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Politika Dokümanı

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 Toplumun gereksinmelerine yanıt vermek politikası tüm enstitü, fakülte,
konservatuar, yüksekokulu, meslek yüksekokulu, merkez ile araştırma ve uygulama
merkezlerindeki eğitim öğretim 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.

Üniversitemizin ülkemize ve içinde bulunduğu kente karşı temel sorumlulukları
olmasından hareketle ülkemizin ve Ankara’nın ekonomik gelişmesine, insan gücünün
yetiştirilmesine katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu sorumlulukları yerine getirirken, diğer
eğitim kurumlarıyla, ekonomi ve teknoloji içinde yer alan kesimlerle, sivil toplum örgütleriyle
olan işbirliğimizi artıracağız.
Toplumun gereksinmelerine yanıt vermeye yönelik amaçlarımızı aşağıdaki biçimde
özetleyebiliriz:
A14. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin artırılmasına katkı
sağlamak.
A15. Özel kesimde ve kamu kesiminde yer alan kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumun
gereksinmelerine yanıt vermek.
A16. Toplumumuzdaki yaşam kalitesini geliştirebilmek için yaşam boyu öğrenme çabalarına
destek vermek.
A17. İşletmelerin gelişmesi ve ekonomik etkinliklerini artırabilmeleri için gerek duydukları bilgi
ve teknolojinin aktarımını sağlamak.
A18. Toplumun bilgilenme ve gerçekleri bilimin aydınlığında görerek öğrenme gereksinimine
yanıt vermek amacıyla her türlü basım ve yayın olanaklarını kullanarak açıklama /
bilgilendirme çalışmaları yapmak.
Bu kapsamda, Başkent üniversitesinin Toplumun gereksinmelerine yanıt vermek
politikasının ana hedefi yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirebilecek şekilde
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öğrencilerimizde ve öğreticilerimizde üstün beceriler geliştirerek ve yapıcı rekabet yaratarak
öğretim kalitemizin uluslararası marka değerine katkı sağlamaktır.
Bu ana hedef çerçevesinde eğitim öğretim politikasının alt hedefleri;
1. Üniversiteye sınavıyla giriş bursu alanların sayısı artırılıp, öğrencilere verilecek burs
imkanları çeşitlendirmek,
2. Üniversitenin toplumun gereksinmeleri ve yaşam kalitesinin artırılması çerçevesinde
gerekli katkı ve toplumsal hizmeti sağlaması amacıyla topluma açık konferans,
seminer ve kültürel faaliyetlerin sayısını artırmak,
3. Sanayi kuruluşlarıyla birlikte yürütülen projelerin sayısını artırmak,
4. Üniversitemiz, bölgesel teknoloji merkezleri ve teknoparkların oluşturulması için
planlama yapmak,
5. “Yaşam boyu eğitim” programlarının kapsamları ve sayılarını geliştirmek,
6. Özellikle gereklilik gösteren alanlarda toplumun
geliştirilmesine yönelik sertifika programları açmak,

işgücünün

niteliklerinin

7. Mezunlarla yakın ilişkiler kurulması amacıyla mezuniyet sonrası istihdamı izleme
programları yapmak ve mezunlar derneğinin etkinleştirilmesi sağlamaktır.

Sorumluluklar:
Toplumun gereksinmelerine yanıt vermek genel politikasının oluşturulması,
uygulanması, Strasis yazılımı üzerindeki eylemlerin bu genel politikaya uygunluğunun
denetlenmesi, geliştirilmesi ve politikanın uygulanması ile elde edilen sonuçların FarSis veri
tabanındaki veriler üzerinden yıllık olarak takip edilmesi Eğitim, Planlama ve İş Geliştirme
birimi sorumluluğunda ve Akademik Değerlendirme 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 Toplumun
gereksinmelerine yanıt vermek etkinliklerinde aşağıdaki kuralları gözetirler:
1. Öğrencilerin içinden çıktıkları topluma karşı sorumluluk duygusu geliştirmiş
şekilde eğitim almaları hedeflenir.
2. Başkent Üniversitesi ülkemizdeki dezavantajlı grupların hayat kalitesine
katkı sağlayıcı bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını öncelikle önemser, bu
çalışmaları destekler.
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3. Ülkemizin en yaygın sağlık kuruluşlarından birisi olarak üniversitemiz halk
sağlığının iyileştirilmesine ilişkin uygulamaların geliştirilmesindeki öncü rolünü sürekli
geliştirir.
4. Yurt içinde ve yurt dışında saygın öğretim kurumlarıyla ortak toplumsal
fayda projeleri geliştirir.
5. Başkent Üniversitesi sağladığı sağlık hizmetleri, teknoloji ve lojistik destekle
bölgesinde sürdürülebilir ve sağlıklı tarımın gelişimini destekler.
6. Ankara’nın en büyük istihdam kuruluşlarında birisi olarak iş güvenliği,
teknolojik yenilik ve iyi uygulamaların iş çevrelerine duyurularak eleman niteliğinin sürekli
geliştirilmesi konusunda en iyi uygulama kurumlarından birisi olmayı hedefler.
7. Sanatsal-sosyal ve sportif etkinliklerle kampüslerinin bulunduğu tüm
yerlerde bölgenin kültürel yapısının gelişimine katkı sağlar.
8. Toplumumuzda yaşam boyu öğrenme kültürünün oluşturulması ve yaşam
boyu öğrenme becerilerinin kazanılması amacıyla sürekli toplumsal ihtiyaçları tarar ve bu
alanlarda kurs, seminer, konser vb. etkinlikler düzenler.
9. Üniversitemiz, kültürel araştırmalar, kazı, proje ve uygulamalar ile
kampüslerinin olduğu tüm alanlarda bölgenin kültürel zenginliklerin ortaya çıkarılması,
korunması ve geliştirilmesine destek olur.
10. Başkent Üniversitesi iş çevreleriyle bölgesel kalkınmaya yönelik
işbirliklerine önem verir ve ortak projelerin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde aktif yer alır.
11. Üniversitemiz halka açık konser, kurs ve etkinliklerle halkın psiko-sosyal
sağlının artırılmasına katkı sağlar.
12. Üniversitemiz bölgesel kalkınma ajansları destekli projelerin aktif paydaşı
olmak için inisiyatif geliştirir.
13. Başkent Üniversitesi görev alanı içindeki tüm yerel yönetim makamları ile
işbirlikleri ve projeler geliştirerek ile yerel yerel kalkınmanın gelişimini destekler.
14. Spor alanlarına ilişkin beceri eğitimi alan çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitim
aldıkları spor alanlarına ilişkin yeterliklerini geliştirmek için ulusal ve uluslararası yarışma ve
organizasyonlara ev sahipliği yapar.

İlgili Mevzuat/ Dokümanlar:
Bu genel politika belgesinin uygulanmasında aşağıdaki yönerge ve dokümanlar temel
referans olarak kullanılır:
Başkent Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
Başkent Üniversitesi Kampüs İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi Yönetmeliği
Başkent Üniversitesi Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Başkent Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek İlkeleri Politika
Belgesi
6. Başkent Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Yönergesi
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (BÖGAM) Yönergesi
8. Başkent Üniversitesi İlk ve Ortaöğretim Okulları Öğrenci Hizmetleri ve
Koordinasyon Merkezi Yönergesi
9. Başkent Üniversitesi Sosyal ve Kişisel Gelişim Uygulamaları Yönergesi
10. Başkent Üniversitesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi
11. Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (TOCAM)
Yönergesi
12. Başkent Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Üst Kurul Yönergesi
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