
                     Avrupa    
Mükemmellik 
Büyük Ödülü var

Beykoz Üniversitesi’nin 
hedefinde

KalDer’in rehberliğinde mükemmellik yolculuğuna çıkan ülkemizin 
en yeni üniversitelerinden Beykoz Üniversitesi, yenilikçi, vizyonel ve 
kalite odaklı eğitim yapısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin 

nihai hedefi  Avrupa Mükemmellik Büyük Ödülü. 
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Güçlü geçmişi üzerine inşa ettiği yapısıyla yenilikçi, vizyonel 
ve kalite odaklı bir gelişime sahip Türkiye’nin yükseköğretim 
hayatına katılan en yeni üniversitelerden biri Beykoz 
Üniversitesi, 2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksek 
Okulu’nun kurulması ile temelleri atılan bir üniversite. 
Ünlü eğitim bilimcisi John Dwey’in “Eğitim, hayata hazırlık 
değil hayatın ta kendisidir” felsefesi ile yola çıkan Beykoz 
Üniversitesi, öğrencileri ve çalışanları için mutluluk, özgürlük, 
hoşgörü ve başarı merkezi olmayı hede� iyor. 

Bu amaç doğrultusunda KalDer ile mükemmellik yolculuğuna 
çıktıklarını ifade eden Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Durman; öğrenen, öğrendikleriyle topluma 
değer katan, yenilikçi uygulamaları ve başarıları ile yurtiçi 
ve dışında saygınlığı olan örnek bir üniversite olmayı ilke 
edindiklerini söyledi. 

Kısa zamanda önemli adımlar attık

Hede� erinde önce Türkiye sonrasında ise Avrupa 
Mükemmellik Büyük Ödülü olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Mehmet Durman, bu yolda çok kısa zamanda önemli 
adımlar attıklarını ifade etti. Durman, yaşadıkları süreci şöyle 
özetledi: “Ulusal Kalite Hareketi (UKH) yaşam kalitesinin 

sürekli zenginleştirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesini 
içeriyor ve bu düşünce Beykoz Üniversitesi’nin kalite 
ve öğrenme hede� eri ile birebir uyuşuyor. Bu yolda çok 
kısa sürede çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. 
Öncelikle Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldık. 2016 yılı 
kasım ayında Mükemmellikte Kararlılık için iki EFQM 
değerlendiricisi tarafından 6 tema üzerinde planlanmış bir 
saha değerlendirmesi geçirdik ve 2 Yıldız düzeyinde ‘EFQM 
Mükemmellikte Kararlılık Belgesi’ almaya hak kazandık. 
Mükemmellik yolculuğumuz 25. Kalite Kongresi’nde sahnede 
başladı diyebiliriz. Şimdi sırada mükemmellik kavram 
ve kriterlerini dikkate alarak süreçlerimizi tasarlamak, 
özdeğerlendirmemizi yapmak, sürekli iyileştirme ve sürekli 
gelişim yaklaşımlarını temel felsefemiz haline getirmek var. 
Nihai hedefimiz ise Avrupa Mükemmellik Büyük Ödülü.” 

Heyecanla çalışıyoruz

Yükseköğretimde fark yaratan bir üniversite olmak 
istediklerini dile getiren Mehmet Durman, üniversitede 
İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sanat Tasarım, Sosyal Bilimler, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri, Sivil Havacılık 
Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Lisansüstü 
Programlar Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulu’nun akademik 
faaliyetlerine başladığını söyledi. Söz konusu akademik 
birimlerin önümüzdeki günlerde İngilizce hazırlık programı 
dahil ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar için 
geliştirilen eğitim modelleri ve yaklaşımları ile öğrencilere 
uygulama ağırlıklı, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, 
çok yönlü uluslararası kalite standartları ile desteklenen 
bir öğrenme ortamı sunacağına dikkat çeken Durman, ilk 
öğrencileri 2016-2017 akademik yılında alacaklarını açıkladı. 
Prof. Dr. Mehmet Durman şöyle konuştu: “Heyecanla 
çalışıyoruz. Diğer tara� an, hede� erimizi gerçekleştirmek 
için fiziki imkânların da geliştirilmesi gereğine inanıyoruz. 
Üniversitemiz İstanbul’un en eski ve güzel ilçelerinden olan 
Beykoz’da yer alan hali hazırda mevcut üç modern binada 
eğitim öğretimini sürdürüyor. Önümüzdeki üç yıl içerisinde 
yatırımlarımızı tamamlayacağız. Beykoz’da 80 dönümlük 
arazi üzerinde örnek bir kampüs inşa edecek ve 2019 yılında 
üniversitenin tüm birimlerini buraya taşıyacağız. Çok sayıda 
mimari proje arasından seçilen kampüsümüz, eğitim-öğretim 
birimleri, laboratuvarlar, sosyal-kültürel alanlar, spor alanları, 
kütüphane ve yurtlar ile öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu 
tüm birimleri birarada barındıracak.”   

Öğrenen, öğrendikleriyle topluma değer 
katan, yenilikçi uygulamaları ve başarıları 
ile yurtiçi/yurtdışında saygınlığı olan örnek 
bir üniversite olmayı ilke edindik.
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ULUSAL KALİTE HAREKETİ

Prof. Dr. Mehmet Durman


