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Yıkmak Kolay, Yapmak ise Zordur   

30 Haziran 2020 tarihli 31171 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 2708 nolu 
Cumhurbașkanı Kararı ile İstanbul Șehir Üniversitesinin 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun ek 
11. Maddesine istinaden faaliyet izni iptal edildi. Böylece 2008 yılında kurulan, 2010 
yılında dönemin Cumhurbașkanı Abdullah Gül ve Bașbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından ilk akademik yıl açılıșıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine bașlayan İstanbul Șehir 
Üniversitesi kapatılmıș oldu. 

Geçen 12 yıllık süre zarfında İstanbul Șehir Üniversitesi üstün bir performans göstererek 
Türkiye’deki köklü üniversiteleri bile geride bırakarak Türkiye’nin sayılı yükseköğretim 
kurumlarından biri olmayı bașarmıștır. Sebebi her ne olursa olsun, bu karar ile Türkiye’de 
bir bașarı hikâyesi daha sonlandırılmıș, bin bir emeklerle elde edilen kurumsal kazanımlar 
yıkılarak yok edilmiștir.  

Üniversitelerin yetiștirmiș oldukları öğrencilerin girdikleri merkezi sınavlardan aldıkları 
puanlar, üniversitelerin eğitim kalitesini ortaya koyan bir gösterge niteliğindedir. Yüksek 
lisans doktora eğitimi almak isteyen üniversite mezunlarının girdiği ALES sınavına göre 
üniversitelerin sıralaması Grafik-1, Grafik-2 ve Grafik-3’de gösterilmektedir.

ÖSYM tarafından açıklanan en son ALES sınavı (2018-2) sayısal alan sonuçlarına göre 
üniversiteler Grafik-1’de sıralanmıștır. 85,5 puan ortalamasıyla Boğaziçi Üniversitesinin 
birinci sırada yer alırken İstanbul Șehir Üniversitesi 75,5 puan ortalamasıyla kendi garantör 
üniversitesi olan ve Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara 
Üniversitesini geride bırakarak 15. sırada yer almaktadır. 10 yıl gibi kısa sürede İstanbul 
Șehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi Türkiye’nin en eski 
üniversitelerini geride bırakmayı bașarmıștır. 

Türkiye’deki üniversitelerin eșit ağırlık puanına göre sıralaması ise Grafik-2’de 
gösterilmektedir. Galatasaray üniversitesinin bașı çektiği, Boğaziçi Üniversitesinin ikinci, 
ODTÜ’nün Üçüncü olduğu eșit ağırlık puan sıralamasında İstanbul Șehir Üniversitesi 8. 
sırada yer almaktadır. Sayısal puana göre daha iyi bir sıralamaya sahip İstanbul Șehir 
Üniversitesi yine kendi garantör kurumu olan Marmara Üniversitesini geride bırakmıștır.

Sözel puan türüne göre üniversite sıralaması incelendiğinde (Grafik-3) İstanbul Șehir 
Üniversitesinin Türkiye’nin en iyi 5. kurumu olduğu ortaya çıkmaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesinin yine bașı çektiği sözel sıralamada İstanbul Șehir Üniversitesi garantör 
kurumu olan Marmara Üniversitesini ve Türkiye’nin en köklü meșhur üniversiteleri olan 
Hacettepe Üniversitesini, Gazi Üniversitesini, Bursa Uludağ Üniversitesini, İstanbul 
Üniversitesini ve Ankara Üniversitesini geçmiștir. 

Elbette sadece bir sınav sonucuna bakarak üniversite sıralamalarına kesin olarak karar 
verilmesi mümkün değildir. Fakat İstanbul Șehir Üniversitesinin bu sınavda her üç alanda 
elde ettiği üstün bașarının da tesadüf eseri olması imkânsızdır. Dolayısıyla İstanbul Șehir 
Üniversitesi 12 yıl süren kısa hayatında üstün bir bașarı gösterdiği ve Türkiye’nin sayılı 
kurumları arasına girdiği bir gerçektir. Garantör üniversitesinden daha bașarılı duruma 
gelmiș bir üniversitenin kapatılması, bu kurumun bütün kazanımlarının yok edilmesi ülke 
geleceği açısından bir kayıp olmuștur. İktidarın yapması gereken bașarılı eğitim 
kurumlarının sayısını artırmak olması gerekirken, maalesef tam ters istikamette bir karar ile 
en bașarılı kurumlardan biri yok edilmiștir. Kapatılan bir kurumun kazanımlarının, 
tecrübesinin veya bașarısının bașka bir kuruma aktarılması mümkün olmayan bir 
durumdur. Herhangi bir kazanımın elde edilmeyeceği keyfi bu karar ile (teșbihte hata 
olmaz) “pireye kızılarak yorgan yakılmıș” Türkiye bir kurumsal yapısını daha kaybetmiș, 
ülke zarara uğratılmıștır.
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Gra�ik-1: ALES 2018-2 sınavına sayısal alanında giren öğrencilerin sayısal puan ortalamaları. Sınava giren 
öğrenci sayısı yirminin altında olan üniversiteler hariç tutulmuştur. (Kaynak: ÖSYM)   
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Gra�ik-2: ALES 2018-2 sınavına eşit ağırlık alanında giren öğrencilerin eşit ağırlık puan ortalamaları. Sınava 
giren öğrenci sayısı yirminin altında olan üniversiteler hariç tutulmuştur. (Kaynak: ÖSYM)   
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Gra�ik-3: ALES 2018-2 sınavına sözel alanında giren öğrencilerin sözel puan ortalamaları. Sınava giren 
öğrenci sayısı yirminin altında olan üniversiteler hariç tutulmuştur. (Kaynak: ÖSYM)   


