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Yalova Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafindan ku,umun kalite güvencesi, toplumsal katkı,

uzaktan eğitim. araştııma ve geliştirme. eğitim ve öğre ıim" yönetim sistemi ve uluslararasılaşma

politikaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

I(alite Güvencesi politikası

Yalova Üniversitesi kalite politikası ve stratejik planı çerçevesinde öz değerlendirme ve iç

kalite güvence sisteminin yapılandırılması bağlamında, stratejik kalite hedeflerine ulaşmak

amacıyla, tüm birimlerin yetki ve sorumluluklarını dikkate alarak uluslararası yüksek öğretim

kalite ve akreditasyon kriterleri doğrultusunda kalite güvence sistemini oluşturmayı

hedeflemektedir.

Bu bağlamda Yalova Üniversitesi, kalite güvencesi \istemini diğer ölçme ve değerlendirme

faaliyetleri ve süreçlerine entegre şekilde planlayaı,ak, iç ve dış paydaşlorın beklentilerine

uygun şekilde hizmeı vermeyi ıe blıln faaliyetlerindt PUKO çevrimleri ile sürekli iyileşme ve

sardarllebilirliği sağlamayı kalite güvencesi politik«sı olarak benimsemehedir.

Eğitim ve Öğretim Politikası

Yalova Üniversitesi: ulusal ve uluslararası standartları uygun, sürekli gelişmeye açık, Türkiye

Yiiksek öğretim yeterlilikleri (TYYÇ) çerçevesinde öğrenci iş yükiine dayalı tasarlanan eğitim

ve öğretim programlarını tüm paydaşlardan gelen öne,:iler doğrultusunda ihtiyaç ve beklentileri

karşılayacak şekilde revize eden. öğrenci odaklı eğilim, öğretim ve araştırma yaklaşımlarını.

vasıflı akademik ve idari kadrosu ile yeni, aktif ve etlıileşimli öğrenme ve öğretme metotlarını

kullanarak devam ettiren. normal ve özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin araştlrma süreç ve

problemlerini tanımalanna. araştırarak öğrenmelerine imkAn sağlayan, kaliteye önem veren,

öğrenci memnuniyetini önceleyen, öğrencilerin nıezuniyet sonrası hayatlarında başarılı

olmalan için eğitim öğretimi bir bütün olarak gören bir anlayışı eğitim ve öğretim politikası

o1arak benimsemektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Üniversitemiz, içinde bulıınduğumuz çağın gereksinimlerine karşılık gelen bilgi birikimi ve

tecrübeleri uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmayı, uzaktan eğitim

yoluyla sunulan e-eğitim, e-öğrenme, e-srnav uyguJamalarını bilgi güvenliği ve güvenirliği

çerçevesinde etkin kullanarak ve kaynakları e-erişiıne açarak uluslararası düzeyde kaliteyi
"''=:,,!,,sağlamayı uzaktan eğitim politikası olarak benimseıniştir. ,irr' +' .,.' 
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Araştırma ve Geliştirme Politikası

Yalova Üniversitesi. dış kaynaklı Ar-Ge'ye önem ,,,ererek kalkınma hedefleri ve öncelikli

alanlarla uyumlu. yüksek kalitede bilimsel bilginin üretilmesi, bu bilgiye ekonomik değer

kazandırılması. üretilen bilginin ve oriaya :ıkarılan teknolojinin iş diinyasına

kazandırılmasıyla topluma ve ülke ekonomisine kııtma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Üniversitemizin genel misyon ve vizyonu çerçevesirde Araştrrma ve Geliştirme Politikası;

al,cışlırma. gelişıirme ve yenilik alanındaki strcıtejii: hedeflerine ulaşmak için gerekli ıüm

imk\nların sağlanması, başta aroştırmo yaprın akaıiemik personel olmak üzere araşlırmacı

insan kıynaklarının oluşturulması ve elkin bir yönetiıı ve organizasyon yqpısmm kurulmasına

ağırlık veren, gelişlirme ve yenilikçilik faaliyetlerinde ve bilimsel üretimde ulusal ve

uluslararası seviyede rekabetçi ve önde olan üniyersi,eler arasında yer almaktır.

yönetim sistemi politikası

Yalova Üniversitesi'nin Yönetim Sistemi Politikası. stratejik planında belirtildiği üzere; fiziki

imk6nları ve kurum kültürünü geliştirmeyi; personel,n aidiyet duygusunu, iç kontrol ve bilgi

yönetim sisteminin etkinliğini artllmayı; paydaşlar ilr ilişkiler geliştirerek üniversitenin ulusal

ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka dcğerini yükseltmeyi sağlayarak kurumsal

gelişimi. yönetimin ve akademik ve idari persoııelin hesap verebilirliğini ve personeI

bağhlığının güçlendirilmesini güvence altına alan bir 1.önetim sisteminin benimsenmesidir.

Torılumsal Katkı Politikası

Yalova Üniversitesi vizyon ve misyonu çerçevesinde; araştırma ve uygulama merkezlerinin

kamu. özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak araştırma ve geliştirme

pğeleri hazırlamayı, toplum yararına ortak sosyıl faaliyetlerde bulunmayı, öğrencilerin

toplumsal katkıya yönelik sosyal projeler geliştirilm esini teşvik etmeyi, her kesime yönelik

toplumun kültürel seviyesini aıltrncı yerel ve bölgcsel hedeflere yönelik araştırma, eğitim,

konferans. seminer vb. faaliyetler düzenlemeyi Toplumsal Katkı Politikası olarak

benimsemiştir.

Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararası diizeyde ilişkilerinin geliştirilmesi amiıcına hizmet etmek ve stratejik planda

belirlediği hedefl erine ulaşmak için üniversitemiz;

ı Uluslararası alanda rekabet edilebilirliği yüksel. akademisyenler yetiştirmeyi, ,.... '
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. uluslararası iş birlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi. değişim programları çerçevesinde
uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve
kültürlerarası bir kurum olarak eğitim ve kültür hizmeti sunmayı.

. Eğitim. araştırma ve kültürel hizmetlerin ı:luslararası düzeyde sürdürülebilirliğini
sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.
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