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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI 

 “Üniversite olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 
süreçlerinde en yüksek kalite düzeyine ulaşmaktır”.   

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

 “Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı fonksiyonlarının tümünde 

uluslararası iş birliklerinde tercih edilen, saygın bir üniversite olmaktır.” 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI 

 “Üniversitemiz tüm yükseköğretim programlarında en ileri öğretim teknolojilerini kullanarak, 

en kaliteli eğitim öğretim hizmetini sunmaktır.”  

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemimizde verilen eğitim öğretimin etkin, ölçülebilir, tüm 

akademik birimlerimizin öğrenim çıktılarını hedefleyen; uzaktan eğitim sistemimizin 

paydaşlarının ihtiyaçlarına göre memnuniyet sağlayacak şekilde yöneterek, yüz yüze eğitimin 

akademik standartlarında sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI 

 “Üniversitemizin bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri, laboratuvarları ve 

akademik yayınlarıyla saygın bir bilimsel araştırma ve geliştirme merkezi olmasını 

gerçekleştirmektir”. 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

“Akademisyenleri, öğrencileri, araştırma ve geliştirme merkezleri ve yönetim 

kadrosuyla toplumsal katkı sağlama yolunda “ortak akıl üniversitesi” olabilme anlayışını 

benimsemektedir.” 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE POLİTİKASI 

“Üniversitemiz yönetim birimlerini uluslararası kalite standartlarına ulaştırmak, 
üniversitemiz kalite hedeflerini benimsemiş; şeffaf, hesap verebilir, adil ve sürdürülebilir 
yönetim mekanizmaları oluşturmaktır.” 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS POLİTİKASI 

 “Üniversitemizde eğitimin niteliğini artırmaya yönelik, başarı sırası yüksek olan üniversite 

adaylarının Yüksek İhtisas Üniversitesini tercih etmelerini özendirmek, Üniversiteye yerleşen 

öğrencileri başarıya yöneltmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve maddi imkânsızlık çeken 

öğrencilere destek olmaktır” 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Kalite Politikası 
Üniversitemizin vizyonu “Sağlık bilimlerinde öncü, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile dünyanın lider araştırma 

üniversitelerinden biri olmak amacıyla araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, bu alanda 

sunduğu eğitim öğretim hizmeti ile toplumla bütünleşmeyi amaçlayan, bilgi ve teknoloji üretimini 

toplum yararına kullanan, ait olduğu toplumun değerlerine sadık kalarak bilimsel bakış açısına sahip 

öğrenciler yetiştiren, kalite odaklı eğitim anlayışı ile uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üreten, 

geleceğe yön veren, saygın bir üniversite ” olarak belirlenmiştir.  

Vizyonumuz kapsamında belirlenen Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin Kalite Politikası “Üniversite olarak 

eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinde en yüksek kalite 

düzeyine ulaşmaktır”.   

Bu politika çerçevesinde önceliklerimiz; 

• Güncel gelişmeler ışığında akademik süreçlere yönelik fiziksel ve teknolojik altyapısını sürekli 

yenileyerek, akademik kadrosunu alanda yetişmiş akademisyenlerle zenginleştirerek eğitim-

öğretim kalitesini arttıran, 

• Öğretimin kalitesini artırmak amacıyla, üniversitemizde yürütülen eğitim öğretimin, öğrenci 

odaklı olmasını hedefleyen, 

• Üniversitemizde üretilen akademik bilginin nitelik ve niceliğini sürekli geliştirecek şekilde 

bilimsel araştırmaları teşvik eden, 

• Toplumsal fayda sağlayacak sosyal sorumluluk çalışmaları ile farkındalık yaratan, 

• Öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası dolaşımını teşvik edici uluslararası iş birliklerini ve 

projeleri destekleyen, 

• Nitelik ve nicelik açısından kaliteli, yeterli ve aktif uygulama ve araştırma merkezleriyle 

üniversite-sanayi-kamu iş birliği çerçevesinde kalkınma hedefleriyle uyumlu çıktılar üreten, 

• Büyüme stratejisi temelinde sağlık hizmetlerinin her alanında nitelikli sağlık profesyonelleri 

yetiştiren, 

• Sağlık Bilimleri alanı başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimleriyle kalite güvence 

sistemiyle kurumsal akreditasyonda örnek gösterilen bir üniversite olmayı hedefleyen, 

• Öğrencilerine, akademisyenlere ve idari birimlerde çalışanlarına sunulan sosyal, fiziksel ve 

sportif imkânlar ile sağlıklı, mutlu ve uyumlu bir çalışma atmosferi sağlayan, 

• Tüm iç ve dış paydaşlarının güçlü aidiyet duygularıyla birbirine sıkıca bağlandığı; katılımcı, 

dinamik, üretken, saygın bir üniversite olma yolunda etkin bir kalite güvence sistemi 

oluşturmak, uygulamak ve sürekli geliştirmektir. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası; “Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile 

toplumsal katkı fonksiyonlarının tümünde uluslararası iş birliklerinde tercih edilen, saygın bir üniversite 

olmaktır.” 

Üniversitemiz bu çerçevede uluslararası katılımcılığı esas alan somut eylemler gerçekleştirmeyi, bu 

eylemleri sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlemeyi ve paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler almayı, diğer üniversiteler nezdinde örnek olmayı hedeflemektedir.  

Üniversitemizin bu kapsamda benimsediği “Uluslararasılaşma Politikası”, aşağıda belirtilen ana 

hedefleri kapsamaktadır: 

• Üniversitemizin özgün uluslararasılaşma modelinin kurumun tamamında benimsenmesini 

sağlamak, 

• Uluslararasılaşma modeli kapsamında yenilikçi uygulamalar gerçekleştirmek, 

• Erasmus+ programına katılım sağlamak, 

• Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmak, 

• Yurt dışındaki üniversitelerde değişim programları ile eğitim gören Yüksek İhtisas 

Üniversitesi öğrenci sayısını arttırmak, 

• Yurt dışındaki üniversitelerde değişim programları ile çalışmalarını yürüten Yüksek İhtisas 

Üniversitesi öğretim elemanı sayısını arttırmak, 

• Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin yurt dışında bilinirliğini arttırmak, 

• Yürütülen uluslararası proje sayısını arttırmaktır. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Eğitim Öğretim Politikamız; “Üniversitemiz tüm yükseköğretim 

programlarında en ileri öğretim teknolojilerini kullanarak, en kaliteli eğitim öğretim hizmetini 

sunmaktır.”  

Bu kapsamda geleceğe yön veren, mesleki yetkinliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenme 

alışkanlığıyla araştıran, sorgulayan ve üreten, yüksek nitelikli akademik programlarımız sayesinde bilim 

ve teknolojiyi yakından takip eden, değişime ve keşfetmeye açık, girişimci, eleştirel düşünebilen; 

üstlendiği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getiren, etik değerlere sahip insan odaklı 

yaklaşımı ile farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, toplumsal gelişime katkı sağlamayı amaçlayan 

sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi misyon edinmiştir.  

Üniversitemizin bu kapsamda benimsediği “Eğitim ve Öğretim Politikası”, aşağıda belirtilen ana 

hedefleri kapsamaktadır: 

• Eğitim ve öğretim süreçlerinde yenilikçi yöntem, model ve teknikleri kullanarak, öğrenmeyi 

öğretmek,  

• Öğrenme süreçlerinin, sürekli ve davranış değişikliği yapacak şekilde katılımcı, araştırmacı ve 

sorgulayıcı olmasını sağlamak, 

• Eğitim ve öğretim süreçlerinde bilgi teknolojileri kullanımını sürekli geliştirmek, 

• Uzaktan eğitim ve öğretim teknolojilerini etkin biçimde kullanarak, verilen program ve ders 

içeriklerini sürekli geliştirmek, 

• Eğitim ve öğretim süreçlerini öğrenci merkezli ve paydaş katılımlarıyla geliştirmek ve 

sürdürmek, 

• Eğitim ve öğretim süreçlerinden tüm öğrencilerin etkili ve verimli faydalanma düzeylerini 

izlemek ve değerlendirmek, 

• Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri artırmak  

• Öğrencilerin öğrenme isteklerini destekleyecek öğrenci odaklı akademik kültür ortamı 

geliştirmek, 

• Öğrencilere sunulan sosyal, fiziksel ve sportif imkânları arttırmak, 

• Öğrencilere sunulan üniversitemiz fiziksel altyapının sürekli güçlendirmek, 

• Akademik danışmanlık faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak, 

• Öğrencilere kütüphaneden faydalanma alışkanlığı kazandırmak, 

• Kütüphane kaynaklarının ders içeriklerinin tamamını kapsayacak şekilde zenginleştirmek, 

• Öğrencilerimize yönelik elektronik kaynak veri tabanı kullanma alışkanlığı kazandırmak, 

• Kütüphane kataloğunda bulunan elektronik ve basılı yayınların sayısını sürekli artırmaktır. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI 

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politikası; “Üniversitemizin bilimsel 

araştırma ve geliştirme merkezleri, laboratuvarları ve akademik yayınlarıyla saygın bir bilimsel 

araştırma ve geliştirme merkezi olmasını gerçekleştirmektir”. 

Bu çerçevede araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde akademik 

itibarı yüksek, akademisyen ve öğrencilerinin nitelikte araştırma geliştirme faaliyetlerine katılımlarını 

destekleyen; sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli kalkınma planlarıyla uyumlu bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme iş birliklerine ev sahipliği yapmayı hedefleyen, lider bir 

üniversite olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. 

Üniversitemizin bu kapsamda benimsediği “Araştırma-Geliştirme Politikası”, aşağıda belirtilen ana 

hedefleri kapsamaktadır: 

• Uygulama ve araştırma merkezi sayısını arttırmak, 

• Uygulama ve araştırma merkezlerinin aktif ve üretken bir şekilde çalışmalarını desteklemek,  

• Uygulama ve araştırma merkezlerinde katılımcı ve iş birliğine dayalı çalışmaları teşvik 

etmek, 

• Laboratuvar çeşitliliğini arttırmak, 

• Laboratuvarlar için ayrılan bütçeyi arttırmak, 

• Uygulama laboratuvarlarının donanımlı halde bulundurmak, 

• Üniversitemiz laboratuvarları kullanılarak yapılan akademik çalışma sayısını arttırmak, 

• Disiplinlerarası çalışmaların sayısını arttırmak, 

• Bilimsel Araştırma Projelerine katılımı desteklemek, 

• SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerdeki yayın ve atıf sayısını arttırmak, 

• ULAKBİM ve SCOPUS tarafından taranan dergilerdeki yayın ve atıf sayısını arttırmak, 

• Yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre ve çalıştaylara katılımlar gerçekleştirmek, 

• Akademik Teşvik Sisteminden faydalanan akademik personel sayısını arttırmak, 

• Akademik Teşvik Sistemine ayrılan bütçeyi arttırmaktır. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 
TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

 
Yüksek İhtisas Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikamız; “Akademisyenleri, öğrencileri, 

araştırma ve geliştirme merkezleri ve yönetim kadrosuyla toplumsal katkı sağlama yolunda “ortak akıl 

üniversitesi” olabilme anlayışını benimsemektedir.” 

Ortak akıl üniversitesinin en temel bileşenlerinden biri toplumsal katkı sağlamaktır. 

Üniversitemizin bu kapsamda benimsediği “Toplumsal Katkı Politikası”, aşağıda belirtilen ana hedefleri 

kapsamaktadır: 

• Araştırma ve Uygulama Merkezleri çatısı altında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla toplumsal katkı sağlayacak projelere öncelik vermek,   

• Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında yürütülen 

çalışmaların sayısını arttırmak, 

• Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında yürütülen çalışmaların 

sayısını arttırmak, 

• Toplumsal farkındalık düzeyini arttırıcı eğitim, seminer, sunum ve benzeri faaliyetlerin 

sayısını arttırılmak, 

• Öğrenci toplulukları aracılığı ile sosyal sorumluluk ve bilgilendirme çalışmalarını 

çoğaltmak, 

• Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör ve diğer üniversiteler ile yürütülen 

iş birliklerini geliştirmek, 

• Kamuoyu ile yapılan bilgi paylaşımını arttırmak, 

• Sosyal sorumluluk projelerinin sayısını arttırmak, 

• Üniversitemiz toplumsal katkı politikası doğrultusunda tüm birimlerin sürdürülebilir ve 

olgunlaşmış uygulamalar gerçekleştirmesini sağlamak, birimlerin toplumsal katkı 

performanslarını izlemek ve değerlendirmektir. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 
YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE POLİTİKASI 

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Yönetim Sistemi Kalite Politikası; “Üniversitemiz yönetim birimlerini 
uluslararası kalite standartlarına ulaştırmak, üniversitemiz kalite hedeflerini benimsemiş; şeffaf, hesap 
verebilir, adil ve sürdürülebilir yönetim mekanizmaları oluşturmaktır.” 

Bu çerçevede üniversitemiz stratejik hedeflerine ulaşmayı güvence altına alan yönetsel ve idari 
yapılanmaya sahip, lider yönetim kadrosu ve gerekli yetkinliklerle donatılmış idari kadrolarıyla insan 
kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullanabilen, 
yönetim sistemine entegre bilgi yönetim sistemiyle güvenli, etkili ve katılımcı yönetimi 
gerçekleştirebilen, tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde 
kamuoyuyla paylaşabilen, şeffaflığı ve hesap verebilirliği benimsemiş  bir yönetim politikasını ilke 
edinmiştir. Üniversitemizin bu kapsamda benimsediği “Yönetim Sistemi Kalite Politikası” aşağıda 
belirtilen öncelikli hedefleri kapsamaktadır: 

• Kurumda ortak aklı, etkin karar vermeyi, değişime uyum sağlamayı ve tüm paydaşların 

temsilini güvence altına alan ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı 

sağlayan yönetim modeli ve idari yapılanmayı sürekli kılmak, 

• Kuruma, dışarıdan temin edilen malların ve destek hizmetlerinin uygunluğunu ve kalitesini 

güvence altına alan mekanizmalar oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek, 

• Kurumsal bilgi yönetim süreçlerinin güvenliği ve güvenirliğine etkin biçimde izlemek, 

değerlendirmek, 

• Kurumun finansal kaynaklarını, stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayacak şekilde 

yönetmek, 

• Üniversitemiz stratejik hedefleriyle uyumlu ve tüm alanları kapsayan insan kaynakları 

yönetim modelini gerçekleştirmek, 

• Hizmet içi eğitimler ile çalışanların kurumsal değer ve ilkeleri benimsemesini sağlamak, 

• Kurumsallaşma ilkelerini genel yönetim anlayışına entegre etmek, 

• Kurum içerisinde kullanılan teknolojik makine, ekipman ve cihazların yeterli nitelik ve 

nicelikte bulundurmak, 

• Üniversite web sitesini içeriklerini sürekli güncellemek, 

• Kurum içi iletişim süreçleri ve yöntemlerini geliştirmek, 

• Birimler arasında ortak çalışmalar ile koordinasyon ve iş birliklerini geliştirmek, 

• EBYS ve ÖBS sisteminin aktif olarak tüm birimlerce etkin kullanımını sağlamak, 

• İdari ve akademik birimler arası iletişim ve koordinasyonunun arttırılmak, 

• Öğrenciler ile akademik ve idari birimler arası iletişim ve koordinasyonu arttırmak, 

• Çalışanların motivasyonunu yükseltmek, 

• İdari birim iş tanımlarını sürekli güncellemek, 

• İnsan kaynakları performans ölçütlerini geliştirilmek, ölçmek ve değerlendirmek, 

• İdari birim çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler icra etmek, 

• Çalışanlara yönelik sosyal etkinlikler yapmak, 

• Personel memnuniyet düzeylerini ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek, 

• Kurumsal faaliyetlerimiz konusunda kamuoyunu sürekli ve etkili biçimde bilgilendirmektir. 
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YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 
BURS POLİTİKASI 

 

 

Üniversitemizin Burslulukla ilgili temel politikası “Üniversitemizde eğitimin niteliğini artırmaya 

yönelik, başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarının Yüksek İhtisas Üniversitesini tercih etmelerini 

özendirmek, Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek 

ve maddi imkânsızlık çeken öğrencilere destek olmak” şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu çerçevede burs imkanlarına yönelik planlama, uygulama, kontrol mekanizmaları ve alınması 

gereken önlemler Yüksek ihtisas Üniversitesi Burs Yönergesi’nde açıklanmış, tüm paydaşlarımızın 

erişimine açık olarak web sayfamızda yer almaktadır. 

 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 
UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

 

Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemimizde verilen eğitim öğretimin etkin, ölçülebilir, tüm akademik 

birimlerimizin öğrenim çıktılarını hedefleyen; uzaktan eğitim sistemimizin paydaşlarının ihtiyaçlarına 

göre memnuniyet sağlayacak şekilde yöneterek, yüz yüze eğitimin akademik standartlarında sağlık 

profesyonelleri yetiştirmektir. 

Bu çerçevede; 

• Uzaktan eğitime katılan öğrencilerin kütüphane, bilgi kaynakları, laboratuvar ve donanımlara 

yeterince erişimini ve etkin bir şekilde yararlanımını sağlamak, 

• Uzaktan eğitimde öğrenci merkezli öğrenme sağlamak, 

• Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci topluluklarının oluşturulması, 

faaliyetlerinin çevrimiçi toplantılarla yapılarak öğrencilerin ders dışı etkinliklerle 

sosyalleşmelerini sağlamak, 

• Öğrenci ve öğretenlerin memnuniyeti açısından değerlendirerek yüz yüze eğitimle 

karşılaştırmak, 

• Bilişim alt yapımızı geliştirmek ve uzaktan eğitim merkezimizi insan kaynağı yönünden 

profesyonellerle zenginleştirmektir. 


