim aflamas›na katacak veriler elde
edilerek ürünün kimyasal içeri¤i
biçimlendirilebilecek.

Bilkent ve SPK ‹flbirli¤i
Bilkent Üniversitesi, T.C. Baflbakanl›k
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) ile akademik
araflt›rma ve e¤itim iflbirli¤ine iliflkin bir
mutabakat anlaflmas› gerçeklefltirdi. ‹ki
kurum aras›nda bilgi birikimi paylafl›m›na
ve ortak çal›flmalar gerçeklefltirilmesine
yönelik olan bu anlaflma, ö¤rencilere staj
programlar› ve uygulamal› projelere kat›lma
olana¤› da sa¤layacak.

Adnan Akay’dan Önemli Bir Bulufl

Hocabey An›s›na
Bilkent Üniversitesi, kurucusu ‹hsan Do¤ramac› (1915 - 2010) an›s›na 4 Aral›k’ta bir
konferans düzenledi. Tarih Bölümü eski ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. John J. Grabowski’nin
(Case Western Reserve Üniversitesi) Geçmiflten Gelece¤e ‹hsan Do¤ramac› adl› filmiyle
aç›lan etkinlik, Nobel Ödülü sahibi bilim insan› Prof. Tim Hunt’›n (Imperial Cancer Research
Fund) Mitoza Girifl ve Ç›k›fl›n Kilitleri ve Anahtarlar› bafll›kl› konuflmas›yla devam etti ve
bir resepsiyonla sona erdi. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Bilkent Genetik
Toplulu¤u’nun katk›lar›yla gerçekleflen anma program›na Mütevelli Heyeti Baflkan›
Prof. Dr. Ali Do¤ramac›, Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar, akademisyenler ve ö¤renciler
kat›ld›.

Üniversitemizin
Ac› Kayb›
Müzik Bölümü ö¤retim üyesi ve
Bilkent Senfoni Orkestras› bafl
kemanc›s› Server Ganiyev
4 Eylül’de vefat etti. Bu de¤erli
sanatç›y› son yolculu¤una
u¤urlarken, Bilkent Üniversitesi
olarak sevenlerine baflsa¤l›¤›
diliyoruz.
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IEEE’den Erdal Ar›kan’a Ödül
Mühendislik kuram ve uygulamalar›n›n ilerlemesi için profesyonel çal›flmalar yapan ve
150 ülkede 365.000’i aflk›n üyesi bulunan The Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) kuruluflu, 2010 Enformasyon Kuram› En ‹yi Makale Ödülü’nü Elektrik

ve Elektronik Mühendisli¤i Bölümü ö¤retim 
üyelerinden Prof. Dr. Erdal Ar›kan’a verdi.
Dr. Ar›kan, bu ödülü Kanal Kutuplaflmas›: 
Kapasiteye Eriflen Kodlar›n ‹nflas› ‹çin Bir 
Yöntem bafll›kl› makalesiyle kazand›. Temelleri
1948’de ABD’li matematikçi ve elektronik 
mühendisi Claude Shannon (1916 - 2001) 
taraf›ndan at›lan enformasyon kuram›, 
gürültülü haberleflme kanallar› üzerinden 
yollanabilecek veri h›z› konusunda kanal 
kapasitesi ismi verilen kuramsal bir s›n›r 
belirliyor. Dr. Ar›kan, IEEE Transactions on
Information Theory dergisinde yay›mlanan 
ödüllü çal›flmas›nda kutupsal kodlama adl› 
yeni bir yöntem gelifltirerek kanal kapasitesine

nas›l eriflilebilece¤ini ortaya koyuyor. Kutupsal kodlama, kapasiteye eriflimi matematiksel
olarak kan›tlanabilen düflük karmafl›kl›kl› ilk yöntemdir.

Dilek Cindo¤lu ISA
Yönetim Kurulunda
Siyaset Bilimi Bölümü ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Dilek Cindo¤lu, International
Sociological Association’›n (ISA) yönetim
kurulu üyeli¤ine seçildi. 167 ülkeden 4.000’in
üzerinde üyesi bulunan ISA, 50 y›l› aflk›n bir
tarihe sahip uluslararas› bir sivil toplum
kurulufludur. Düflünce yap›s›, ideoloji veya
bilimsel yaklafl›m fark› gözetmeksizin bütün
sosyologlar› ve sosyal bilimcileri temsil eden
bu kurulufl, UNESCO ile Birleflmifl Milletler

Ekonomi ve Sosyal ‹fller Konseyi’ne üyedir. Dr. Cindo¤lu, dört y›l süreyle görev yapaca¤›
ISA’y›, Columbia Üniversitesi’ndeki akademik çal›flmalar› süresince (2010 - 2011) Birleflmifl
Milletler toplant›lar›nda da temsil edecek.

Norman Stone’dan
Savafllar Üzerine

Uluslararas› 
‹liflkiler ve Tarih 
bölümleri ö¤retim 
üyesi Prof. Norman
Stone’un The 
Atlantic and Its 
Enemies bafll›kl› 
kitab› Penguin 
Books ve Basic 
Books etiketleriyle 
ç›kt›. Yap›t›nda 2. 
Dünya Savafl›’n›n 

bitiflinden SSCB’nin da¤›l›fl›na uzanan süreci
iflleyen Prof. Stone, söz konusu dönemi askeri,
ideolojik ve ekonomik aç›lardan irdeliyor.
Bilkent Üniversitesi Rusya Çal›flmalar›
Merkezi Direktörü Prof. Stone’un Do¤an
Kitapç›l›k taraf›ndan Birinci Dünya Savafl›
bafll›¤› ile Türkçeye kazand›r›lan World War
One: A Short History (Basic Books, 2009)
isimli eseri ise baflta Rusça ve ‹spanyolca olmak
üzere birçok dünya diline çevriliyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ö¤retim
üyelerinden Doç. Dr. ‹hsan Gürsel ve araflt›rma
grubu, immün bask›lay›c› özelli¤e sahip bir
DNA parças› kullanarak üveit hastal›¤›n›n
tedavisinde faydalan›lacak bir yöntem gelifltirdi.
Gözde oluflan enflamasyonun sebep oldu¤u ve
körlü¤e kadar ilerleyebilen üveitin farkl› organ
veya hücrelerde de görülebildi¤ini belirten
Dr. Gürsel, gerçeklefltirdikleri çal›flman›n
Türkiye’de bir ilk oldu¤unu ve Journal of
Biological Chemistry dergisinin eylül say›s›nda
yay›mland›¤›n› belirtti.

Türkiye’de Bir ‹lk

Doç. Dr. Bahar Yetifl Kara (Endüstri Mühendisli¤i Bölümü) Mühendislik Bilimleri dal›nda,
Yrd. Doç. Dr. Selin Sayek Böke (‹ktisat Bölümü) Sosyal Bilimler dal›nda TÜB‹TAK Teflvik
Ödülü’nü kazand›. Dr. Kara, da¤›t›m lojisti¤i alan›nda ana da¤›t›m üssü yer seçimi ve
tehlikeli madde tafl›mac›l›¤›, Dr. Böke ise uluslararas› iktisatta do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n
etkileri ve belirleyicileri konular›ndaki çal›flmalar›yla ödüle de¤er görüldü. TÜB‹TAK Teflvik
Ödülleri, ülkemizde uluslararas› nitelikte bilimsel çal›flmalara imza atm›fl 40 yafl alt› bilim
insanlar›na veriliyor.

Bahar Yetifl Kara Selin Sayek Böke

TÜB‹TAK Teflvik Ödülleri
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Bilim ve E¤lence Bir Arada
Bilkent Üniversitesi, 24 Eylül’de Avrupa’n›n 200 kentinde eflzamanl› olarak düzenlenen
Avrupa Bilim ve E¤lence Günü’ne ev sahipli¤i yapt›. Türkiye aya¤› TÜB‹TAK
taraf›ndan gerçeklefltirilen etkinlik, baflta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun
bilim dünyas›na olan ilgisini pekifltirme amac›n› tafl›yordu.

P›nar Bilgin
SGIR Yönetim
Kuruluna Seçildi

Uluslararas› ‹liflkiler Bölüm Baflkan›
Doç. Dr. P›nar Bilgin, The Standing Group
on International Relations’›n (SGIR)
yönetim kuruluna seçildi. European Journal
of International Relations dergisini
yay›mlayan ve bilimsel araflt›rmalar› teflvik
etmek amac›yla farkl› sektörlerden
uluslararas› iliflkiler uzmanlar› için
konferanslar ve yaz okullar› düzenleyen
SGIR, European Consortium for Political
Research’ün bir koludur.

American Vacuum Society (AVS), Kimya
Bölüm Baflkan› Prof. Dr. fiefik Süzer'e Fellow
(en üst düzeyde üyelik) unvan› verdi.
Dr. Süzer, bu unvana atomlar›n, moleküllerin
ve yüzeylerin elektronik yap›lar›n›n
fotoelektron spektroskopisi tekni¤i kullan›larak
ayd›nlat›lmas›yla ilgili çal›flmalar› sonucunda
de¤er görüldü. Dr. Süzer’e payesi New
Mexico’da düzenlenen 57. Uluslararas› AVS
Sempozyumu’nda verildi. 1953'te kurulan
AVS, genifl uluslararas› üye a¤›yla, ileri
teknolojileri destekleyen vakum uygulamalar›
ve benzer ifllevlere sahip kontrollü alanlarda
iletiflim, e¤itim ve araflt›rma platformlar›
oluflturmay› hedeflemektedir.

AVS fiefik Süzer’e
Fellow Unvan› Verdi

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Bölümü ö¤rencileri, çal›flmalar›n› bölümün ö¤retim görevlisi
Serpil Altay ve yüksek lisans ö¤rencisi Esra Gökçen Akda¤ rehberli¤inde ‹stanbul Tasar›m
Haftas›’nda sergiledi. Ö¤rencilerin soyutlama çal›flmalar›, mobilya tasar›mlar› ve modüler
mekan sistemleri projelerine eski Galata Köprüsü ev sahipli¤i yapt›. Etkinliklere 25 ülkeden
sanatç›lar›n yan› s›ra Türkiye, ABD ve Avrupa’dan 20’yi aflk›n üniversite kat›ld›.

Ö¤rencilerimiz ‹stanbul Tasar›m Haftas›’ndayd›

Politik Tarihe
Farkl› Bir Bak›fl

Amerikan Kültürü 
ve Edebiyat› Bölüm
Baflkan Vekili ve 
Tarih Bölümü 
ö¤retim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Edward P. 
Kohn, Hot Time in
the Old Town: The
Great Heat Wave of
1896 and the 
Making of 
Theodore Roosevelt

adl› bir kitap kaleme ald› (Basic Books,
Temmuz 2010). 1896 A¤ustos’unda New
York’ta yaflanan ölümcül s›cak dalgas›n› ve
ayn› tarihlere denk gelen baflkanl›k
seçimlerini sosyal ve politik yönlerden
inceleyen Dr. Kohn, dönemin New York polis
flefi Theodore Roosevelt’in (1858 - 1919)
ABD baflkanl›¤›na uzanan siyasi kariyerine
de ›fl›k tutuyor.

Engin Umut
Akkaya’dan Öncü Bir
Çal›flma
Kimya Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Engin Umut Akkaya, moleküller ile
makroskopik dünya aras›nda ›fl›k arac›l›¤›yla
iletiflim kurabilen ve matematiksel ifllem
yapabilen ak›ll› nanoboyutlu bir molekül
gelifltirdi. Belirli dalga boylar›nda ›fl›k yayan
bu molekül, toplama ve ç›karma yapmak
için çinko ve kadmiyum gibi iyonlar› girdi
olarak iflleyebiliyor, ç›kt›y› ise ›fl›k ya da
kimyasal bir form biçiminde veriyor. Journal
of the American Chemical Society dergisinin
Temmuz 2010 say›s› kapa¤›nda yer verilen
bu çal›flma, bilgisayar ifllemcilerinin söz
konusu moleküllerden yap›labilmesi için ilk
ad›m olarak gösteriliyor. Dr. Akkaya, buluflu
sayesinde çokifllevli ve moleküler robotik ilaç
tafl›y›c› sistemlerin yak›n gelecekte hayata
geçirilebilece¤ini belirtiyor.



Osmanl› Tarihinde
Yeni Bir Sat›r
Arkeoloji Bölümü ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Julian Bennett, Osmanl›
tarihine ›fl›k tutacak bir çal›flmaya imza
att›. Dr. Bennett, 1484’te II. Beyaz›t’›n
Moldova’dan ald›¤› ve flu an Ukrayna
s›n›rlar› içinde bulunan Akkerman Kalesi’nin
duvarlar›nda kullan›lm›fl keresteleri
dendkronoloji (bir a¤ac›n yafl›n›n
gövdesindeki halkalardan belirlenmesi)
yöntemiyle inceledi. ‹nceleme sonucunda
kerestelerin 1484 ve 1485’te kesilmifl
oldu¤unu belirleyen Dr. Bennett, bu sayede
hangilerinin fetih öncesinde Moldoval›lar
taraf›ndan infla edildi¤ini, hangilerinin kale
savunmas› için Osmanl›larca eklendi¤ini
ortaya ç›kard›. Dr. Bennett, çal›flmalar›n›
Bilhorod-Dnistrovsky bölgesinde, ABD,
‹ngiltere, ‹skoçya, Kanada, S›rbistan, Türkiye
ve Ukrayna’dan uzmanlarla sürdürüyor.

Uluslararas› 
‹liflkiler Bölümü 
ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Sean 
McMeekin’in The 
Berlin - Baghdad 
Express: The 
Ottoman Empire 
and Germany's Bid
for World Power 
bafll›kl› kitab› 
okurla bulufltu.

Dr. McMeekin, Harvard University Press
etiketli eserinde Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ile Türk kurtulufl hareketinin 1. Dünya
Savafl›’ndaki rolünü ve dönemin bat›
dünyas›n›n Orta Do¤u üzerindeki
politikalar›n› ele al›yor. Dr. McMeekin, tarih
içindeki bu yolculu¤a Almanya’n›n savafl
s›ras›nda Berlin - Ba¤dat aras›na kurmaya
çal›flt›¤› demiryolundan bafll›yor.

Tarihin Raylar›nda

Filistinli Gençler
Bilkent’te
Bilkent Üniversitesi, Filistin ‹njaz
Derne¤i ve Coca-Cola vakf›
iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen proje
kapsam›nda 10 Filistinli ö¤renci
yüksekö¤renimlerinin üçüncü y›l›n›
Bilkent’te geçiriyor. Bilgisayar
Mühendisli¤i, ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat›, ‹ktisat, ‹flletme ve Endüstri
Mühendisli¤i bölümlerine burslu
devam eden ö¤renciler, Filistinli
gençlerin liderlik becerilerini
gelifltirmeyi hedefleyen bu proje için
ülkelerinin An-Najah, Birzeit ve
Politeknik üniversitelerinden
seçildiler. 2010-2011 akademik
y›l›nda hayata geçirilen projenin
5 y›l sürmesi planlan›yor.

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat
Galerisi, sezonu Prof. Sema Ilgaz Temel'in
sergisiyle açt›. 13 Ekim - 3 Kas›m tarihleri
aras›ndaki sergide Temel’in özgün bask› ve
tuval üzeri çal›flmalar› yer ald›.

Sergiler...
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‹ktisat Bölümü 
ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Bilin 
Neyapt›’n›n 
Macroeconomic 
Institutions and 
Development 
bafll›kl› kitab› 
raflardaki yerini 
ald›. Neoklasik 
iktisat ve önceki 
geliflme

kuramlar›n›n iktisadi geliflimi aç›klamada
yetersiz kald›¤›n› dile getiren Neyapt›, bu
noktadan yola ç›kt›¤› eserinde geliflme ve
kurum teorilerini küresel ekonominin de¤iflen
dinamikleri ekseninde inceliyor.

Bilin Neyapt›’dan
Yeni Bir Kitap

Siyaset Bilimi Bölümü 2. s›n›f ö¤rencilerinden
Tahsin Can Nergiz, Erasmus Ö¤renci A¤›’n›n
(Erasmus Student Network, ESN) Türkiye
baflkan yard›mc›l›¤›na seçildi. De¤iflim
ö¤rencilerinin yeni sosyal ve akademik
çevrelerine uyum süreçlerini h›zland›rmaya
yönelik çal›flmalarda bulunan ESN, 34 ülkede
etkinlik göstermektedir.

ESN’de Bir Bilkent
Ö¤rencisi



TÜB‹TAK Ulusal Bilim Olimpiyatlar›’nda
baflar› gösteren 135 ilkö¤retim ö¤rencisi
Bilkent Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ö¤renciler,
Fen ve Mühendislik fakültelerinin
sunumlar›na kat›ld›, kampüsü gezdi ve
ö¤retim üyeleriyle görüfltü. TÜB‹TAK’›n
matematik, bilgisayar bilimleri, biyoloji,
fizik ve kimya dallar›nda 1993’ten bu yana
düzenledi¤i bu olimpiyatlar, temel bilimler
üzerine çal›flmalar yapmak isteyen ilkö¤retim
8. s›n›f ö¤rencilerinin kiflisel geliflimlerine
ve ö¤renim hayatlar›na destek vermeyi
amaçlamaktad›r.

Genç Beyinler
Kampüste
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Doktora Ö¤rencimizin Baflar›s›
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö¤rencisi Süleyman
Gülsüner, genç bilim insanlar›na genetik alan›nda verilen en 
prestijli ödüllerden Isabelle Oberlè Young Investigator Award’u
kazand›. Gülsüner, Ünertan Sendromu geninin bulunmas›na 
yönelik biyoinformatik ve nanobiyoteknoloji içerikli yeni nesil 
genom dizilemesi çal›flmalar› sonucunda ödüle de¤er görüldü. 
Yaklafl›k yedi y›l önce Prof. Dr. Üner Tan taraf›ndan Hatay’da 
yaflayan bir ailede tan›mlanan bu sendrom, insanlarda el-ayak 
üzerinde yürüme, zeka gerili¤i ve konuflma bozuklu¤una neden 
oluyor. Gülsüner’in, Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Tayfun Özçelik 
dan›flmanl›¤›nda gerçeklefltirdi¤i araflt›rmalar, bu hastal›¤›n dört

farkl› kromozomda bulunan genlerin mutasyonu sonucu ortaya ç›kabilece¤ini, Hatay’daki
ailenin hastal›¤›n›n ise 17. kromozomda bulunan ve daha önce bilinmeyen yeni bir genden
kaynakland›¤›n› gösteriyor.

Fizik Bölümü ö¤retim üyelerinden Yrd. Doç.
Dr. Ömer ‹lday ve araflt›rma grubu, Bilkent
Üniversitesi’nde gelifltirdikleri ileri teknoloji
fiber lazeri TÜB‹TAK Ulusal Metroloji
Enstitüsü’ndeki sezyum (Cs) atom saati ile
birlefltirdi. Dr. ‹lday, TÜB‹TAK ile beraber
yürüttükleri bu çal›flma sonucunda çok yüksek
duyarl›l›¤a sahip frekans ve zaman kaynaklar›
elde ettiklerini vurgulad›. Lazerlerin
1 saniyeden k›sa, atom saatinin ise daha uzun
sürelerde kararl› davrand›¤›n› söyleyen
Dr. ‹lday, iki sistemi bir araya getirerek zaman
ve frekans ölçümlerindeki kararl›l›k düzeyini
art›rd›klar›n› vurgulad›.

Zaman ve Frekans
Ölçümlerinde
Yeni Teknoloji

Ersel Ayd›nl›’ya
Fulbright’dan
Direktörlük Görevi

Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim
üyelerinden Doç. Dr. Ersel Ayd›nl›,
Türkiye Fulbright E¤itim Komisyonu’nun
direktörlü¤üne seçildi. Dr. Ayd›nl›,
eylül bafl›ndan itibaren son üç y›ld›r
yürütmekte oldu¤u Uluslararas› ‹liflkiler
bölüm baflkanl›¤›ndan ayr›larak yeni
görevine bafllad›. Türkiye Fulbright E¤itim
Komisyonu, 60 y›l› aflk›n bir süredir Türk
ve ABD’li ö¤renci, araflt›rmac› ve e¤itimcilere
akademik faaliyetlerini gerçeklefltirmeleri
için burslar sa¤lamaktad›r. Söz konusu
burslar, bu alanda dünyan›n en prestijlileri
aras›nda gösterilmektedir.

G20 Zirvesindeydi

Y. Alper Gürlek (Endüstri Mühendisli¤i-2),
Toronto’da düzenlenen küresel ›s›nma ve
ekonomik kriz konulu G20 Zirvesi’ne kat›ld›.
Gürlek, dünyan›n en güçlü 19 ekonomisinin
yan› s›ra 20. üye kimli¤iyle Avrupa Birli¤i’nin
yer ald›¤› zirvede Türkiye Genç Delegesi
olarak bulundu. Devlet liderleriyle güncel
siyasete dair görüfllerini paylaflan Gürlek,
çevresel sürdürülebilirli¤e iliflkin bir konuflma
da yapt›. Gürlek, yaklafl›k bir y›ld›r Birleflmifl
Milletler Türk Derne¤i’nin gençlik kolu
baflkanl›¤›n› yürütüyor.
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Bilkent Üniversitesi, Times Higher Education ve
Thomson Reuters taraf›ndan haz›rlanan 2010-2011
Dünya Üniversiteleri S›ralamas›’na göre dünyan›n
en iyi 200 üniversitesi aras›nda 112. s›ray› ald›.
S›ralamaya giren iki Türk üniversitesinden biri olan
Bilkent, de¤erlendirmede en yüksek puan› alan
Türk üniversitesiydi.

Dünya
Üniversiteleri
S›ralamas›



Dünya Üniversiteleri S›ralamas›
Nedir?

Dünya Üniversiteleri S›ralamas›, THE’nin
2004’ten bu yana yay›mlad›¤›, dünyadaki
en iyi üniversiteleri belirleyen bir
de¤erlendirmedir. THE, de¤erlendirme
sürecindeki veri analizleri için 2009’a kadar
‹ngiltere kökenli Quacquarelli Symmonds
(QS) flirketi ile iflbirli¤i yapm›fl, 2010’da ise
bu iflbirli¤ini sonland›rarak ABD merkezli
Thomson Reuters firmas› ile çal›flmaya
bafllam›flt›r. Thomson Reuters, sektörel bilgi
toplama ve analizinde dünyan›n en tan›nm›fl
flirketleri aras›ndad›r. 2008’de The Thomson
Corporation ve Reuters Group PLC’nin
birleflmesiyle flu anki kurumsal kimli¤ine
kavuflmufltur.

S›ralama Nas›l Olufluyor?

Dünya Üniversiteleri S›ralamas›
5 kategoriden meydana gelir. Üniversitelerin
her kategoriden ald›¤› puanlar belirli
oranlarla çarp›ld›ktan sonra toplan›r ve
üniversitenin final skoru belirlenir.
Kategoriler ve yüzdeleri afla¤›daki gibidir:

1. E¤itim: e¤itim kalitesi ve ö¤retim
atmosferi (%30)

2. Araflt›rma: bilimsel araflt›rmalar›n say›s›,
fonlar› ve sayg›nl›¤› (%30)

3. At›flar: bilimsel yay›nlar›n di¤er
araflt›rmac›larca kullan›m istatistikleri
(%32.5)

4. Endüstri geliri: araflt›rma projelerine 
verilen finansal destek (%2.5)

5. Uluslararas› çeflitlilik: uluslararas› 
ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler (%5)

2010-2011 S›ralamas›

Bu y›l ilk 10 s›ray› paylaflan üniversiteler
flöyledir:

1. Harvard Üniversitesi
2. California Institute of Technology
3. Massachusetts Institute of Technology
4. Stanford Üniversitesi
5. Princeton Üniversitesi
6. Cambridge Üniversitesi
7. Oxford Üniversitesi
8. California Üniversitesi, Berkeley
9. Imperial College London
10. Yale Üniversitesi

Bilkent’in 2010-2011
S›ralamas›ndaki Yeri

2010-2011 dönemi raporuna göre Bilkent
Üniversitesi, dünyan›n en iyi 200 üniversitesi
aras›nda 112. s›rada yer alm›flt›r. ‹lk 200’e
giren di¤er Türk üniversitesi ODTÜ ise 183.
olmufltur. Ald›¤› toplam puanla Avrupa’daki
üniversiteler aras›nda 32. s›rada olan Bilkent,
Avrupa ve Asya’daki yüksekö¤retim
kurumlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde
52. s›radad›r.

Küresel E¤itime Gerçekçi Bir Bak›fl

THE, Thomson Reuters ile girdi¤i iflbirli¤i
ile veri analizinde yeni bir uygulamaya
yönelmifltir. Bu iflbirli¤i, pozitif bilim ve
mühendislik alanlar›na oranla daha az yay›n
yap›lan sanat, insani ve sosyal bilimlerin
de¤erlendirme aflamas›ndaki rolünü
etkinlefltirerek kurumsal rekabeti ve e¤itim
kalitesini nesnel bir çerçevede yans›tmay›
amaçlamaktad›r.

Söz konusu uygulama için 5 k›tadan
50 lider e¤itimci THE’ye 250 sayfay› aflk›n
görüfl bildirmifl, dergiye internet yoluyla
300’ün üzerinde geribildirim ulaflm›flt›r.
De¤erlendirmeye al›nacak bafll›klar ve
yüzdeleri tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda yeniden
yap›land›r›lm›flt›r. Ayr›ca dünya genelinde
6.000 yüksekö¤renim kurumundan
13.000 ö¤retim üyesinin kat›ld›¤› bir
akademik sayg›nl›k anketi yap›lm›fl, elde
edilen sonuçlar üniversite puanlamalar›n›n
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Times Higher Education

‹ngiltere’de yay›mlanan haftal›k e¤itim
dergisi Times Higher Education (THE),
dünyan›n yüksekö¤retim alan›ndaki
lider yay›nlar›ndand›r. ‹lk bask›s›
1971 tarihini tafl›yan THE, e¤itim
haberleri, yaz›lar›, uzman e¤itimci
de¤erlendirmeleri ve insan kaynaklar›
gibi içeriklerden oluflmaktad›r. 17 y›l
gazete olarak ç›kan THE, 2008’den
itibaren dergi fleklini alm›flt›r. THE,
yay›mlad›¤› Dünya Üniversiteleri
S›ralamas› ile küresel yüksekö¤retim
sektörünün en önemli yay›nlar›ndan
biri konumundad›r.



%34,5’ine etki etmifltir. (e¤itim: %15 ve
araflt›rma: %19,5) Böylelikle THE ve
Thomson Reuters küresel yüksekö¤renim
de¤erlendirmelerine daha gerçekçi ve fleffaf
bir bak›fl aç›s› kazand›rm›flt›r.

S›ralamaya ‹liflkin Görüfller

‹ngiltere’nin Üniversiteler ve Bilimden Sorumlu
Bakan› David Willetts, THE’nin güncel
s›ralama yönteminin küresel yüksekö¤renim
için en iyi tabloyu çizdi¤ini dile getirmifltir.

THE Dünya Üniversiteleri S›ralamas›
Editörü Phil Baty, listeye giren üniversitelerin
dünya çap›nda birer araflt›rma ve e¤itim
kurumu olduklar›n› ispatlad›klar›n›
vurgularken, ‹ngiltere’nin üniversiteler birli¤i
Universities UK’nin baflkan› Steve Smith
2010 s›ralamas›n›n yüksekö¤retim
kurumlar›n›n sayg›nl›¤›n› daha sa¤lam
ölçütlerle ifade etti¤inin alt›n› çizmifltir.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Abdullah Atalar ise s›ralama sonuçlar›n›
flu cümlelerle yorumlam›flt›r: ''Misyonumuz
sadece Türkiye içinde de¤il, bölgede ve
dünyada ad› geçen bir üniversite olmak.
Ö¤retim kadromuzu o yönde seçtik, o yönde
çal›flmalar› için her türlü olana¤› sa¤lad›k.
Kurucumuz ‹hsan Do¤ramac› hocam›za
mahcup olmad›¤›m›z› düflünüyoruz.''
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