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Giriş 
 

Başkent Üniversitesi Stratejik Planı çerçevesinde politika dokümanları üretilmiştir. 

Politika dokümanlarının amacı stratejik planın hayata geçirilmesinde üniversite genelinde ana 

süreçlerinin uygulanmasını yöneten "kuralları" tanımlamaktır.  

Başkent Üniversitesi Genel Politikalarının (BÜGEP) yanında birimler kendi 

faaliyetlerinde gerekli görmeleri durumunda birim politikaları belirleyebilirler. Birim politikaları 

genel politika kurallarına aykırı olamaz. Birim eylemleri genel politikalara ve varsa birim 

politikalarına uygun geliştirilir. Bu çerçevede tanımlanmış birim eylemleri Strasis yazılımı ile 

takip edilir ve ölçülür.  

Başkent Üniversitesi genel politikaları ilgili birimler sorumluluğunda uygulanır, kontrol 

edilir ve yeni araçlar ortaya çıktıkça, yeni süreçler tasarlandığında ve bir alanla ilişkili riskler 

iç ve dış çevresel değişikliklere tepki olarak değiştikçe zamanla geliştirilir.  

BÜGEP Dokümanları ilgili tüm birimlerimizi kapsar. Üniversitemizin ana süreçlerinin 

uygulanması sırasında uyulması gereken kuralları ifade eder. Her BÜGEP için sorumluluklar 

tanımlanmıştır. BÜGEP sorumlu birimlerinde politika uzmanları bulunur. Uygulama sırasında 

oluşan belirsizlik ve geri besleme bilgileri için politika uzmanlarına her an ulaşılabilir.  

Politika sorumlusu birimler, genel politika ve süreçlerin zamanında gözden geçirilmesi, 

güncellenmesi ve yayımını gerçekleştirir ve ilgili Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.  

Üniversite genelinde eylemlerin BÜGEP’lerde belirtilen esaslara uygun yürütülmesi birimlerin 

ilgili sorumluları tarafından sağlanır. Birimlerde BÜGEP sorumluları, genel politika sorumlu 

birimlerindeki politika uzmanları ile koordineli çalışırlar.    

Yeni politikalar ve süreçler geliştirirken ya da mevcut politikalar ve süreçler 

güncellenirken, politika sorumluları iç ve dış paydaşları belirler ve görüşlerini alırlar. 

Uygulama sırasında gerekli olan eğitim tasarımları ve uygulamaları ilgili birimlerle koordine 

edilerek politika sorumluları tarafından verilir.  

Bu genel politika belgesinin üniversitemize faydalı olması dileğiyle … 

 

 

 

Prof. Dr. Ali HABERAL 

Rektör 
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Amaç  
  

Bu dokümanın amacı Başkent Üniversitesi stratejik planının hayata geçirilmesinde 

üniversite genelinde ana süreçlerinin uygulanmasını yöneten "kuralları" tanımlamaktır.  

Başkent üniversitesi araştırma geliştirme politikası tüm enstitü, fakülte, konservatuar, 

yüksekokulu, meslek yüksekokulu, merkez ile araştırma ve uygulama merkezlerindeki 

araştırma geliştirme faaliyetlerini kapsar. 

Çerçeve 

Başkent Üniversitesi misyonunu en etkin şekilde gerçekleştirmek üzere üç stratejik 

faaliyet alanı tanımlanmıştır. Stratejik amaçlar ve eylemler bu üç temel ayak üzerinde inşa 

edilmiştir.  Stratejik alanlar misyonumuz değişmediği sürece aynı kalacaktır. Bunlar;  

1. Bilimsel üretim,  

2. Öğrenmeyi mükemmelleştirmek  

3. Toplumun gereksinmelerine yanıt vermek, biçiminde tanımlanmaktadır. 

Başkent Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Genel Politikası toplumun 

gereksinimlerine yanıt vermek alanında bilimsel bilgi birikiminin toplumsal faydaya 

dönüştürülmesi süreçlerine yönelik kuralları ifade etmektedir. Bu çerçevede ARGE genel 

politikamızın bir tarafında bilimsel araştırma süreçlerimiz diğer tarafında ise ürettiğimiz 

bilimsel bilgi birikiminin toplumsal faydaya dönüştürülmesi süreçlerimiz bulunmaktadır. Bu 

kapsamda ARGE politikalarına yönelik stratejik amaçlarımız aşağıda sıralanmıştır;  

A2. Disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştırmak 

A3. Yaratıcılığı ve yenilikçi çalışmaları özendirmek 

A4. Bilimsel üretimi özendirecek ve destekleyecek altyapıyı en üst düzeye çıkarmak 

A6. Uluslararası indekslere girebilecek dergiler yayımlamak 

A17. İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmeleri için gerek 

duydukları bilgi ve teknolojinin aktarımını sağlamak 

Bu kapsamda, Başkent üniversitesinin ARGE politikasının ana hedefi yukarıda 

sıralanan amaçları gerçekleştirebilecek şekilde içinde çıktığımız topluma uluslararası en üst 

seviyede hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşıp faydalı 

uygulamalara dönüştürmektir.   
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Başkent Üniversitesi ARGE politikasının bu ana hedefi aşağıdaki alt hedeflerle 

gerçekleştirilmektedir:  

1. Tüm akademik alanlarımızda uluslararası araştırma üniversitesi niteliğimizi 

arttırmak.  

2. Uluslararası akademik yazındaki bilimsel çalışmalara katkı sağlamanın 

göstergesi olarak bilimsel çıktı (Yayınlar, Atıflar, Araştırma ödülleri, Dış kaynaklar/fonlar, Tezli 

Yüksek lisans ve Doktora mezunları, Fikri mülkiyet ve patent) sayımızı arttırmak. 

3. Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgi birikimini toplumun günlük 

hayatındaki refah düzeyine katkıya dönüştürecek girişimci gücü oluşturmak ve geliştirmek. 

4. Araştırma ve Geliştirme süreçlerinin verimliliğini sağlamak amacıyla ARGE 

harcamalarının bilimsel proje gelirlerinden karşılanması oranını arttırmak.  

5. Enstitü, Fakülte ile Araştırma ve Uygulama merkezlerinin araştırma 

kapasitelerini geliştirerek laboratuvar, veri bankaları vb. altyapı imkanlarını arttırmak.    

  

Sorumluluklar: 

ARGE genel politikasının oluşturulması, uygulanması, Strasis yazılımı üzerindeki 

eylemlerin bu genel politikaya uygunluğunun denetlenmesi, geliştirilmesi ve politikanın 

uygulanması ile elde edilen sonuçların FarSis veri tabanındaki ve araştırma projeleri veri 

tabanındaki veriler üzerinden yıllık olarak takip edilmesi BİTTO sorumluluğunda ve Akademik 

Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün koordinasyonunda 

yürütülür.   

Burada tanımlanan sorumluluklar çerçevesinde ilgili rektör yardımcısının 

başkanlığında, Başkent Üniversitesi eğitim öğretim politikasının tüm paydaş temsilcilerinin 

katılımı ile yılda en az bir kez bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılır.  

Kurallar  

Bu genel politika belgesi çerçevesindeki Başkent Üniversitesi birimleri eğitim öğretim 

etkinliklerinde aşağıdaki kuralları gözetirler: 

1. ARGE çalışmalarında toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin 

artırılması için gerekli katkı ve toplumsal hizmetin sağlamasını hedeflenir.   

2. Sanayi kuruluşlarıyla birlikte yenilikçi ve büyük çaplı projelerin üretilmesini 

sağlamak için teknoloji merkezleri, mükemmellik merkezleri ve referans laboratuvarların 

kurulması hedeflenir.  

3. Mezunlarımızın içinden çıktıkları toplumda birer girişimci olarak katma 

değer yaratmalarına çalışılır.  
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4. Yenilikçilik ve yaratıcılığın ekonomik değere çevrilmesi için gerekli olan 

altyapı olanaklarının tüm personelimize sunmak üzere altyapımızın güçlendirilmesine 

çalışılır.   

5. Sanayi ve iş dünyası ile sorunların etkin çözümünü sağlayacak ortamlar 

oluşturulur.   

6. Bilimsel üretimlerimizin disiplinler arası ve yenilikçi özelliklerini ön planda 

tutacak, çağın önemsediği, bilimsel araştırma potansiyeli taşıyan yeni alanların 

geliştirilmesine çalışılır.   

7. Disiplinler arası çalışmaların yaratacağı sinerjiden büyük araştırma 

projelerinde de yararlanmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında büyük projeler 

gerçekleştirebilecek düzeyde örgütlenmiş, disiplinler arası araştırma merkezlerinin kurulup 

burada yurt içinden ve yurt dışından yüksek nitelikli bilim insanlarının çalışması hedeflenir.   

8. Bilimsel üretimi sağlayabilmek için veri bankalarının oluşturulmasına ve 

sürekli artırmasına, araştırmalarda ileri bilgi teknolojilerinin kullanılmasına özen gösterilir.   

9. Özellikle, yoğun hizmet alanlarımızda bilim insanlarımızın araştırma, yayın 

yapma ve proje geliştirme konularına daha geniş zaman ayırmalarını sağlamaya yönelik 

uygulamalar geliştirilir.   

10. Uluslararası bilimsel araştırma programları için Avrupa Birliği yapısına 

kolay uyum sağlayabileceğimiz fonksiyonel, yönetsel ve bütçe yapılanması esas alınır.   

11. Yurtdışından gelecek öğrenci ve araştırmacıların ülkemize ve 

üniversitemize uyumunu sağlayan ve gündelik yaşamını kolaylaştıran sistemler geliştirilir.  

12. Yurt dışından aktif araştırmacı gelişini cazip kılacak şekilde ülkemizde 

uluslararası düzeyde ilgi çekebilecek öncelikli araştırma programları oluşturulur.   

13. Araştırma gücümüzü yurt dışına taşıyacak, Başkent kalitesinde yeni 

bilimsel kuruluşların açılmasını ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulması sağlanır.   

14. Yurtdışından araştırmacı ve öğretim üyelerinin; araştırma projelerine, 

doktora tez danışmanlıklarına, tez izleme komitesi ve jüri üyeliklerine katılımını teşvik edilir.   

15. Yurt dışında bulunan ve üniversitemizin Enstitü, Fakülte ve Bölümleri ile 
aynı çalışma alanında etkinlik gösteren saygın araştırma kuruluşları ile uluslararası kümeler/ 
ağlar oluşturmaya çalışılır.   

İlgili Mevzuat/ Dokümanlar: 

Bu genel politika belgesinin uygulanmasında aşağıdaki 
yönerge ve dokümanlar temel referans olarak kullanılır: 

1. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

2. Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi 

3. Başkent Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

4. Başkent Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Bilimsel Faaliyetlere Katılım 

Yönergesi 

5. Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi web sayfası 

dokümanları 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

