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Beykoz Üniversitesi öğrencilerinden
Rektör Prof. Dr. Durman’a Gümüş Ödül

Bağımsız üniversite araştırma kuruluşu Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı
(ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA)
2022 yılı sonuçlarına göre, Beykoz Üniversitesi ‘Vakıf Üniversiteleri Genel
Memnuniyet Sıralaması’nda bu yıl 73 vakıf üniversitesi arasında 18’inci sırada yer
alarak B notunu aldı. ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet
Sıralaması’nda ise 199 üniversite arasında dokuzuncu sırada yer aldı. Beykoz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ise ‘Üstün Performans Ödülleri’nde
ÜniAr Gümüş Ödülüne layık görüldü.

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplanarak Türk yükseköğretim
sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl bağımsız üniversite araştırma kuruluşu
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite
Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2022 yılı sonuçları açıklandı. TÜMA 2022 araştırması 126
devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenciden
veri toplanarak gerçekleştirildi. Beykoz Üniversitesi ‘Vakıf Üniversiteleri Genel Memnuniyet
Sıralaması’nda bu yıl 73 vakıf üniversitesi arasında 18’inci sırada yer alarak B notunu aldı.
2021’de yapılan araştırma uzaktan eğitim özelinde yapılmış ve öğrencilerin uzaktan eğitim
sürecindeki memnuniyet oranları ölçülmüştü. 2018 ve 2019’da D, 2020’de ise C notunu alan
Beykoz Üniversitesi her geçen yıl memnuniyet oranını yükseltiyor. Son iki yıldır ise B notunu
alarak derecesini yukarılara taşımaya devam ediyor.

‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması’nda dokuzuncu sırada
Beykoz Üniversitesi öğrencileri “öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, yönetime
katılım, yöneticilere erişim, yönetsel işleyişin etkililiği ve duyarlılığı” konularının ölçümlendiği
‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması’nda verdikleri oylarla
üniversitelerini A+ notu ile dokuzuncu sıraya taşıdılar. Araştırmada ‘Akademik Destek ve İlgi
Sıralaması’nda ise Beykoz Üniversitesi 199 üniversite arasında 21’inci sıraya yerleşti.
Rektör Durman Gümüş Ödül’e layık görüldü
TÜMA 2022 Araştırmasında aynı zamanda öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin
rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan “Rektör Performansı
Değerlendirme Ölçeği” de uygulandı. Analiz sonrasında en yüksek skorları alan ve
üniversitelerinde göstermiş oldukları üstün performanslardan dolayı üç rektör ÜniAr Altın
Ödül’e; dört rektör ÜniAr Gümüş Ödül’e; beş rektör ÜniAr Bronz Ödül’e layık bulundu. 2021
yılında ‘Üstün Performans Ödülleri’nde ÜniAr Bronz Ödül’e layık görülen Beykoz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, bu yıl ise başarısını yukarıya taşıyarak Gümüş Ödül’e layık
görüldü.
Prof. Dr. Mehmet Durman araştırma sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:
“Öğrencilerimizin gözünden Üniversitemizin yakalamış olduğu bu imajın, bağımsız
araştırmalardaki istikrarı ve başarısını her zaman korumasını temenni ediyor ve böyle
olacağına da yürekten inanıyoruz. Akademik ve idari kadromuzla birlikte yakalamış olduğumuz
bu sonuç hepimizin ortak başarı ve özverili çalışmasının en güzel ve en net kanıtı.
Öğrencilerimizin genel memnuniyet düzeyinin her geçen yıl artması, üniversitemizi 2018’den
bu yana istikrarlı bir şekilde tüm üniversiteler arasında üst sıralara taşımakta ve Beykoz
Üniversitesinin öğrencileri ile birlikte büyüyen, öğrenci merkezli bir üniversite olduğunu
göstermektedir. Başarımızın istikrarlı bir şekilde sürdüğünü gösteren bu güzel sonuç için
öğrencilerimize ve bu başarıya katkısı olan çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi
sunuyorum.”

