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Sevgili Öğrencilerimiz 

Bilindiği gibi, eğitimin her toplum-
da yaşamsal bir yeri ve önemi 
vardır. Bir toplumun varlığını 
sürdürebilmesi ve gelişmesinde 
en önemli kaynağı, yetiştirdiği nitelikli insan gücüdür. Bu 
nedenle de ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek üniversitelerden beklenenlerin başında 
gelmektedir. Bunun bilincinde olan Başkent Üniversitesi, 
bünyesinde bulunan çok çeşitli akademik birimlerinde öğrenim 
gören öğrencilerine çağdaş eğitim ortamları içinde ve gelişmiş 
günümüz teknolojisiyle iç içe eğitim sunmaktadır. Bu konuda 
gerekli araç gereç, teknik donanım, fiziki kapasite gibi her türlü 
ihtiyaç karşılanmakta ve günden güne gerek nicelik gerekse 
nitelik olarak olanaklar arttırılmaya çalışılmaktadır. Başkent 
Üniversitesi’nin toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimine 
olan katkısı büyüktür. Kurulduğu tarihten bugüne Türk toplu-
muna çok değerli bilim adamı, sanatçı, öğretmen, mühendis, 
doktor gibi çeşitli meslek dallarına ilişkin insanlar yetiştiren 
Başkent Üniversitesi, ülkemizin çağdaş ve dinamik bir eğitim 
kurumudur.

Değerli öğrenciler, Başkent Üniversitesi öğrencisi, mezunları ve 
tüm çalışanları ile büyük ve mutlu bir ailedir. Bu ailenin birer 
üyesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk 
duymaktayız. 
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Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın, yaklaşık 
30 yıllık fedakarlıklar ve zorluklarla dolu bir süreçte kişisel 
vizyonunu büyük bir ustalıkla işleyerek kurmuş olduğu 
nitelikli eğitimi alma ayrıcalığına erişmiş durumdasınız. 
Üniversitenizi ve mesleğinizi tercih ederek yaşamınızda 
yeni bir başlangıç yaptınız. Bu başlangıçla, yaşamınızın 
geri kalanını ve geleceği şekillendirecek bir birey olmaya ilk 
adımınızı atmış bulunuyorsunuz. Başkent Üniversitesi olarak, 
nitelikli bir eğitim-öğretim için gerekli akademik ortam, çağdaş 
altyapı, sevgi ve bilgi yüklü bir akademik ve idari kadro ile 
sizleri hızla gelişmekte ve değişmekte olan dünyamıza uyum 
sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir. 
Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan ve rekabet yeteneği 
yüksek bir üniversite düzeyini korumak ve yükseltmek çabaları 
ile oluşan “Başkent Ailesi” sizlerle daha da güçlenecektir. Bu 
ailenin birer üyesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir 
mutluluk duymaktayız. Sizlere yaşamınızın yeni bir sayfasının 
açılmakta olduğu bugünlerde ve gelecekte başarılar diliyor 
sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Kenan ARAZ
Rektör
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Tarihçemiz

Başkent Üniversitesi, ülkemizin nitelikli yüksek öğrenim kurumlarına 
olan ihtiyacına cevap vermek amacıyla, “Türkiye Organ Nakli Yanık ve 
Tedavi Vakfı” ve “Haberal Eğitim Vakfı” ile birlikte Kurucu Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1993 yılında kurulmuştur. 

Başkent Üniversitesi bugün 11 Fakülte, bir Devlet Konservatuvarı, 7 
Enstitü, 6 Meslek Yüksekokulu, 13 Araştırma Merkezi, 1500 civarında 
öğretim elemanı, 10 bine yakın öğrencisiyle ülkemizin önde gelen 
eğitim kurumlarından birisi haline gelmiştir. Kurulduğundan bu yana 
eğitim ve düşünce yaşamına katkı sağlayan Başkent Üniversitesi 
uluslararası standartlara ve rekabet koşullarına cevap veren bir eğitim 
anlayışıyla eğitim – öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Başkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim iki ayrı kampüste yürütülmektedir. 
Şehir Kampüsü, Bahçelievler, Emek ve Maltepe semtlerinde yerleşiktir. 
Bağlıca Kampüsü ise, Ankara-Eskişehir Karayolu 20. km’de 650 
dönümlük yapılaşma arazisi üzerinde kurulmuştur. 

Eğitim Anlayışımız

Öğrenmenin sürekliliğine inanan Başkent Üniversitesi, eğitimde kaliteyi 
hedefleyen, sürekli yenilenen ve değişime açık bir yapı ile öğrencilerine, 
“öğrenmesini öğreten” bir eğitim öğretim sağlar. Başkent Üniversitesi, 
öğrencilerini bir meslek sahibi yapmanın yanı sıra bilimin nesnelliğini 
benimseyen, akılcı, insana ve ülke sorunlarına duyarlı, sanatsal ve 
kültürel değerlerimize sahip çıkan, ulusal bilince sahip, değişime açık, 
araştıran ve sorgulayan, girişimci, toplumsal değerlere ve evrensel 
hukuka saygılı, demokratik, paylaşımcı, sorumluluk sahibi, yaratıcı ve 
yenilikçi, özgür düşünceli, aydın ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemiştir. Çağdaş bir akademik ortamın hazırlanmasına 
yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda eğitim ve öğretimde, 
bilimsel araştırma ve çalışmalarda kalite her yıl artmaktadır. Başkent 
Üniversitesi’nde hem akademik hem de uygulamaya dönük beklentileri 
karşılayacak bir eğitim-öğretim modeli uygulanmaktadır.

Başkent Üniversitesi başta nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilecek 
eğitim–araştırma çalışmaları olmak üzere; tüm insan kaynaklarının 
katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve 
uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almaktır. Kuruluşundan bu 
yana Üniversitemiz öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel 
yayın sayısı bakımından Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden 
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olmuştur. Araştırmak, bilgi üretmek ve başta yakın çevresi olmak 
üzere içinde yaşadığı topluma katkıda bulunmak her zaman öncelikli 
politikalarımızdan biri olmuştur. Yukarıda sayılanlara ek olarak 
öğrencilerimizin Başkent Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri aşağıdaki 
gibi özetlenebilir.

• Yurtiçi ve yurtdışında üniversite ve kurumlarla işbirliği ile ilave 
 gelişme fırsatları (ERASMUS, FARABİ değişim programları), 
• Sağlık konusunda uzmanlaşma, yaygın ve etkili hizmet, 
• Kalite konusunda öncülük ve sistematik iyileştirme yapısı,
• Eğitim dilinin Türkçe, yabancı dilin zorunlu ve baraj olması,
• Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,
• Eğitim, sağlık ve iletişim başta olmak üzere stratejik bir planla destek
 lenen öğrenim ortamı,
• Ücretsiz servis imkanı,
• Bankacılık ve servis hizmetleri dışında bütün faaliyetlerin Başkent 
 Üniversitesine ait birimlerce yerine getirilmesi,
• Her öğrencinin bir zorunlu sanat dersi alması,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı,
• Uluslararası nitelikli yayın kapasitesi,
• Tam zamanlı öğretim üyesi kapasitesi,
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• Özellikle sağlık ara elemanı yetiştirme sistemi,
• Sanatsal açıdan bir orkestrası ve konservatuvarı olması,
• Bazı programların tam bursla desteklenmesi,
• Her tür ihtiyacı giderilebileceği kampus ortamı nedeniyle Başkent 
 Üniversitesi ayrıcalıklı konumunu korumaktadır.

 Kampüste Yaşam        

Yurtlar

Üniversitemiz Bağlıca Kampüsü’nde kız ve erkek öğrenciler için 3 blok 
halinde öğrenci yurtları bulunmaktadır. Çift kişilik olmak üzere toplam 
500 yatak kapasitesine sahip yurtlardaki odalarda banyo, lavabo ve 
tuvalet bulunmaktadır. Odalarda gardrop, kitaplık, çalışma masası ve 
sandalyesi kişiye özeldir. Her katta iki adet dinlenme salonu, temizlik 
birimleri ve dışarıdan arandığında anons sistemiyle ulaşılacak kat 
telefonları bulunmaktadır. 24 saat internet bağlantısı mevcut olan 
yurtlar tesislerinde Çalışma Salonu, Kırtasiye ve Market, İnternet Kafe, 
Fotokopi ve Çıktı Merkezi, Özel Çamaşırhane, Bay–Bayan kuaförü, 
Bilardo Salonu, Tabldot ve Alakart Yemek Salonu, Öğrenci dinlenme ve 
Pasta Salonu hizmet vermektedir.
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Yemekhane/Kafeterya/Pastane

Başkent Üniversitesi’nin çeşitli yerleşkelerinde bulunan yemek-
hanelerinde ve kafeteryalarında tüm öğrencilerin yemek ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz için Hazırlık Binasında 600 kişilik 
kapalı alan olmak üzere toplamda 2000’in üzerindeki kişiye hizmet 
sunabilecek modern Teras Kafeterya, Rektörlük Binasında 85 kişilik 
fast - food bölümü, Tıp Fakültesi binasında 200 kişilik tabldot yemek 
ve 200 kişilik fast - food bölümünün bulunduğu kafeterya, Hukuk 
Fakültesi binasında 700 kişilik 2 katlı kafeterya (birinci katta; fast - food 
ve pastane bölümü, 2. katta; alakart yemek bölümü ve ızgara bölümü) 
bulunmaktadır. Öğrenci Sosyal Tesisleri’nde; 400 kişilik alakart hizmetin 
verildiği Bilardo Kafeterya, 100 kişilik TV İzleme Salonu, 150 kişilik 
tabldot yemek salonu hizmet vermektedir. Öğrenci Lokalinde ise; 200 
kişilik fast - food bölümü ve 200 kişilik Pide Salonu  hizmet vermektedir

Spor

Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Spor Bilimleri Bölümü eğitiminin 
yanı sıra Başkent Üniversitesi’nde Spor Merkezi Koordinatörlüğü 
bünyesinde öğrencilerimiz hemen her spor branşında spor yapma 
olanağı bulmaktadırlar. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’nde 
öğrencilerin yararlandığı spor salonu, açık hava voleybol, tenis ve 
basketbol alanları, yürüyüş ve koşu parkurları, atletizm pisti, futbol 
sahaları ve kapalı tenis kortu gibi spor tesisleri bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra öğrencilerimiz, Spor Merkezi Koordinatörlüğü eşgüdümünde 
masa tenisi, aerobik - step, amerikan futbolu, uzak doğu sporları, 
klasik dans, satranç, bilardo, capoeira ve yoga dallarında profesyonel 
çalıştırıcıların eşliğinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Öğrencilerimizin 
takım ve müsabaka ruhunu güçlendirmek amacı ile çeşitli branşlarda 
oluşturulan okul takımlarımız Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
(TÜSF) faaliyet programında yer alan müsabakalara ve özel turnuvalara 
katılarak üniversitemizi başarıyla temsil etmektedirler. Spor alanında 
sahip olduğu alt yapı ve spor etkinlikleri açısından her türlü olanağa 
sahip olan Başkent Üniversitesi’nin spor tesisleri haftanın yedi günü 
öğrencilerin kullanımına açıktır. 

Sağlık

Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü’ndeki yurtlar binasında yer 
alan Öğrenci Sağlık Merkezi’nde tüm öğrencilerimize 24 saat ve 
ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. Öğrenci Sağlık Merkezi’nde genel 
polikliniğin yanı sıra diş polikliniği de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
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gerektiğinde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nden yararlanma 
olanağına sahiplerdir. Ayrıca, öğrencilerimiz Ankara dışındaki Alanya, 
Adana, İzmir, İskenderun, Tokat-Zile, Yalova, Şanlıurfa, Konya ve 
İstanbul’da bulunan Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarından da 
sağlık hizmeti alabilirler.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Psikolojik danışma ve Rehberlik 
Merkezi  (PDRM), öğrencilerimizin üniversiteye ve çevreye uyum 
sağlamalarına yardımcı olmak ve bireysel sorunlarına çözüm bulmak 
amacıyla kurulmuştur. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri eğitsel, sosyal 
ve her türlü kişisel problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olmayı 
amaçlayan ve kişisel gelişimlerini destekleyen ve bu yönde çalışmalarını 
sürdüren bir öğrenci hizmet birimidir. İsteyen her öğrencimiz 
Merkezimizde verilen hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Ulaşım

Başkent Üniversitesi’nin şehir merkezindeki çeşitli birimlerine ve 
Bağlıca Kampüsü’ne ulaşmak için düzenli olarak servis hizmeti 
sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, şehir merkezindeki hareket noktaları 
ve semt servisleriyle yirminin üzerindeki noktadan 130 otobüslük bir 
filo ile hafta sonu ve resmi tatil günleri ücretsiz servis hizmetinden 
yararlanabilmektedir.

Kütüphane

Üniversitemiz kütüphanesi; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin 
gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan ve bunun için 
gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların 
hizmetine en iyi şekilde sunmaya çalışan bir merkezdir. Kütüphanemiz 
süreli yayınlar, referans salonu, kitap okuma salonu olmak üzere 
3 ayrı salonda ve bireysel çalışma odalarında hizmet vermektedir. 
Kütüphane aynı anda 367 okuyucunun oturarak çalışmasına olanak 
sağlayabilecek kapasitededir. Tüm kütüphane işlemleri ve hizmetleri 
bilgisayar yardımı ile yapılmaktadır. Ayrıca internet aracılığıyla 
kütüphane WEB sayfasından katalog taraması yapılabilir. Kütüphaneler 
arası işbirliği çerçevesinde ödünç kitap alma ve fotokopi hizmetleri 
gerçekleştirilmektedir. Elektronik veri tabanlarına kütüphanemiz 
üzerinden rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu hizmetlere kampüs 
dışından da ulaşmak mümkündür. Kütüphanelerin bilgiye ulaşmadaki 
öneminin farkında olan Başkent Üniversitesi kütüphanesine her yıl 
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yeni materyaller kazandırılarak kapasitesi artırılmaktadır. Başkent 
Üniversitesi öğrencileri, üye olmak koşuluyla kütüphaneden kitap 
alabilirler. Üye kaydı için üniversite kimliği ve e-mail adresi ile müracaat 
edilmelidir. Müzik-sanat koleksiyonu kütüphane içinde ayrı bir salonda 
hizmet vermektedir.

 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Başkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ve akademik çalışmaların yanı 
sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sanat ve mesleki açıdan gelişmeleri 
için çeşitli etkinlikler düzenlenmesine büyük önem verilmektedir. 
Üniversitemizin çeşitli salonlarında düzenlenen yurt içi ve yurt dışından 
uzmanların katıldığı seminer, panel, sempozyum, kongre, atölye 
çalışmaları, konferans gibi etkinlikler öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor.

Topluluklar

Üniversitemiz Kültür Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerin ilgi alanlarına 
göre boş zamanlarını değerlendirmelerini, yeni ilgi alanları ile birlikte 
dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını, güzel sanatlarla ilgili 
faaliyetleri izlemelerini, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını 
temin ve teşvik etmek amaçlarıyla; topluluklar kurmalarını ve 
ilgili faaliyetleri düzenlemelerini koordine eder. Toplulukların kendi 
aralarında veya üniversiteler arasında düzenlenecek olan kültürel ve 
sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuva ve yarışmalara katılmalarını 
sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.  
 
Başkent Üniversitesi bünyesinde 40’ı aşan sayıda “Sosyal Amaçlı 
Topluluk”, 25’in üzerinde eğitim aldıkları alanda çalışmalar yapan 
“Mesleki Amaçlı Topluluk” ve çeşitli korolar bulunmakta, Sinema 
ve Fotoğrafçılık, Dans, Resim, Gitar, Tiyatro gibi çeşitli kurslar 
düzenlenmektedir. Üniversitemizde isteyen her öğrenci, ilgi alanına 
giren topluluklara üye olabildiği gibi yeni ilgi alanlarına dönük topluluk 
oluşturmak için de girişimde bulunabilmektedir Üniversitemiz Kültür 
Hizmetleri Müdürlüğü, içinde çok amaçlı salon ile topluluk odalarının 
da bulunduğu Öğrenci Lokali’nde hizmet vermektedir. Her topluluğun 
başında, yapılacak çalışma ve etkinliklerin yürütülmesinde yardımcı 
olacak danışman bir öğretim elemanı bulunmaktadır.

Bahar Şenlikleri

Üniversitemizde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Bahar Şenlikleri”  
kampus yaşamını oldukça renkli bir hale getirmektedir. Bu kapsamda 
spor karşılaşmaları, sanat etkinlikleri öğrenci panayırı, dans ve 
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müzik gösterileri, konserler gibi çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları hazırladıkları 
programları şenlik boyunca çeşitli mekanlarda sunmaktadırlar. Bu 
etkinliklerle öğrenciler kendilerini ifade etme olanağı bulurken oluşan 
sosyal ortam dayanışmayı ve kaynaşmayı da beraberinde getirmektedir.

 Öğrenci İşleri
Öğrenci işlerini yürüten Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin 
öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuştur. 
Tüm öğrencilerimizin dosyaları bu merkezde toplanmıştır. 
Öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi’ne ilk geldiğinde Öğrenci İşleri 
Bürosu görevlilerince karşılanır. Buradaki görevliler kayıt işlemlerinden 
başlıyarak mezuniyete kadar öğrencilere rehberlik eder. Öğrencilerimiz 
sorunlarını çözecek uzmanlara her an ulaşabilirler. Öğrenci İşleri temel 
olarak;

• Öğrenci belgelerinin hazırlanması,
• Öğrenci kimliklerinin hazırlanması,
• Not dökümlerinin (Transcript) hazırlanması,
• Öğretim ücretlerinin ve burs işlemlerinin takibi,
• Askerlik tecil işlemlerinin yapılması,
• Mezuniyet işlemlerinin yapılması,
• İstatistiksel bilgilerin hazırlanması işlemlerini yürütür.
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Çift Ana Dal/Yan Dal Olanağı

Başkent Üniversitesi öğrencilerine gerekli koşulları yerine getirmeleri 
halinde eğitim gördükleri lisans programı yanında ilgi duyduğu ikinci bir 
lisanas programında da eğitim görerek çift diploma almalarına olanak 
sağlıyor. Bu programa başvurmak için genel not ortalamasının 2.26 
ve öğrencinin kendi sınıfındaki başarı sıralamasına göre ilk %20 içinde 
olması gerekir. 

Benzer şekilde, öğrencilerimiz bir başka bölümde uzmanlık kazandıran 
yan dal programına katılarak ikinci bir alanda uzmanlık kazanabilirler. 
Anadal lisans programlarında başarılı olan öğrencilerin ilgi duydukları 
başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yürütülen 
yandal programına not ortalaması 2.00  ve üzerinde olan öğrenciler 
başvurabiliyor. Yandal eğitimini alan öğrencilere lisans diplomalarının 
yanı sıra yandal programı sertifikası da veriliyor.

Kurum İçi Yatay Geçiş

Öğrencilerimiz, Başkent Üniversitesi’nin diğer bölümlerine yatay geçiş 
yaparak o programın diplomasını alma imkanı vardır. Bu konuda 
öğrenciler Öğrenci İşerine başvurarak gerekli bilgiyi alabilirler.
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Öğrenci Değişim Programları

Erasmus Öğrenci Değişim Programı
Başkent Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörlüğü ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkin iletişim 
sağlamakta ve gerekli çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında 
Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin sağlanması amacıyla Üniversitemiz 
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunmuş ve 1 Kasım 
2004 tarihinde “Erasmus University Charter”ı alarak öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimlerine başlamıştır.

Edindiği tecrübeler doğrultusunda daha geniş alanda uluslararası 
eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla, 2007-2013 Akademik 
yıllarını kapsayan “Extended Erasmus University Charter”ını da 
almıştır. Beyannamenin genişletilmiş olması nedeniyle öğrencilerimiz 
Avrupa Birliği ülkelerinde değişim programlılarına katılarak tecrübe 
kazanmalarının yanı sıra staj yaparak kuramsal bilgilerini uygulamaya 
dönüştürme olanağı da sağlanmıştır. Başkent Üniversitesi Erasmus 
Programı kapsamında 23 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 35 alanda toplam 
110 adet ikili anlaşma imzalamıştır.

Programa katılım ve buna bağlı olarak kurulan uluslararası 
ortaklıklar sonucunda:
• Önlisans ve lisans programları öğrencilerimiz eğitim sürelerinin bir 
 ya da iki dönemlerini Avrupa Birliği Komisyonu’nun sağladığı maddi  
 destek ile program kapsamında bulunan ve kendi seçecekleri bir  
 Avrupa ülkesinde sürdürme şansına sahip olmaktadır. 
• Önlisans ve Lisans öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde staj yapma 
 şansın sahiptir.
• Üniversitemiz program kapsamında yapılan anlaşmalar kapsamında 
 yabancı öğrenciler ile birlikte eğitim alma hakkını öğrencilerimize  
 sunulmaktadır.  
• Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilen projeler 
 kapsamında Başkent Üniversitesi öğrencilerine bu projelerde görev  
 alma şansını tanımaktadır.
• Öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşma yapılmış 
 Üniversitelerden gelen akademisyenlerden ders alma hakkına sahip  
 olabilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü faaliyetleri ile Başkent Üniversitesi 
öğrencilerine geniş bir yelpazede eğitim ve deneyim olanağı sunmayı 
amaçlamaktadır. 



22



23

Akademik Danışmanlık

Başkent Üniversitesi’nde her öğrencinin kendisine rehberlik hizmeti veren 
bir akademik danışmanı vardır. Danışmanlar öğrencinin gerek eğitim-
öğretim gerekse diğer konularda sorularını yanıtlamak ve çözüm önerileri 
sunmada yardımcı olmaktadırlar.

 Öğrenci Konseyi
Öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
karşılanması ve geliştirilmesi amacıyla Rektörlüğe bağlı bir birimdir. 
Bu birim aracılığı ile öğrencilerle okul yönetimi arasındaki bağı kurarak, 
öğrencilerin okul yönetimine katılmasını sağlanmaktadır. Bu katılım 
Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanının Rektör tarafından 
Senatoya ve Üniversite yönetim kuruluna davet edilerek görüş ve 
önerilerini iletmesiyle gerçekleşmektedir.  Üniversitemiz için Öğrenci 
Konseyi’ne tüm öğrencilerimizin aktif olarak yönetsel katlıda bulunması 
çok önemlidir. 

Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin amacı; Başkent Üniversitesi’nin 
önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, 
sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında, öğrencilerin 
görüşlerini belirleyerek yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim 
organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmaktır.

Hayatınızda çok önemli bir yere sahip olacak eğitim hayatınızda söz 
hakkına sahip olabilmenizin en güçlü araçlardan biri olan Öğrenci 
Konseyi’ne aktif destek sağlamanızı ve katılımınızı beklemekteyiz.

 Mezunlar Derneği (BAŞMED)
Başkent Üniversitesi mezunları ve mensuplarını bir çatı altında toplayan 
Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BAŞMED) amacı; üyelerinin 
sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşamlarına katkıda bulunmak, 
üyeler arasında dayanışmayı ve iletişimi sağlamak, mezunların bilgi 
birikimlerini birbirlerine, ülkemizin ve üniversitemizin gelişimine katkıda 
bulunacak şekilde yönlendirmektir. Dernek, mezunlarımızın birbirleriyle 
ilişkilerini geliştirip, sürdürebilecekleri ortak bir platform oluşturmaktadır. 
Öğrencilerimiz kariyer planlarını yaparken derneğimizden destek alabilir, 
doğru yönlendirmelerle iş yaşamına başarılı bir giriş yapabilirler. 
Mezunlara yönelik olarak düzenlenen tiyatro, fotoğrafçılık, dans 
kurslarına katılabilir, düzenlenen Mezunlar Günü, konser ve özel gecelerle 
etkinliklerine katılabilirsiniz.
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 FAKÜLTELER
• Diş Hekimliği Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mim. Fak.
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Tıp Fakültesi
• Ticari Bilimler Fakültesi

 YÜKSEKOKULLAR
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
• Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
• Kazan Meslek Yüksekokulu 
• Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
• Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 DEVLET KONSERVATUVARI

 ENSTİTÜLER
• Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ens. 
• Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
• Fen Bilimleri Enstitüsü 
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
• Sosyal Bilimler Enstitüsü 
• Transplantasyon ve Gen Bilimi Enstitüsü 
• Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü

 MERKEZLER
• Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
• İlk ve Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Hizmetleri Merkezi 
• Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM) 
• Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) 
• Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araş. ve Uyg. Merkezi 
• Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi 
• Ölçümbilim (Metroloji) ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 
• Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi
• Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi 
• İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönlendirme Merkezi 
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi 
• Stratejik Araştırmalar Merkezi 
• Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Merkezi 
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Orkestra Akademik Başkent
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Değerli öğrencilerimiz, elinizdeki tanıtım kitapçığında yer alan 
konularda ya da gereksinim duyduğunuz diğer konularda ek 
ya da daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Başkent 
Üniversitesi http://www.baskent.edu.tr/ websitesini ziyaret 
edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 
danışmanlarınıza her konuda danışabileceğinizi unutmayınız. 

[Sevgili öğrencilerimiz üniversitemize hoşgeldiniz. Başarı 
ve sağlık dileklerimizle. Başkent Üniversitesi Rektörlüğü]
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Dikkat! Kampüs içinde hız limiti 30 Km dir. 
Kampüste trafik kurallarına uymanız beklenir.

 Kampüs Yerleşim Planı

1 Kampüs Girişi
2 Açık Spor Sahası
3 Öğrenci Lokali
4 Sosyal Tesisler ve Öğrenci Yurdu
5 Kapalı Spor Salonu
6 Rektörlük
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Eğitim Fakültesi
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı   
 Kütüphane
 Avni Akyol Konferans Salonu
 PTT
7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
8 Öğrenci İşleri Dekanlığı
 Hukuk Fakültesi
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 İletişim Fakültesi
 Ticari Bilimler Fakültesi
 Öğrenci İşleri Dekanlığı
 Sosyal Bilimler Enstitüsü 
 Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu
9 Amfi Tiyatro
10 Otobüs Durakları
11 Tıp Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 Araştırma Laboratuarları
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Fen Edebiyat Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
12 İngilizce Hazırlık Okulu
 Mühendislik Fakültesi
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
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