
Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak, Doğu ile Batıyı, geçmişle 
geleceği buluşturarak, tarihimiz ve geleneksel değerlerimizden güç 
almaktayız. Evrensel ve etik kurallar ile insan hakları, demokrasi il-
keleri ve bilimin önderliğinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme 
ve toplumsal hizmeti etkin, verimli ve performans odaklı sunan bir 
kalite anlayışı geliştirmekteyiz.

İstanbul Üniversitesi olarak Kalite Politikamız;

• Dünyanın öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe 
katkı sağlayan,

• Ulusal ve uluslararası kurumlara güncel bilgi ve teknoloji üreten 
ve öncelikli tercih edilen bireyler yetiştiren,

• Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı 
ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri 
geliştiren,

• Paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya 
odaklanan,

• Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,

• İlgili mevzuat ve standartları uygulayan, sürdürülebilir kalkınmayı 
benimseyen,

• Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve 
kalitesini sürekli iyileştirerek başarımızı taçlandıran ve ülkemizin 
kalkınmasına katkıda bulunan,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini 
sağlamaktır.
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