
1  

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ
SIRALAMASINDA  TÜRKİYE 1. Sİ

ATIFLARDA
DÜNYA VE TÜRKİYE

1. Sİ

2021

www.cankaya.edu.tr
www.cankaya.edu.tr Sayı : 30  |  Aralık  2020

www.cankaya.edu.tr Sayı : 30  |  Aralık  2020



2 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE 
Dünya üniversitelerini sıralayan İngiltere merkezli üniversite derecelendirme kuruluşu Times 
Higher Education (THE) 2021 endeksinde Çankaya Üniversitesi, tüm kategori puanlarının 
toplamından oluşan genel listeye 401-500 bandından yerleşerek Türk üniversiteleri 
arasında 2020 yılında olduğu gibi 1. sırada yer aldı. 

Çankaya Üniversitesi, THE 2021’de dünya üniversite-
leri arasında ilk 500’de yer almayı başardığı gibi, yeni bir 
uluslararası başarıya da imza attı. Üniversitemiz, bilimsel 
yayınlara yapılan atıflarla da dünya birincisi olarak adın-
dan söz ettirdi. Geçen yıl bilimsel atıflar sıralamasında 
dünya on ikinciliği rekorunu elinde bulunduran Çankaya 
Üniversitesi, bu yıl rekorunu tam on bir sıra birden yukarı 
taşıyarak atıf sıralamasının zirvesine yerleşmeyi başardı. 
Atıf kategorisinde Çankaya Üniversitesi Türkiye Üniver-
siteleri arasında da birinci sıraya yerleşti.

Oxford, Cambridge, Harvard, Yale gibi dünyanın sayılı 
üniversitelerinin yer aldığı ilk 500 içerisinde Türkiye’de 
Çankaya Üniversitesi ile Koç Üniversitesi yer alıyor. 
Türkiye listesi, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversi-
tesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Özyeğin 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi şeklinde devam ediyor.  

Times Higher Education Ranking verileri 
eğitim-öğretim, araştırma, atıf, uluslararası 
görünürlük ve endüstri geliri olmak üzere 5 
ana başlık altında 13 alt performans gösterge 
puanlarının toplanmasıyla oluşuyor.

Çankaya Üniversitesi   401-500
Koç Üniversitesi   401-500
Hacettepe Üniversitesi                501-600
Sabancı Üniversitesi    501-600
Bilkent Üniversitesi   601-800
Boğaziçi Üniversitesi   601-800
Özyeğin Üniversitesi    601-800
İstanbul Üniversitesi    801-1000
İstanbul Teknik Üniversitesi   801-1000
Karabük Üniversitesi    801-1000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi    801-1000

Türk üniversiteleri arasında yine ilk sırada

13 kategoride puanlama yapıldı 

TÜRKİYE SIRALAMASI 
ÜNİVERSİTE SIRA
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
TIMES HIGHER EDUCATION 2020’DE 
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 1.

Çankaya Üniversitesi, dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education Ranking 
(THE) 2020’de Türkiye’deki köklü devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak,“En
Yüksek Performans Gösteren” Türk üniversitesi oldu. Oxford, Cambridge, Harvard, Yale gibi 
dünyanın sayılı üniversitelerinin yer aldığı listede, Çankaya Üniversitesi en yüksek 
toplam puanla 401-500 bandına girdi ve Türk üniversiteleri arasında zirveye yerleşti. 

Bilimsel yayınlara yapılan atıfta büyük başarı   

Veriler, kategori puanlarının 
toplamından oluşuyor

“En Yüksek Performans Gösteren” Türk üniversiteleri sıralamasında elde edilen başarının yanı sıra Çankaya 
Üniversitesi, bilimsel yayınlara yapılan atıflarda da dünya on ikincisi olarak adından söz ettirdi. Bilimsel 
yayınlara yapılan atıflar nedeniyle elde edilen bu derece, THE sıralamasında Çankaya Üniversitesini Türk 
üniversiteleri arasında birinci sıraya taşıyan ana etmenlerden biri olarak dikkat çekti.

Times Higher Education Ranking verileri, 
eğitim-öğretim, araştırma, atıf, uluslar-
arası görünürlük ve endüstri geliri olmak 
üzere 5 ana başlık altında 13 alt kate-
gorideki performans gösterge puanlarının 
toplanmasıyla oluşmaktadır. 

TÜRKİYE SIRALAMASI 

ÜNİVERSİTE SIRA
Çankaya Üniversitesi         401–500
Sabancı Üniversitesi          401–500
Bilkent Üniversitesi           501–600
Hacettepe Üniversitesi          501–600
Koç Üniversitesi           501–600
Boğaziçi Üniversitesi           601-800
İstanbul Teknik Üniversitesi          601-800
Orta Doğu Teknik Üniversitesi               601-800
Atılım Üniversitesi             801-1000
İstanbul Üniversitesi             801-1000
Karabük Üniversitesi             801-1000

2020



4 

ASYA
ÜNİVERSİTELERİ
SIRALAMASINDA

TÜRKİYE
 İKİNCİSİ 

EKONOMİSİ 
HIZLI GELİŞEN
ÜNİVERSİTELER 
SIRALAMASINDA 
DÜNYA SEKSEN 
YEDİNCİSİ

GENÇ
ÜNİVERSİTELER
SIRALAMASINDA
TÜKİYE İKİNCİSİ

Çankaya Üniversitesi, Times Higher Education (THE), Asya 
Üniversiteleri 2020 sıralamasında Türkiye ikincisi oldu. 
Sıralamada, 489 Asya üniversitesi değerlendirildi. Türki-
ye’den 34 üniversitenin değerlendirmeye girebildiği sıralama-
da Üniversitemiz, Türkiye 2.si ve Ankara 1.si olmanın guru-
runu yaşadı. THE Asya Üniversiteleri Sıralaması, 8 yıldır 
yapılmaktadır. Dünya Üniversiteler Sıralamasında olduğu 
gibi yükseköğretim kurumları, 5 ana başlıktaki 13 alt kate-
gorideki performans göstergeleri ile değerlendirildi. 

Çankaya Üniversitesi, Çin, Rusya, Brezilya, Malezya, İzlan-
da başta olmak üzere 47 ülkeden 533 üniversitenin değer-
lendirildiği Times Higher Education 2020 Ekonomisi Hızlı 
Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda dün-
ya 87.si oldu. ‘Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi 
Üniversiteler Sıralaması’nın metodolojisi Dünya Üniversite- 
ler Sıralamasında olduğu gibi eğitim-öğretim, araştırma, atıf, 
uluslararası görünüm ve endüstri gelirleri olarak saptanan 5 
ana başlık altında 13 göstergeden oluşmaktadır. Söz konusu 
sıralamanın öne çıkan özelliği ise hızlı gelişen ekonomilerde-
ki en iyi üniversiteleri kapsaması nedeni ile “Sanayi Geliri” 
ve “Uluslararası Görünüm” başlıklarının ağırlığının Dünya 
Üniversiteler Sıralaması’na göre daha yüksek olması.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki üniversiteleri 
eğitim-öğretim, atıf, araştırma, uluslararası görünüm ve 
endüstri gelirlerine göre ele alan Times Higher Educa-
tion (THE), ‘En İyi Genç Üniversiteler 2020 Sıralaması’nda 
Çankaya Üniversitesi, Türkiye ikincisi oldu. Dünyada 414, 
Türkiye’de ise 23 üniversitenin değerlendirmeye girebildiği 
sıralamada, Çankaya Üniversitesi, dünyada 88., Türkiye’de 
ikinci sırada yer aldı. 

ASIA

YOUNG

EMERGINING ECONOMIES
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‘THE 2021 Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıflar Sıralaması’nda Çankaya Üniversitemiz, Dünya ve 
Türkiye birincisi olarak zirvede yer alıyor. THE Asya, THE Genç ve THE Ekonomisi Hızlı Gelişen 
Üniversiteler Sıralamasında da Üniversitemiz, elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartmaktadır.

Bilimsel yayınlara yapılan atıflar sıralamasında elde ettiğimiz Dünya ve Türkiye birincilikleri 
Üniversitemizde sürdürülen bilimsel çalışma ve araştırmaların uluslararası ölçekte de önemsendiğini 
göstermektedir. 

Üniversitemiz, uzun yıllardır kaliteli eğitim-öğretim temel hedefinin yanı sıra akademik personelin 
araştırma faaliyetlerini, endüstriyel iş birliklerini ve bilginin paylaşılması yönündeki faaliyetleri  
teşvik etmektedir. Meyvelerini veren bu çabaları sürdürerek topluma ve kamuya katkı sağlama amaçlı 
projelerimizi daha da hızlandırdık.

Takip eden yıllarda da eğitim-öğretim faaliyetleri yanında araştırma, endüstriyel iş  birlikleri, bilginin 
paylaşılması ve topluma katkı sağlama yönündeki çabalarımızı devam ettirerek  yükselişimizi 
sürdüreceğiz. 

İngiltere merkezli
yükseköğretim
kurumları 
derecelendirme 
kuruluşu Times 
Higher 
Education’ın 
(THE) yayınladığı 
‘Dünya 
Üniversiteleri 
Sıralaması’nda 
2020 ve 2021’de 
Türkiye’deki 
üniversiteler 
arasında 1. sırada 
yer almanın 
gururunu 
yaşıyoruz.  

“YÜKSELİŞİMİZİ
                                                              SÜRDÜRÜYORUZ”

Prof. Dr. Can ÇOĞUN
Çankaya Üniversitesi Rektörü
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Times Higher Education 
(THE) 2020 ve 2021’de 
‘Dünya Üniversiteleri 
Sıralaması’nda ilk 500 
bandında yer almamız, ‘THE 
2021 Bilimsel Yayınlara 
Yapılan Atıflar Sıralaması’nda 
Dünya ve Türkiye birincisi 
olarak zirveye yerleşmemiz, 
öğrencimizden 
akademisyenimize, 
mezunumuzdan 
mensubumuza kadar tüm 
Çankaya Üniversitesi
ailemize büyük gurur yaşattı. 
Üst üste elde edilen bu 
başarılar, başarının 
bizler için tesadüf olmadığının 
da bir göstergesi.

“BİLGİ ÜRETİMİNDE VE
PAYLAŞIMINDA ÖNCÜYÜZ”

THE 2020’de atıflarda Dünyada 12. sırada yer alan 
Üniversitemiz THE 2021’de birinciliği 9 dünya 
üniversitesi ile paylaşmanın gurunu yaşamaktadır. 
Bilgi üretimi ve paylaşımına verdiğimiz önem, 
akademisyenlerimizin bilim dünyasına yaptıkları 
katkılar, yazdıkları makalelerin etki faktörü ve al-
dıkları atıflar sayesinde bugün Çankaya Üniversi-

tesi adını dünya zirvesine yazdırmış durumdadır.  
Bilim üretimi, araştırma, bilgiyi insanlık ve 
toplum yararına paylaşma misyonlarıyla hareket 
eden Çankaya Üniversitemizin, yakaladığı başarı 
çıtasını tüm paydaşlarıyla birlikte daha da ileriye 
taşıyacağından kuşku duymuyoruz.

Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM
         Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Düşünen, sorgulayan, araştıran, teknolojiyi iyi  kullanan, bilgi çağına ayak uydurabilen, etik 
değerlere bağlı, insana ve çevreye saygılı, yaratıcı, öz güveni yüksek, alanında öncü profesyoneller
 yetiştirme amacını taşıyan Üniversitemiz, akademik kadrosunun niteliği ile dünyada referans gösterilen 
yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. 
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“TEMEL MİSYONUMUZ
KALİTELİ EĞİTİM”

Alanındaki gelişmeleri takip ederek uluslararası 
düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan, 
öğrendiği teorik bilgiyi güncel teknoloji 
laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten, bunu 
toplumsal faydaya dönüştürebilen öğrencilerle, çalışma 
hayatına ve topluma katkıda bulunmayı kendine ilke 
edinen Üniversitemizin THE 2020 ve 2021’de elde 
ettiği başarılar, “Bilimsel Araştırma”, “Topluma Katkı”, 

“Eğitim” misyonumuzun birer yansımasıdır. Bu 
başarılarda katkısı bulunan tüm akademisyenlerimizi, 
öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve çalışma 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 
Üniversitemiz bundan sonra da eğitim kalitesini 
her geçen gün artırarak, toplumsal sorumluluğunun 
bilinciyle bilime katkısını sürdürecek ve daha nice 
başarıların sahibi olacaktır.

 Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ
Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İçinde 
bulunduğumuz 
bilgi ve teknoloji 
çağında eğitimin 
niteliği, ülkelerin 
gelişmişlik
düzeyini 
belirleyen en 
önemli ölçüttür. 
Sosyokültürel ve 
ekonomik 
kalkınma için 
en büyük güç ve 
değer kaynağını 
ancak ve ancak 
kaliteli bir eğitimle 
oluşturabilirsiniz.

Çankaya Üniversitesi olarak yaklaşık çeyrek asır önce bu şiar ile başladığımız yükseköğretim 
yolculuğumuzda ulusal ve uluslararası ölçekte elde ettiğimiz başarılar doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor. 
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‘‘THE BAŞARILARININ 
 DEVAMINI DİLİYORUM’’

Çankaya Üniversitesi, beş ayrı Dünya Üniversiteleri Sıralamasının ikisinde Türkiye birincisi, 
üçünde Türkiye ikincisi olma başarısını göstermiştir. Çankaya Üniversitesi, beş sıralamanın 
en kapsamlısı olan ve 93 ülkeden yaklaşık 1500 üniversitenin değerlendirildiği Times Higher
 Education Dünya Üniversite Sıralaması ile Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi 
Üniversiteler sıralamasında “Atıflar”da Türkiye birincisidir. Türkiye ikincisi olduğu sıralama-
lar, Asya Üniversiteleri Sıralaması, Genç Üniversiteler Sıralaması ve Urap Dünya 2019-2020 
Alan Sıralamasının Matematik Bilimleri alanındaki sıralamadır. Kuruluş tarihi 50 yıl veya 
daha yeni olan üniversiteleri kapsayan Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasına giren 414 
üniversite arasında Sabancı Üniversitesi 69’uncu, 23 yıl önce kurulmuş olan Çankaya Üniver-
sitesi 88’inci, Koç Üniversitesi 90’ıncı sıradadır.

Sıralamaya giren üniversitelerin değerlendirilmesi beş başlık altında toplanan 13 kritere göre 
yapılmıştır. Beş başlık “Eğitim” (öğrenme ortamı), “Araştırma” (toplam araştırma hacmi ve üniversitenin itibarı), 
“Atıflar” (araştırmaların etkisi), “Uluslararası Görünüm” (öğretim kadrosu, öğrenciler ve yürütülen araştırmalar) ve 
“Sanayi Geliri” (sanayi ve diğer iş çevrelerinden elde edilen araştırma ve danışmanlık geliri) olarak tanımlanmıştır. 
Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasında “Sanayi Geliri” ve “Uluslararası Görünüm” 
başlıklarının ağırlığı diğer sıralamalara göre daha yüksektir. Çankaya Üniversitesinin başarısı nedeniyle üniversite 
yönetimi ile akademik personelini ve üniversitenin işleyişine destek olan idari personeli kutluyor, başarılarının 
devamını diliyorum.

Prof. Dr. Ali TÜREL
 Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 ‘‘HUKUK FAKÜLTESİ OLARAK
THE BAŞARILARINA KATKIDA 
BULUNMAKTAN MUTLUYUZ’’

Çankaya Üniversitesi, dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education
Ranking (THE) tarafından yapılan sıralamalarda THE Genç Üniversiteler 2020,  
THE Asya 2020, Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler 
2020 kategorilerde üst sıralarda yer almıştır.

Üniversitemiz THE 2020 ve THE 2021 Dünya Üniver-
siteleri Sıralamasında Türkiye birincisi olmuştur. THE 
2021 atıf kategorisinde de dünya birinciliği elde ederek 
zirveye yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Üniversi-
temizin THE Üniversiteler 2020 ve 2021 sıralamasında 
dünya ve Türkiye genelinde ön sırada yer almasına 
öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalarımızla 
katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz.

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR 
Hukuk Fakültesi Dekanı

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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‘‘THE BAŞARILARINDAN 
GURUR DUYUYORUZ’’

        Doç. Dr. Aslı Er AKAN
 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Üniversitemizin dünya üniversitelerini sıralayan Londra merkezli üniversite derecelendirme 
kuruluşu Times Higher Education (THE) 2021 endeksinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yepyeni başarılara imza atması hem bizleri gururlandırmakta hem de bu başarıyı 
sürdürebilmek adına motivasyonumuzu arttırmaktadır. 

23. eğitim yılında olan Üniversitemiz, bilimsel yayınlara yapılan 
atıflarla dünyada 9 üniversite ile birlikte dünya birinciliğini elde et-
miştir. Bununla birlikte eğitim, öğretim, araştırma, yayınlar, atıflar, 
uluslararası görünüm ve bilgi transferi gibi tüm kategori puanlarının 
toplamından oluşan genel listeye 401-500 bandından girerek yük-
selişini sürdüren bir Türk üniversitesi olarak dikkatleri üzerine çek-
mektedir. Üniversitemiz elde ettiği bu başarılarla topluma ve bilime 
katkı sunarak kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine tüm 
hızıyla devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm kadromuzu 
tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum.    

“ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMAYI, 
BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETMEYİ 

ÖN PLANDA TUTMAKTADIR”
Çankaya Üniversitesi çeyrek asra yaklaşan eğitim, öğretim ve akademik faali-
yetlerinde sürekli olarak başarıyı hedefleyen, yenilikçi ve çağdaş bir felsefeyi 
benimsemektedir. Üniversitemiz, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çağın koşullarına 
en etkili şekilde uyum sağlayarak, topluma yararlı hizmetler üretmeye devam
etmektedir.

Çankaya Üniversitesi, vizyon ve misyonunda da ifade edildiği şekilde, tüm paydaşların-
ca gurur duyulan bir üniversite olmayı, uluslararasılaşmayı, bilim ve teknolojiyi üretmeyi ve kullanmayı ön plan-
da tutmaktadır. Times Higher Education Dünya Üniversiteler sıralamalarında elde edilen başarılar, Üniversitemiz 
içerisindeki ve dışındaki paydaşlar için bir gurur ve övünç vesilesi olmuş, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm bilim 
alanlarında başarıya dönük beklentilerin de yükselmesini sağlamıştır. Bu durum, Üniversitemizin akademik ve idari 
anlamda doğru kararlar aldığının ve geleceğe emin adımlarla ilerlediğinin önemli bir göstergesidir.

Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilen; alanında yetkin, genç, dinamik ve yenilikçi kadroların yayımladıkları 
eserler, ulusal ve uluslararası camiada takdir görmekte, söz konusu bilimsel eserlere yapılan atıflar, ilgili bilim 
alanındaki akademisyenlerin çalışmalarına ışık tutmaktadır. Üniversitemiz tarafından akademik personele sunulan 
tüm altyapı hizmetlerinin yanı sıra, üye olunan veri tabanları ile maddi ve manevi diğer destekler de bu başarının elde 
edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Üstün gayretleri ve özverili akademik çalışmalarıyla bu başarıda emeği geçen 
tüm Çankaya Üniversitesi ailesini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÖZSAÇMACI
Çankaya Meslek Yüksekokulu Müdürü 

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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Üniversitelerin, ulusal veya uluslararası bağımsız performans ölçüm kuruluşları tarafından belirlenen 
eğitim/öğretim, araştırma, akademik kadro kalitesi, eğitim kalitesi, atıflar, uluslararası görünüm, endüstri çıktıları, 
kategorilerde, nesnel ölçütlere göre derecelendirilmeleri ve bu kapsamda tanımlanan sıralamaları bugün dünya 
genlinde yükseköğretimde somut kalite göstergelerinden biri olarak önem kazanmıştır. 

Çankaya Üniversitesinin Londra merkezli bir yükseköğretim değerlendirme kurumu olan 
THE’nın (Times Higher Education) oluşturduğu 2020 ve 2021 yıllarına ait performans sıralama-
larında dünyadaki ve Türkiye’deki üniversiteler arasında elde etmiş olduğu ve başı çeken dere-
celendirmeler son derece gurur vericidir. Benzer biçimde, 2019-2020 URAP alan sıralamasında 
matematik bilimlerinde Türkiye ikinciliği sıralaması da Çankaya Üniversitesini seçkin bir yük-
seköğretim kurumu olarak ayırt etmektedir. Özellikle, gerek dünya üniversiteleri gerek “Ekon-
omisi Hızla Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler” atıf sıralamalarında Üniversitemizin elde 
ettiği birincilikler, araştırmacı ve bilgi üretici akademisyen kadrosu niteliği açısından anlam-
lı göstergeler olarak kabul edilmelidir. Üniversiteler geleneksel misyonlarını yerine getirme, 
topluma ve sanayiye yönelik artı değerler oluşturma, nitelikli öğrenci ve akademisyen çekme ve 

yetiştirme gibi sorumlulukları kapsamında seçkin bir yer elde edebilmek için sadece kendi bölgelerinde ya da 
ülkelerinde değil, küresel bağlamda da rekabet halindedirler. Sözü edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 
nesnel ve somut göstergeler sunan sıralamaları üniversitelerin belirlenen kategoriler kapsamında gerek kendi bulun-
dukları konumu yerel ya da küresel açıdan kıyaslamada gerek öğrencilerin ve ailelerin üniversite tercihlerinde önemli 
olmaktadır. Üniversitemizin THE ve URAP (University Ranking by Academic Performance) endekslerinde elde etmiş 
olduğu derecelendirme başarıları, hiç kuşkusuz gelecekteki çalışmalarında da itici güç oluşturacak onurlandırıcı bir 
kurumsal kimlik ögesidir. Mensubu olmaktan onur duyduğum Üniversitemizin Türk ve dünya üniversiteleri arasındaki 
seçkin yerini daha da ilerilere taşımasını gönülden dilerim. 

“GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN
İTİCİ GÜÇ OLUŞTURACAKTIR”

Prof. Dr. S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU
Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İpek GÜLER
Ortak Dersler Bölüm Başkanı

“ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNİN MENSUBU
 OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Times Higher Education (THE), Londra merkezli, üniversitelerin 
eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan 
üzerinden 13 performans göstergesini dikkate alarak üniversiteleri 
dünya genelinde sıralayan önde gelen listelerdendir.

THE 2020’de yaklaşık olarak 92 ülkeden 1400 üniversitenin yer aldığı, dünya üniversiteleri genel 
sıralamasında, Üniversitemiz bilimsel yayınlara yapılan atıflarla Dünya 12.si, Türkiye 1.si,  oldu. Ayrıca, 
“Asya Üniversiteleri” sıralamasında Dünya 65.si, Türkiye 2.si., “Genç Üniversiteler” sıralamasında Dünya 
88.si, Türkiye 2.si, “Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkeler Sıralamasında” Dünya 87.si, atıflarda Dünya  6.sı ve 
Türkiye 1.si olarak büyük başarılara imza attı. THE 2021’de ise 93 ülkeden yaklaşık 1500 üniversite arasın-
da Üniversitemiz dünya genelinde atıflarda 1., genel sıralamada ise Türkiye 1.si oldu. Bir üniversitenin hem 
saygınlığını hem tanınırlığını kazanması açısından dünya genelinde yapılan THE sıralamasında başarılar 
elde etmesi büyük önem taşımaktadır ve Üniversitemiz bunu büyük bir gururla başarmıştır. Her zaman 
mensubu olmaktan gurur duyduğum ve duymaya devam edeceğim Üniversitemizin kazandığı başarıları canı 
gönülden tebrik ediyor ve başarılarının katlanarak artacağını temenni ediyorum.

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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“ATIFLAR, ÜNİVERSİTELERİN YENİ
BİLGİYİ VE FİKİRLERİ YAYMASINA

KATKIDA BULUNMAKTADIR”
2004 yılından bugüne, Times Higher Education (THE) dünya üniversite sıralaması, araştırma ağırlıklı 
üniversitelerin güvenilir performans verilerini kamu ile paylaşan küresel bir sıralamadır. 

THE sıralaması, kapsamlı ve dengeli bir karşılaştırma yapmak amacıyla, 
bağımsız profesyonel bir danışmanlık firmasının denetlediği 13 performans 
göstergesine belli ağırlıklar vermek suretiyle, dünya üniversitelerini, öğre-
tim (%30), araştırma (%30), atıf (%30), uluslararası görünüm (%7,5) ve bil-
gi transferi (%2,5) olmak üzere beş temel alanda sıralamaktadır. Çankaya 
Üniversitesi, 2021 yılında THE dünya üniversite sıralamasında, atıflarda, dün-
ya ve Türkiye birincisi olarak büyük bir başarının sahibidir. Nitekim THE, 
atıf göstergesinin, üniversitelerin yeni bilgiyi ve fikirleri yaymadaki rolüne ve 
her üniversitenin, insan bilgisinin toplamına ne kadar katkıda bulunduğunu 
göstermesi açısından önemini belirtmiştir. Bu anlamda Çankaya Üniversitesi, 

2021 THE Dünya Üniversite Sıralamasında atıflarda, dünya ve Türkiye birincisi olarak hem küresel hem 
de yerel bağlamda, bilimsel bilginin oluşmasına ve yayılımına gösterdiği katkı açısından belirgin bir başarı 
göstermiştir.

Prof. Dr. Arzu KALEMCİ
İşletme Bölüm Başkanı

“THE BAŞARILARI
TESADÜF DEĞİLDİR”

Dünya üniversitelerini çeşitli ölçütleri esas alarak derecelendiren Times 
Higher Education (THE) 2020 ve 2021 sıralamalarında Üniversitemizin üstün 
başarıları hepimizi çok mutlu etti ve gururlandık. 

Yaklaşık 15 yıldır görev yaptığım Üniversitemizin bu 
başarılarının tesadüfi olmadığını; aksine, Üniversitemizde 
uzun yıllardır gözlemlediğim kaliteli lisans ve lisansüstü 
eğitim-öğretim, akademisyenlerimizin nitelikli uluslar-
arası bilimsel yayın ve proje faaliyetleri, Üniversitemiz ile iş 
dünyası arasındaki iş birlikleri ile Üniversitemiz Mütevelli 
Heyetinin tüm bu faaliyetlere verdiği maddi ve manevi destek 
ve teşviklerin sonucu olduğunu düşünüyorum. Elde edilen 
başarıların önümüzdeki yıllarda da artarak gerçekleşmesi ve 
kalıcı başarılar haline dönüşmesi umuduyla, Üniversitemizin 
başarılarına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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“

“ÜNİVERSİTEMİZİN ELDE 
ETTİĞİ BAŞARI ÜLKEMİZİN 
ADINI BİLİM ÇEVRESİNDE

YÜCELTMEKTEDİR”
Üniversitemiz, henüz genç bir üniversite olmasına rağmen, akademik ilerleme ve 
gelişmede ülkemizin pek çok köklü üniversitesini geride bırakmakta, Dünya 
üniversiteleri ile yarışmaktadır. 2020 yılında üniversitemizin farklı kategorilerde 
Times Higher Education tarafından yapılan sıralamalarda, önemli başarılar elde 
etmesi ve bunu 2021 yılı içinde sürdürmeye devam etmesi bizi gururlandırmaktadır. 

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması, 
araştırma ağırlıklı üniversiteleri temel görevleri olan öğretim, araştır-
ma, bilgi aktarımı ve uluslararası bakış açısıyla değerlendiren küresel 
bir performans sıralamasıdır. Değerlendirme 13 performans 
göstergesine göre yapılmakta ve bu performans göstergeleri; Öğretim 
(öğrenme ortamı); Araştırma (hacim, gelir ve itibar); Atıflar (araştırma 
etkisi); Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma); ve 
Sanayi iş birliği (bilgi transferi) başlığı altındaki 5 ana sınıflandırmaya 
dayanmaktadır.

         Doç. Dr. Gülsu U. HARPUTLUGİL
Mimarlık Bölüm Başkanı

Tüm bu göstergelere dayalı yapılan değerlendirmelerde, 2020 yılında Üniversitemiz THE ‘En İyi 
Genç Üniversiteler 2020 Sıralaması’nda, Türkiye’deki sıralamaya girebilen 23 üniversite içerisinde 
2.; Dünya genelinde ise 414 üniversite içerisinde 88. olmuş; 2020 THE Asya Üniversiteleri 
sıralamasında 489 üniversite arasında 65. sırada; Türkiye’den sırlamaya giren 34 üniversite arasında 
ise 2. sırada yer almıştır. Üniversitemiz ayrıca 47 ülkeden 533 üniversitenin değerlendirildiği Times 
Higher Education 2020 Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda da 
Dünya 87.si olmuştur. Üniversitemiz 2020 yılında Times Higher Education tarafından “En Yüksek 
Performans Gösteren” Türk üniversitesi olarak, dünyanın sayılı üniversitelerinin bulunduğu 
listede, bilimsel yayınlara yapılan atıflarla dünya 12.si olmuştur. 2021 yılında ise başarısını katla-
yarak, bilimsel yayınlara yapılan atıflarla dünya 1.liği elde etmiştir. Üniversitemiz, 2021 yılında 
tüm kategori puanlarının toplamından oluşan genel listeye 401-500 bandından yerleşerek Türkiye 
üniversiteleri arasında da yine 1. sırada yer almıştır.
Üniversitemiz; misyon, vizyon ve gözetilen ilkeler çerçevesinde, bilimsel yaklaşıma dayalı,
akademik özgürlüğü benimsemiş ve çalışma disiplini olan nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. 
Elde edilen bu başarılar, Üniversitemiz akademik kadrosunun özverili çalışmasının ve bilimsel 
bilgi üretmedeki yetkinliğinin bir göstergesidir. Her geçen yıl artan bir ivme ile Üniversitemiz dünya 
üniversiteleri içerisinde kendine yer edinmekte, uluslararası bilim çevrelerince tanınır hale gelmekte 
ve ülkemizin adını bilim dünyasında yüceltmektedir. Bu durumun yarattığı atmosfer, tüm akademik 
ve idari personelimize ve öğrencilerimize büyük bir motivasyon ve çalışma azmi aşılamakta; daha 
büyük başarılara ulaşabilme gayreti için güç vermektedir. Mensubu olmaktan her zaman onur ve 
gurur duyduğum Üniversitemizin bulunduğu bu konumu daha da yükseğe taşıyacağına, daha büyük 
başarılara ulaşacağına gönülden inanıyor; bu başarılarda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve 
desteğini esirgemeyen yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. 

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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EĞİTİMDE NİTELİK
Dünyada nüfus arttıkça, küreselleşmeye bağlı olarak sıkıntılar da artış
göstermektedir. Çevre sorunları, salgın hastalıklar ve ekonomik krizler bu ol-
gunun tipik tezahürleridir. Sıkıntılar, bölgeden bölgeye, kıtadan kıtaya hatta 
ülkeden ülkeye bile farklılık gösterirken, dünya ülkeleri bu sıkıntıları bilimsel, 
akılcı ve gerçekçi çözümlerle ancak aşabilecektir. Bunun için de en güçlü 
enstrümanlarından birisi teknolojidir. Bu konuda da üniversitelere ciddi bir 
sorumluluk düştüğü aşikârdır. Yani, yerel veya küresel sorunların bilim-
sel teşhisinde ve en doğru çözümlerin üretilmesinde üniversitelerin görevi 
yadsınamaz.

Bunun bilincinde olan Çankaya Üniversitesi eği-
tim sürecinde nicelikten çok nitelikli eğitime önem 
vermekte ve küresel dünyada sorumluluğunu ye-
rine getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda ciddi 
başarıların altına imza atmakta ve dünyanın farklı 
başarı sıralamalarında ön sıralarda yerini bulmaktadır.
Çankaya Üniversitesi Times Higher Education (THE) 
¨En İyi Genç Üniversiteler 2020 Sıralamasında’’ dün-
ya genelinde 414 üniversitenin girebildiği sıralamada 
88. sıraya otururken, Türkiye’den 23 üniversitenin 
girebildiği bu sıralamada Türkiye’de ikincisidir. 

Bir başka sıralamada ise Asya kıtasının en iyi 489 
üniversitesi arasında 65. sırada ve Türkiye’den 34 
üniversitenin değerlendirmeye girdiği sıralamada 
yine ikinci sıradadır. Bu meyanda eğitim, araştırma, 
atıf, öğretim, bilgi transferi, uluslararası görünüm 
ve sanayi gelirleri gibi kriterler ışığında atıf alma al-
anında dünya 6.sı ve Türkiye birincisidir. Çankaya 
Üniversitesi büyük çabalar ve fedakârlıklar so-
nucunda elde ettiği bu başarısını sürdürmekte 
kararlıdır. 

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı

“THE DERECELERİ ÜNİVERSİTENİN
AKADEMİK ÇALIŞMALARA VERDİĞİ 
DESTEK İLE MÜMKÜN OLMUŞTUR”

Çankaya Üniversitesi özellikle son yıllarda üretilen akade-
mik yayınlar, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve projeler, 
yayınlara alınan atıflar vb. akademik faaliyetleri ile dünya 
üniversiteleri arasında yer almıştır. 

Büyük bir özveri ve gayret gerektiren bu dereceler 
Üniversitemin kalitesi ve akademik çalışmalara verdiği 
destek ile mümkün olmuştur. Büyüyerek devam edeceğine 
inandığım bu başArının parçası olduğum için gurur 
duyuyorum.

Doç. Dr. Z. Ezgi KAHRAMAN
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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‘‘TÜRKİYE’NİN GURURU’’
Londra merkezli derecelendirme kuruluşu, THE (Times Higher Education) 2004 yılından beri 
öğrenciler ve aileleri, akademisyenler, üniversite yöneticileri, hükümetler ve endüstri için 
üniversiteler hakkında güvenilir performans verileri sağlamaktadır. 

Kuruluş; 1- Öğretim (öğrenme ortamı): 30% (İtibar/Öğretim ve araştırmada ku-
rumların algılanan prestiji: % 15, Personel öğrenci oranı: % 4,5, Doktora-lisans 
oranı: % 2,25, Doktora ödülünün akademik personele oranı: % 6, Kurumsal gelir: 
% 2,25, 2- Araştırma (hacim, gelir ve itibar): % 30 (İtibar tespiti / bir üniversi-
tenin meslektaşları arasındaki araştırma mükemmelliği konusundaki itibarı: % 18, 
Araştırma geliri: % 6, Araştırma verimliliği: % 6, 3- Atıflar (araştırma etkisi): 
% 30, 4- Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler, araştırma): % 7,5 (Uluslar-
arası öğrencilerin oranı: % 2,5, Uluslararası personel oranı: % 2,5, Uluslararası 

iş birliği: % 2,5, 5- Sanayi kazanımı (bilgi transferi): % 2.5 olmak üzere 5 alanda gruplandırılmış per-
formans göstergeleri bağlamında sıralama yapmaktadır.  THE, Dünya Üniversite Sıralamaları şemsiyesi 
altında ve aynı performans ölçümleri yelpazesi kullanılarak THE Asya Üniversite Sıralamaları, THE Genç 
Üniversite Sıralamaları, THE Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamaları da 
dâhil olmak üzere bir dizi bölgesel ve tematik sıralama yapmış ve yayınlamıştır. 
Bu değerlendirmeler bağlamında;

Çankaya Üniversitesi, 92 ülkede yaklaşık 1.400 üniversiteyi içeren Times Higher Education (THE) 2020 
sıralamasında, Türkiye’deki köklü devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak, en yüksek performans 
gösteren Türk üniversitesi olmuştur. Dünyanın sayılı üniversitelerinin bulunduğu listede, Çankaya Üniversitesi 
en yüksek toplam puanla 401-500 bandına girebilmiş ve Türk üniversiteleri arasında ilk sırada yer almıştır. 
Üniversitemiz, 2020 sıralamasında, bilimsel yayınlara yapılan atıflarla dünya 12.si olmuş, mimarlık alanın-
da yapılan atıflarla ise dünya 5.si ve Türkiye 1.si olmuştur. Üniversitemiz, 489 üniversitenin değerlendirildiği 
Times Higher Education (THE) Asya Üniversiteleri 2020 sıralamasında 65., Türkiye’den değerlendirmeye gire-
bilen 34 üniversite arasından ise 2. sıraya adını yazdırmış, ayrıca Ankara 1.si ve mimarlık alanında Türkiye 1.si 
olmuştur. Bilimsel yayınlara yapılan atıflarla Asya Ülkeleri arasında 2. olurken Türkiye üniversiteleri arasında 
ve mimarlık alanında 1. sırada yer almıştır. Çankaya Üniversitesi, 47 ülkeden 533 üniversitenin değerlendirildiği 
Times Higher Education (THE) 2020 Ekonomisi Hızlı Gelişen Ülkelerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasında 
da Dünya 87.si, Türkiye Üniversiteleri arasında Mimarlık alanında 1., atıflarla ise Dünya 6.sı ve Türkiye Üniver-
siteleri arasında ve mimarlık alanında 1. olarak büyük bir başarı göstermiştir. 

Üniversitemiz, Dünya genelinde 50 yaşın altındaki 414 üniversitenin girebildiği Times Higher Educa-
tion (THE), Genç Üniversiteler 2020 sıralamasında, 88. sırada yer alarak ilk 100 üniversite arasına adını 
yazdırmış, Türkiye’den 23 üniversitenin girebildiği bu sıralamada Türkiye 2.si, mimarlık alanında ise Türki-
ye 1.si olarak da büyük bir başarıya imza atmıştır. Bilimsel yayınlara yapılan atıflarla Türkiye üniversiteleri 
arasında ve mimarlık alanında 1. sırada yer almıştır. Üniversitemiz, 93 ülkede 1.500’den fazla üniversiteyi 
içeren Times Higher Education (THE), 2021 sıralamasında yeni başarılara imza atarak dünya üniversiteleri 
arasında köklü devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak, tüm kategori puanlarının 
toplamından oluşan genel listeye 401-500 bandından yerleşerek Türk üniversiteleri arasında ve mimarlık 
alanında da yine 1. sırada yer almıştır. Bilimsel yayınlara yapılan atıflarla da Türk üniversiteleri arasında ve 
mimarlık alanında 1. olmuştur. Uluslararası ve ulusal düzeyde gösterdiği yüksek performansıyla ünlenen 
Çankaya Üniversitesi,  büyük bir aile olan Üniversitemizin olduğu kadar Türkiye’nin de gururu olmuştur. 
Üniversitemizin, dünya çapındaki gelişimleri takip eden yaratıcı ve yenilikçi eğitim ve öğretim yapısı ile 
elde ettiği başarılarını gelişerek devam ettireceğine ve Türkiye’nin gururu olmayı sürdüreceğine inancım 
sonsuzdur.

Prof. Dr. Zehra Gediz URAK
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Dekanlar, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarının yazıları alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir.  
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