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Ege Üniversitesi, kalitesini ve yetkinliğini her alanda tescilleme çalışmalarına devam ediyor. Rektör 

Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında toplanan Ege Üniversitesi Senatosunda üniversitenin kalite 

yönetimi ve akreditasyon çalışmaları değerlendirildi. Ege Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma 

ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun 2020 

yılı Kurumsal Akreditasyon Programına 11 üniversite ile birlikte dahil edildiğini hatırlatan Rektör 

Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11’i 

programa dahil oldu. Bu 11 üniversite içerisinde Ege Üniversitesi de yer aldı. Devlet üniversiteleri 

arasında en iyi konumdayız. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Tüm mensuplarımıza tekrardan teşekkür 

ediyorum” diye konuştu. 

Eğitim-öğretim ve kalitede Türkiye’de en iyi üniversitelerden birisi olduklarını söyleyen Rektör Prof. 

Dr. Budak, “Huzurlu üniversite ve kaliteli eğitim vizyonu ile yola çıktık. Öğrenci odaklı bir 

üniversiteyiz. Öğrenci ile akademisyen ve üst yönetim arasındaki duvarları kaldırdık. Güçlü ve 

işlevsel akademik danışmanlık sistemini uygulamaya geçirdik. Canlı destek hattını ve Turkuaz 

Masayı hizmete aldık. Kütüphane olanaklarını hem fiziksel hem dijital olarak artırdık. Uzaktan 

eğitim sistemimizi güçlendirerek Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurduk. Öğrencilerimize 

ve personelimize yönelik anketler düzenleyerek geri dönüşlere göre iyileştirme çalışmaları 

yapıyoruz” diye konuştu. 

“PROGRAMLARIMIZIN YÜZDE 50’Sİ AKREDİTE” 

Kalite çalışmalarının süreklilik arz ettiğini ve yapılması gereken pek çok çalışma olduğunu söyleyen 

Rektör Budak, “Ege Üniversitesinin hedefi; kalite ve akreditasyonu önceleyen, öğrenci odaklı ve 

önde gelen bir ‘Araştırma Üniversitesi’ olmaktır. Tercih sebebi olmak için kalite ve akreditasyon çok 

önemli. Biz, üniversitemiz dahilindeki programların yaklaşık yüzde 50’sini akredite etmiş 

durumdayız. Diğer bölümlerimiz için de akreditasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kalite güvencesi 

ve kültürü konusunda farkındalığı artırmak için kısa vadede gerçekleştirmemiz gereken çalışmalar 

var. Üniversitemizin stratejik planının, kalite politikasının, kurumsal iç değerlendirme raporunun ve 

kalite ile ilgili belgelerin tüm personelimiz tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi gerekiyor. Yine 

bilgi paketlerinin güncellenmesi, paydaşlarımızın iyileştirme ve karar alma süreçlerine dahil olması, 

yapılan etkinliklerin raporlarının eksiksiz tutulması, bölgesel kurumlarla işbirliği içerisinde olunması 

ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılması kısa vadede gerçekleştirmemiz gereken çalışmalarımıza 
dahildir” dedi. 

 



Ege Üniversitesi kaliteli eğitimin adresi olmaya devam ediyor 
 

  Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Ege Üniversitesi; kaliteli, nitelikli ve 

çağa uygun eğitim anlayışıyla birçok uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından eğitimin doğru 

adresi olarak gösteriliyor. Ege Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB ) tarafından en fazla proje 

başvurusu yapan ve en çok  projesi kabul edilen üniversite oldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından 
uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Ege Üniversitesi pilot üniversite seçildi. 

 

 

  

Ege Üniversitesi Kalite Politikası 

  

Ege Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim süreçleri için temel 
değerlerinden ödün vermeden kalite politikası; 

Eğitim-öğretimini, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlayan ve 
güncelleyen, 

Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin öncelikli araştırma 

alanlarında yoğunlaştırmayı hedefleyen, 

Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunan, 

Uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemini destekleyen, 

Küresel düzeyde Ar-Ge çıktılarına ulaşılması için disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, 

üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları destekleyen ve toplumun refah düzeyini 
artıran çıktılar üretmeyi hedefleyen, 

Çeşitliliğini uzmanlaşmada odaklayarak araştırma ve eğitim alanlarında rekabet edebilir bir 
üniversite olmasına katkıda bulunan, 

Akreditasyon, kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve mevcutların 
sürdürülmesini sağlayan, 

Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan, 



Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren, 

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

 

 

 

 


