İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KALİTE POLİTİKASI
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve
sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun
ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı
ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmayı hedefleyen
üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel yapıda,
katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı kalite
politikası;
• Eğitim-öğretimini değişim, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak
güncelleyen,
• İhtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde üniversitemizin
küresel düzeyde yarışmasını sağlayan,
• Bireylerin yetenek ve yetkinliklerini geliştirmesi, özgün, yenilikçi
yaklaşımlarda bulunması için disiplinlerarası ve uluslararası
etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleyen,
• Küresel düzeyde Ar-Ge çıktıları üreten, inovasyon ve girişimcilik
odaklı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendiren,
• Hesap verebilirlik temelinde özerklik sağlayan,
• Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu
geliştiren,
• Akreditasyon, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan,
bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini
sağlamaktır.

İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
QUALITY POLICY
The reason for the existence of Istanbul Technical University is to
expand the boundaries of knowledge in science, technology and
art, and respond to the needs of society with its applications. Our
university aims to become an international and a leading university
with its expertise and creativity in science, technology and art. The
quality policy of our university, which is based on the principles
of participation, transparency and continuous improvement in
education, research and administrative structure, is to establish,
implement and maintain a quality management system which is;
• Updating education in accordance with changes, developments
and needs,
• Enabling our university to compete globally within the
framework of specialization and diversity principles,
• Supporting interdisciplinary and internationally interactive
education and research in order to develop individual talents
and competencies and to find original, innovative approaches,
• Producing R&D outputs at global level, focusing on innovation and
entrepreneurship, strengthening university-industry collaboration,
• Providing autonomy based on accountability,
• Developing a sense of satisfaction, belonging and loyalty to all
stakeholders,
• Ensuring the sustainability of accreditation and internal and
external control mechanisms.

