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 Kurumsal Kalite Politikamız 

Kurumsal kalite politikamız, üniversitemizin tüm birimlerinde; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yönetim-

organizasyon ve toplumsal gelişime katkı alanlarındaki yükseköğretim sorumluluklarımızı, bilimin evrenselliği 

ve özgürlüğü, ulusal ve uluslararası yükseköğretim değer ve politikaları doğrultusunda yerine getirmektir. Bu 

kapsamda kalite politikamız; katılımcılık ve kapsayıcılığı, çok yönlülük ve paydaşlılığı, sürdürülebilirliği, ortak 

gereksinim-beklentileri ve kurumsal misyon-vizyonumuzu içermektedir. Bu kurumsal kalite geliştirme 

politikamız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar:  

 Eğitim-öğretim alanında: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içeren eğitim kalite güvence 

sistemimiz kapsamında tüm akademik birimlerde; öğrenci seçim ve tercihlerini, çok yönlülüğünü, ulusal-

uluslararası yükseköğretim alanı öğrenci yeterliliklerini içeren; sürdürülebilir, kapsayıcı, katılımcı, 

akreditasyon ve uluslararasılaşmaya açık, öğrenci merkezli bir eğitim hizmeti vermek. 

 Bilimsel araştırma alanında: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içeren bilimsel araştırma 

kalite güvence sistemimiz kapsamında, akademik birimlerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde 

özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlayan, özgür ve bağımsız bilimsel araştırmaları yürütmelerine 

katkı sağlamak,   

 Yönetim ve organizasyon alanında: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içeren yönetim-

organizasyon kalite güvence sistemimiz kapsamında, üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerindeki 

kurumsal iç işleyiş süreçlerinin; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, takım ruhu odaklı, değişim ve gelişim 

motivasyonunu içeren kurumsal sürdürülebilirlikle yürütmek. 

 Toplumsal gelişime katkı alanında: Ulusal ve uluslararası yükseköğretim politikalarını içeren toplumsal 

gelişime katkı kalite güvence sistemimiz kapsamında, yerel, ulusal ve uluslararası alandaki sorunların 

çözümüne, disiplinlerarası işbirliği ve bilimsel araştırma odaklı sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla katkı 

sunmak. 

 

 Kurumsal Kalite Politikamızın İlkeleri 

Üniversitemiz tüm birimlerindeki, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yönetim-organizasyon ve toplumsal 

gelişime katkı alanlarındaki kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirmede, bilimin evrenselliği ve özgürlüğü, 

ulusal ve uluslararası yükseköğretim değer ve politikaları merkez alınarak: 

 Sosyal sorumluluk ve duyarlılık odaklı bilimsel araştırma özgürlüğü, 

 Sürekli iyileştirme ve geliştirme odaklı sürdürülebilir kurumsallaşma, 

 İç-dış paydaş gereksinim ve beklentileri odaklı kapsayıcılık ve katılımcılık, 

 Somut veri ve gözlemlenebilir gerçeklik odaklı dış değerlendirmeye açıklık, 

 İç-dış paydaş gereksinim ve beklentileri odaklı değişim ve yeniliğe açıklık, 

 Etkileşim, paylaşımı içeren ortak vizyon odaklı kurumsal eşdügüm,  

 Evrensel ve mesleki etik normlar odaklı kurumsal şeffaflık, 

 Toplumsal değişim ve gelişime katkı odaklı sosyal etki ve sosyal içerme,  

 Öğrencilerin çok yönlü gelişimini içeren, öğrenci merkezli eğitim,  


