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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 Uluslararasılaşma 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 Uluslararasılaşma Genel Politikası bilimsel üretim ve öğrenmeyi 

mükemmelleştirmek alanlarındaki ortak temayı oluşturur ve bu alanlardaki süreçlere yönelik 

kuralları ifade etmektedir. Bu çerçevede Uluslararasılaşma genel politikamızın bir tarafında 

bilimsel üretimlerim diğer tarafında ise öğrenmeyi mükemmelleştirme süreçlerimiz 

bulunmaktadır. Bu kapsamda Uluslararasılaşma politikalarına yönelik stratejik amaçlarımız 

aşağıda sıralanmıştır;  

A1. Akademik, yönetsel ve genel hizmet personelinin niteliğini yüksek tutmak. 

A2. Disiplinler arası çalışmaları yaygınlaştırmak. 

A3. Yaratıcılığı ve yenilikçi çalışmaları özendirmek. 

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

A7. Öğrenci merkezli öğretim programları hazırlamak ve bu programları sürekli 

iyileştirmek. 

A8. Müfredata derinlik ve genişlik kazandırarak, öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı 

özelliklerle donatılmalarının yolunu açmak. 

A9. Öğrencilere, gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma olanağı verecek akademik 

ve uygulamaya dönük donanımı kazandırmak.  



 
 
 

   

Politika Dokümanı   

4 
Bügep- 03: Başkent Üniversitesi Uluslararasılaşma Genel Politika Dokümanı 

A10. Öğrencilerimize kamu ve özel sektör beklentilerini en üst düzeyde 

karşılayabilecek donanımı kazandırmak.    

A11. Sorgulayan, çözümleyen, bütünleştiren, iletişim kurabilen ve çağdaş teknolojiyi 

kavramış öğrenciler yetiştirmek. 

A12. Düşünce çeşitliliğine olanak veren, yaratıcı ve yenilikçi bir öğrenim ortamı 

oluşturmak. 

 

Bu kapsamda, Başkent üniversitesinin Uluslararasılaşma 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.   

Başkent Üniversitesi Uluslararasılaşma politikasının bu ana hedefi aşağıdaki alt 

hedeflerle gerçekleştirilmektedir:  

1. Uluslararası akademik işbirliklerini oluşturmak. 

2. Disiplinler arası araştırma kültürünü yerleştirmek. 

3. Uluslararası araştırma ve proje fonlarını sürekli artırmak. 

4. Üniversitemizde yürütülen projelerde uluslararası bilim insanı katılımını 

sağlamak. 

5. İngilizce eğitim programlarının sayısını ve bu programlara gelen yabancı 

öğrenci katılımını artırmak. 

6. Türkçe eğitim gören yabancı öğrenci sayısını artırmak. 

7. Yabancı dilde bilimsel yayın sayısını artırmak. 

8. Yurt dışından seçkin bilim insanlarının üniversitemiz bünyesindeki eğitim 

faaliyetlerine katılımını artırmak.   

  

Sorumluluklar: 

Uluslararasılaşma 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 Projeler 

Koordinatörlüğü ile Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü 

sorumluluğunda ve Akademik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünün koordinasyonunda yürütülür. 
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Burada tanımlanan sorumluluklar çerçevesinde ilgili rektör yardımcısının 

başkanlığında, Başkent Üniversitesi Uluslararasılaşma Genel Politikasının tüm paydaş 

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

Kurallar  

Başkent Üniversitesinin uluslararası bilim alanındaki marka değerini sürekli artırmak 

tüm çalışanların sorumluluğudur.   

Bu genel politika belgesi çerçevesindeki Başkent Üniversitesi birimleri etkinliklerinde 

aşağıdaki kuralları gözetirler: 

Özellikle araştırmaya dayalı yüksek lisans ve doktora seviyesinde yabancı dilde açılan 

programların önemli miktarda arttırılması hedeflenir. 

Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarında yürütülen bilimsel araştırmaların uluslararası 

yayın haline getirilmesi hedeflenir.  

Yabancı dildeki eğitim programlarının Türkçe eğitim programları ile aynı kalite ve 

standartlarda yürütülmesine özel gösterilir.  

Üniversitemizdeki Türkçe programları takip edebilecek yabancı öğrencilerin 

kazanılmasına gayret gösterilir.  

Eğitim programlarının diline bakılmaksızın uluslararası bilimsel kıyaslama 

üstünlüğünün oluşturulması ana amaç olarak kabul edilir. 

Eğitim programlarının oluşturulmasına tasarım aşamasından itibaren uluslararası 

katılımın gerçekleştirilmesine gayret gösterilir.  

Lisansüstü eğitim süreçlerinde seçkin yabancı bilim insanlarının da yer alabilmesine 

gayret gösterilir.    

Uluslararası değişim programlarının ve üniversitemizden bu programlara katılan 

öğrenci sayısını artırılmasına gayret gösterilir.  

Öğrencilerimize öğrenim süreleri boyunca uluslararası akademik deneyim kazandırmak 

hedeflenir.   

Uluslararası nitelikli yayın sayısının artırılması konusunda üniversitemizin tüm bilim 

insanları hassas davranır.  

Üniversitemizde yapılan tüm bilimsel çalışmaların niteliğinin uluslararası standartlarda 

olmasına özen gösterilir.  

 Uluslararası bilim ağlarının oluşturulması konusunda inisiyatif geliştirilir.  

Uluslararası bilim ağlarında etkin olmak üniversitemiz çalışanları için önceliktir.  

Başkent Üniversitesi bünyesinde çıkarılan bilimsel dergilerin uluslararası saygın bilim 

insanlarının tercihi olmasına gayret gösterilir.  
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Enstitülerin ve Merkezlerin Danışma Kurullarında nitelikli yabancı akademisyen üye 

bulundurulmaya çalışılır.   

Uluslararası alanda bilimsel nitelikleri ile farklılaşan bilim insanlarının katıldığı bilimsel 

toplantıların sayısı artırılmaya çalışılır.  

 

 

İlgili Mevzuat/ Dokümanlar: 

Bu genel politika belgesinin uygulanmasında aşağıdaki yönerge ve dokümanlar temel 

referans olarak kullanılır: 

1. Başkent Üniversitesi Değişim Programları Yönergesi 

2. Başkent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara 

Başvuru, kayıt ve Kabul Yönergesi 

3. Başkent Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi 

4. Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Bölümü 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi  

5. Başkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü 

web sayfası dokümanları 

 

 


