
	 Uluslararası çift diploma programlarınının sayısını artırmak,
	 Uluslararası destekli ve ortaklı projeler ile farklı ülkelerden araştır-

macılarla yürütülen ortak projelerin sayısını ve niteliğini artırmak,
	 Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversiteler ile ikili anlaşma 

sayısını artırmak,
	 Erasmus+, Mevlana ve Orhun gibi uluslararası değişim program-

larından faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak,
	 Üniversite genelinde yabancı dille öğretim yapan program sayısı 

ve yabancı dille verilen ders sayısını artırmak,
	 Uluslararası patent sayısını artırmak,
	 Uluslararası indekslerde taranan nitelikli dergilerde ve prestijli 

uluslararası kitabevlerinde yapılan yayınlar ile uluslararası ortak-
larla yapılan yayınları artırmak,

	 Uluslararası ödül kazanan öğrenci ve öğretim üyelerinin sayısını 
artırmak,

	 Uluslararası ortaklı ve yüksek nitelikli sanat, kültür ve spor etkin-
liklerinin sayısını artırmak,

	 Üniversite bünyesinde Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Uluslararasılaş-
ma Komisyonu’nun yeni imkan ve fırsatları takip ve teşvik etmek 
amacıyla sürekli iş birliği yapmasını sağlamak,

	 Ege Üniversitesi’nin başarı, imkan ve potansiyelinin uluslararası 

tanıtımını en iyi şekilde yapmak.

EGE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 
Ege Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal 
katkı, uluslararasılaşma, yönetim ve idari hizmetler yoluyla ulusal ve 
uluslararası alanda değer yaratma sürecinde kalite odaklı yönetim 
sisteminin varlığını ve sürdürülebilirliğini hedeflemektedir. 

Üniversitemizin “yönetim sistemi politikası”, aşağıda belirtilen ana 

unsurları kapsamaktadır:
	 Evrensel temel değerler ve kurumsal değerlere uygun olarak 

Üniversite Stratejik Planı’nın gerçekleştirilmesine yönelik kalite 
güvencesi sisteminin işletilmesini sağlayan yönetsel yapıyı sür-
dürülebilir kılmak,

	 Yönetim sistemleri kapsamında hizmet verilen tüm paydaşların 
memnuniyetini sağlamak,

	 Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanlarında öncü ve lider 
konuma ulaşmak yolunda gerekli yönetsel ve teknolojik altyapı-
nın geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

	 Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen 
yönetim sistem çalışmalarını sistematik olarak yürütmek,

	 Yönetim sistemi kapsamında Üniversite içindeki süreçlerin etkililiğini sağ-
layacak kalite sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak,

	 Yönetsel etkinliğin sağlanmasında başta kurumun insan kaynağı olmak 
üzere ilgili kaynakların etkin yönetiminin sağlanmasına yönelik kalite sis-
temleri oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

	 Kurumun paydaşları (tedarikçiler, hizmet alanlar vb.) ile etkileşiminde et-
kinliği sağlayacak kurumun kalite politikasına uygun araçlar geliştirmek 
ve bu etkileşimlerin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aksiyonlar ge-
liştirmek,

	 Üniversitemizin vizyon ve misyonu doğrultusunda şeffaf ve hesap verebilir 
bir yönetim anlayışı bağlamında nitelikli akademik ve idari personelin is-
tihdam edilmesini sağlamak,

	 Yönetsel sistem ve süreçlerin etkililiğinde kullanılan iyi uygulama örnekle-
rini araştırmak ve kuruma kazandırılmasını sağlamak,

	 Kuruma ait süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla bilgi yönetim 
sistemlerine ilişkin faaliyetlerin güvence altına alınmasını sağlayacak ak-
siyonlar geliştirmek. 



KALİTE POLİTİKASI

Vizyonunu “Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel 
bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, örgütsel bağlılık ve 
aidiyetin yüksek olduğu, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir 
eğitim ve araştırma kurumu olmak” şeklinde belirlemiş olan Ege Üniver-
sitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim süreçle-
ri için temel değerlerinden ödün vermeden kalite politikası;

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

	 Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin 
ve bölgemizin öncelikli araştırma alanlarında yoğunlaştırmayı he-
defleyen,

	 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 alan-
larında 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 ge-

liştiren,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağ-
lamaktır.

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI 

Ege Üniversitesi; mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere 
sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, araştırma yetkinliği olan, öğren-
meyi öğrenen, üretken, çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan 
haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki “eğitim-öğretim politikası”, 
aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

	 Eğitim ve öğretim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate ala-
rak tasarlamak, uygulamak, izlemek ve sürekli olarak iyileştirmek,

	 Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasında 
ilişki kurmak,

	 Öğrenme ve öğretme süreçlerinde çeşitli yöntem, teknik ve etkileşimli 
araçlar kullanarak aktif ve zenginleştirilmiş etkinlikler yoluyla öğrenmenin 
zevkli, verimli ve kalıcı olmasını sağlamak,

	 Eğitim ve öğretimde dijitalleşme olanaklarını artırmak ve teknoloji enteg-
rasyon süreçlerini geliştirmek,

	 Uzaktan eğitim yoluyla verilen program ve ders sayısını artırmak,
	 Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve sürdürmek,
	 Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve öğrenme olanaklarını tüm öğrenciler için 

yeterli ve erişilebilir kılmak.

EGE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI 

Ege Üniversitesi; uluslararası bir araştırma üniversitesi olma ilkesiyle evrensel 
bilimsel standartlar doğrultusunda, katma değer yaratabilecek nitelikte araş-
tırma geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, yürüterek ve elde edilen verilerin 
yaygın etkisini artırarak bölgenin, ülkenin ve dünyanın ekonomisine, sosyal 
yapısına ve refahına kararlı bir süreklilikle etkin ve nitelikli katkı sağlamayı he-
deflemektedir. 

Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki “araştırma-geliştirme politikası”, 
aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

	 Çağdaş uygarlık düzeyi ve toplumun ihtiyaçları öncelikli olacak şekilde 
ulusal kalkınma strateji, hedef ve planlarına uygun çeşitli düzeylerde nite-
likli bilimsel araştırmalar yapmak,

	 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve özgün çalışmalar yaparak top-
lumun yaşam standartlarının yükselmesine, sürdürülebilir bir dünyanın 
oluşmasına ve kamuoyunun aydınlanmasına katkıda bulunmak,

	 Araştırma ve geliştirme süreçlerinde elde edilen bilgiyi, etki değeri yüksek 
araçlarla ulusal ve uluslararası toplum ile paylaşmak,

	 Araştırma projelerinden üretilen katma değeri yüksek patent, faydalı mo-
del ve telif hakkı gibi çıktıları artırmak,

	 Ülkenin ve bölgenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde iler-
lemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunların çözümü için araştırmalar 
yapmak,

	 Araştırma ve geliştirme süreçlerini ulusal ve uluslararası kamu ve özel 
sektör kuruluşları ile iş birliği içinde yürütmek ve söz konusu sektörlere 
yönelik önerilerde bulunmak,

	 Tarım, sağlık, sanayi ve hizmet sektörlerinin bölgesel ve ulusal gelişimine 
ve ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yaparak özgün yöntemler geliştirmek 
ve söz konusu sektörlere ilişkin nitelikli insan kaynağının yetişmesine kat-
kıda bulunmak,

	 İlgili kurumlarla iş birliği içinde ekolojik, ekonomik ve sosyo-kül-
türel sorunlara çözüm getiren araştırmalar yaparak proaktif öne-
rilerde bulunmak,

	 Üniversite’nin araştırma-geliştirme alt yapısını ve araştırmacı 
insan kaynağını sürekli olarak geliştirerek bölgenin, ülkenin ve 
dünyanın ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına katkı sağlamak.

EGE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

Ege Üniversitesi, ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştürmeyi esas 
alan bir yönetim anlayışını benimsemekte ve bu yararı kalite temelli bir 
bakış açısıyla sunmayı hedeflemektedir. 

Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki “toplumsal politikası”, aşa-
ğıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

	 Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerini toplumsal 
katkı ile bütünleştirmek ve bu süreçlerde elde ettiği bilgiyi toplu-
mun yararına sunmak,

	 Ulusal ve bölgesel önceliklere uygun toplumsal katkı sunmak,
	 Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak,
	 Toplumsal katkı faaliyetlerini paydaşlarla iş birliği içinde etkin, 

verimli ve ölçülebilir standartlarda gerçekleştirmek,
	 Toplumsal katkı faaliyetlerini dijitalleşme ve yeni teknoloji ola-

naklarıyla gerçekleştirmek, 
	 Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimine ve sürekliliğini sağlayan 

örgütsel bir yapı oluşturmak.

EGE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA
POLİTİKASI 

Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürekli iş birliği 
içindedir ve bu iş birlikleri ile dahil olduğu ağları her geçen gün daha 
da genişletip çeşitlendirmektedir. Kültür, sanat ve spor alanlarında da 
uluslararası düzeyde tanınırlık sağlamaya büyük önem veren Ege Üni-
versitesi, uluslararası yükseköğretim alanında bir çekim merkezi hali-
ne gelmeyi hedeflemektedir. 

Üniversitemizin bu hedef doğrultusundaki “uluslararasılaşma politika-
sı”, aşağıda belirtilen ana unsurları kapsamaktadır:

	 Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve iş birliğine açık faali-
yetleri teşvik etmek ve desteklemek,

	 Öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının uluslararası platformlara 
katılımını teşvik etmek ve desteklemek,


