
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

 

Kurucu: Prof. Dr. Mehmet Haberal 

Rektör: Prof.Dr.Ali Haberal 

Kuruluş Tarihi: 14.09.1993 

Kampüsler: Ankara, Adana, Konya 

Akademik Birimler:12 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 7 Meslek Yüksekokulu,1 Yüksek 

Okul ve 8 Enstitü  

Bölüm Program Sayısı:64 Lisans 45 Ön lisans 

Öğrenci sayısı:17.000 

Mezun sayısı: 39.000 

Akademik personel sayısı:1.718 

 

 

Üniversitemiz Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1993 

yılında kurulmuştur. Üniversitemiz, yaklaşık 17.000 öğrenci ve yaklaşık 37.000 mezun 

sayısıyla Ankara Bağlıca Kampüsü başta olmak üzere Adana, Konya, Kahramankazan, 

Anadolu OSB ile toplam 5 kampüste eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

12 Fakülte, 7 Meslek Yüksek Okulu, 1 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı ve 8 Enstitümüz 

toplamda 64 lisans ve 45 Önlisans programımız bulunmaktadır.  

Fakültelerimiz; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp 

Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi. 

Önlisans Programlarımız; Sağlık Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler 

MYO, Adana Sağlık Hizmetleri MYO, Anadolu OSB MYO, Kahramankazan MYO, Konya 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulların da yürütülmektedir. 

Üniversitemizin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma 

becerileri gelişkin; sağlık, eğitim, beşeri bilimler, hukuk, iletişim, sanat,  evre, endüstri, ticaret 

ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı;  

mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı;  rekabete açık;  uluslararası çevrelerle yakından 

ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevreye duyarlı insanlar 

yetiştirmektir. 



Sağlık ve eğitim faaliyetlerinde ISO Kalite Belgesi alan ilk Vakıf Üniversitesi olan 

Üniversitemiz, Uluslararası Kalite Zirvelerinde New York 2013 Altın, Paris 2015 Platin, 

Frankfurt 2016 Kalite ve Teknoloji ödüllerini almıştır. 

Bağlıca Kampüsümüzde yer alan kütüphanemiz Türkiye’nin en büyük üniversite 

kütüphanelerinden biri olma özelliğine sahiptir. Kütüphanemiz 12.500 m2 alana ve 1397 

kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Okuyucuların katalog taraması ve araştırma 

yapabilecekleri 77 adet terminal bulunmaktadır. Kişisel çalışma karelleri, grup çalışma odaları 

yer almaktadır. 

Üniversitemiz öğrencilerine Ankara’nın 350 noktasından ücretsiz servis hizmeti sunmaktadır. 

 

Burs olanakları: Üniversiteye yerleşen öğrencileri başarıya yöneltmek ve başarılı öğrencileri 

ödüllendirmek üzere ‘’Öğretim Ücreti’’, ‘’Başarı’’ ve ‘’Destek’’ Bursları verilmektedir. 

Öğretim ücreti indirimi sadece ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan 

Kılavuzlarında ‘’Burslu’’ öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri 

kapsar. Bu indirimler (burslar) %100, %50, %25 olarak değişmektedir. 

Spor dallarında üstün başarı gösteren öğrencilere başarı oranında %25,%50,%75 ve %100 

oranında burs verilir. 

Başkent Üniversitesi çalışanları ve çocukları %25’i oranında destek bursu verilir. 

Kardeşlere,%10 oranında ve mezunlarına ise yüksek lisans programlarında %30 oranında burs 

verilir. 

Üniversitemizde lisans ve önlisans programları eğitimi süresince burs kaybı 

yaşanmamaktadır.  

Hak kazanılan burslar birleştirilebilir. 

Yurt Olanakları:Üniversitemiz Öğrenci Yurtları 3 blok olup çift kişilik, tek kişilik, tek ve 

çift kişilik korner odalar olmak üzere toplam 456 yatak kapasitesine sahiptir. 1 blok erkek 

öğrencilerimiz diğer 2 blok ise kız öğrencilerimize yönelik hizmet vermektedir. Engelli 

öğrencilerimiz için özel odalarımız mevcuttur. Yurtlarda market, kuaför, oyun odası, çalışma 

odaları ve yemekhane bulunmaktadır. 

 



Yatay Geçiş İmkanı: Üniversitemizde yatay geçiş imkanı bulunmaktadır. Genel Not 

Ortalamasına (GNO) ve Merkezi Yerleştirme Puanına (MYP) göre hem güz hem de bahar 

dönemlerinde programın ilan ettiği koşullara göre yatay geçiş imkanı vardır. Minimum not 

ortalamasının 2,40 olması şarttır. Merkezi Yerleştirme Puanına göre geçilmek istenilen 

bölümün sıralaması daha yüksek olmadığı sürece burs kesilmesi yaşanmaz.  

 

Öğrenci Toplulukları (Kulüpleri)  

 Üniversitemizde 62 mesleki ve 62 sosyal amaçlı öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır.  

 Vakıf üniversitelerinin içinde en fazla kulübe sahip üniversiteyiz.  

 Öğrencilerimiz birden fazla kulübe üye olarak farklı aktivitelerle faaliyet 

gösterebilmektedirler. 

 

Öğrenci Değişim Programları ve Erasmus:Başkent Üniversitesi, eğitim anlayışının bir 

uzantısı olarak, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği içinde olmayı 

ve de onlarla ulusal ve uluslararası alanda ilişkiler geliştirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu 

çerçevede, özellikle yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği kurmak ve bu işbirliklerini 

geliştirmek için üniversitemizde Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları 

Koordinatörlüğü kurulmuştur.  

Uluslararası Üniversite olma hedefimiz doğrultusunda Erasmus+ Programı kapsamında 19 

Avrupa Birliği üyesi ülke ve 4 Avrupa Birliği Ortak ülkesinden 121 farklı üniversite ile 56 

alanda 273 ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Tüm öğrencilerimiz aldıkları eğitim 

alanında farklı bakış açılarına sahip olabilmek için öğrenim ve staj hareketliliklerinden 

yararlanabilmektedir. Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin Erasmus 

programına katılabileceği ülkeler: Almanya, Avusturya, İtalya, İspanya, Fransa, İsveç, 

Danimarka, Hollanda, Portekiz, Polonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya, Romanya, Slovenya, 

Slovakya, Yunanistan, Makedonya, Bulgaristan. 

Erasmus ikili işbirliği anlaşmalarına ek olarak Başkent Üniversitesi 200’den fazla sahip 

olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tüm dünya ülkelerinde eğitim ve staj imkânından 

sağlamaktadır. ABD, Kazakistan ve Japonya’da bulunan kurumlar ile yürütülen ortak 

çalışmalar kapsamında Tıp Fakültesi öğrencilerimiz bu ülkelerde staj olanağına sahiptirler.  

Başkent Üniversitesi 53 farklı ülkeden gelen öğrencisi ve uluslararası işbirlikleri ile çağımızın 

ihtiyaçlarına cevap veren uluslararası bir üniversitedir.  

 



Staj Olanakları: Başkent Üniversitesi’nin belli programları mezuniyet için stajı zorunlu 

tutmaktadır. Özellikle uygulama gerektiren programlarda öğrenciler ulusal veya uluslararası 

kuruluş ve üniversitelerde staj yapabilmektedirler. Bölüm Staj Koordinatörlükleri tarafından 

hazırlanan staj planları doğrultusunda öğrenciler yetkinliklerine göre kurum veya 

üniversitelere yerleştirilmektedirler. Zorunlu staj bulunmayan programlarda öğrenciler kendi 

talepleri ile doğrultusunda Erasmus ve diğer ikili işbirlikleri kapsamında staja 

gidebilmektedirler.  

 

Diplomamızın Yurt Dışında Geçerliliği: Avrupa Birliği Yürütme Ajansı tarafından 

onaylanmış Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketlerine sahip Başkent 

Üniversitesi tüm mezunlarına uluslararası tanınırlık imkanı sağlamaktadır. Buna ek olarak 

birçok bölümümüz akreditasyon belgesine sahiptir.  

 

Öğrenci Girişimciliği Destekleri:Öğrencilerimize fikirlerini projeye dönüştürme sürecinde 

doğru kaynaklardan ve uygun imkânlardan yararlanmaları adına üniversitemizin Bilgi, 

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) ve Ekin Ön Kuluçka Merkezi ücretsiz destek 

vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, her yıl düzenlenen proje yarışmaları ile fikirlerini ulusal 

ve uluslararası şirketlere sunma imkânına sahiptirler.  

 

Akreditasyonlarımız 

Üniversitemizin toplamda 12 bölümü/programı akredite edilmiştir. 

Fen Edebiyat Fakültesi; 

-Psikoloji bölümü Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmiştir. 

-Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü FEDEK tarafından akredite edilmiştir. 

-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü FEDEK tarafından akredite edilmiştir. 

Mühendislik Fakültesi; 

-Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve 

Makine Mühendisliği Bölümleri MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi; 

-Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi bölümleri SABAK 

tarafından akredite edilmiştir. 

Tıp Fakültesi; 

-Tıp fakültesi UTEAK tarafından akredite edilmiştir. 

Yabancı Diller Yüksekokulu; 



-PearsonAssured Akreditasyonu almıştır 

Ayrıca, Eğitim Fakültemiz ve Hemşirelik bölümümüz akreditasyon süreci içerisindedir. 

 

Neden Başkent Üniversitesi ? 

 % 90’ı tam zamanlı olarak görev alan akademik personel 

 Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesi 

 Türkiye genelinde bulunan 37 eğitim ve sağlık merkezi ile staj ve iş imkânı  

 Sanayi işbirliği ile önde gelen birçok firmada staj imkânı  

 TEKMER ve KOSGEB işbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi BÜ-BİTTO, Ön Kuluçka 

Merkezi BÜ-EKİN ile öğrenci girişimciliğine destek 

 İngilizce yanında birçok değişik dil öğrenme imkânı  

 BEDAM ile sertifikalı meslek eğitim imkânı 

 200 adet ikili anlaşma ile Uluslararası değişim programlarına katılma şansı 

 Toplam Kalite Yönetimi Merkezi kuran ilk üniversite 

 Tıp Fakültesi kuran ve UTEAK tarafından akredite edilen ilk vakıf üniversitesi 

 TUS ve DUS sınavlarında birincilikler 

 Mühendislik Fakültesi tüm bölümleri MÜDEK tarafından akredite ve EUR-ACE 

Etiketine sahip 

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kuran 

ilk üniversite  

 Hukuk Fakültesi’nde uygulamalı mahkeme salonu kurulan ilk üniversite 

 Devlet Konservatuvarı kurulan ilk üniversite 

 Sağlık Bilimleri ve Ticari Bilimler Fakülteleri kurulan ilk üniversite 

 ÖSYM verilerine göre her yıl Ankara’da en çok tercih edilen vakıf üniversitesi 

 Akademisyen başına düşen 7.1 öğrenci sayısı ile en iyi üniversite 

 Öğrencilerimizin % 61’ine burs imkanı 

 AB Diploma Etiketi ile uluslararası geçerliliği olan diploma imkanı 

 Sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesi 

 ISO Kalite Belgesi, Uluslararası Altın, Platin ve Elmas Kalite Ödülü alan ilk vakıf 

üniversitesi 

 

 

İletişim bilgisi:BağlıcaKampüsü, Fatih Sultan Mahallesi, Eskişehir Yolu 18.km TR 06790 

Etimesgut/Ankara 

+90 312 246 66 66 

webmaster@baskent.edu.tr 
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