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Sevgili Öğrenciler,
Başkent Üniversitesi, anaokulundan doktoraya, öğrencilikten iş hayatına, öğrencisi,
mezunları ve tüm çalışanları ile büyük ve mutlu bir ailedir. Bu ailenin yeni üyesi olarak
sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız ve “Ailemize Hoşgeldiniz”
diyoruz.
1993 yıında Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın, büyük fedakarlıklar ve zorluklarla dolu bir
süreçte kişisel vizyonunu büyük bir ustalıkla işleyerek kurmuş olduğu Üniversitemizde
nitelikli eğitim alma ayrıcalığına erişmiş durumdasınız.
Üniversitede bulunduğunuz dönem yaşamınızın en değerli yılları ve geleceğinizin
temellerini atacağınız yıllar olacaktır. Başkent Üniversitesi, ülkemizin geleceğinin
güvencesi olan öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirme gayreti ve özverisi ile sizlere
eşsiz bir üniversite deneyimi yaşama imkanı sunmaktadır.
Başkent Üniversitesi eğitim ve araştırma alanlarında yükselen başarısı ilk günden bu
yana artış gösteren bir grafik çizmektedir. 2012-2013 akademik yılı bilimsel yayın sayısı
artışı, ulusal ve uluslararası yayın sıralama endekslerinde yükselişi, 2013 yılı girişimci ve
yenilikçi üniversiteler endeksinde ilk 50 üniversite arasında yer alması sürekli iyileştirme
faaliyetlerinin ve başarısının göstergesidir. Kaliteyi temel ilke olarak benimseyen
Başkent Üniversitesi İSO 9000 kalite belgesi alan ilk vakıf üniversitesi olması yanında,
New York 2013 Uluslararası Kalite zirvesinde yönetim kalitesi ve iş mükemmeliyetini
kurma, geliştirme ve sürdürme başarısı nedeni ile altın kalite ödülü kazanmıştır.
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.
Üniversitemiz, 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 7 Enstitü,
83 adet laboartuvar ve uygulama alanı, Türkiye genelinde bulunan 36 eğitim ve sağlık
kuruluşu, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile sizlere eğitim, staj ve iş imkanı
sunmaktadır.
Türkiyenin en büyük kütüphanelerinden biri olan ve toplam 12.500 m2 alana sahip olan
Başkent Üniversitesi Kütüphanesi de bu yıl sizlerin kullanımına sunulmuştur.
İlgili alanlardaki eğitiminizin yanı sıra, sportif, kültürel ve sanatsal açıdan gelişimize
destek olacak sanat dersi, seçmeli dersler, yabancı dil dersleri alabileceğiniz gibi 72
farklı mesleki ve sosyal amaçlı Öğrenci Topluluklarından birine veya birkaçına üye
olabilir, etkin bir biçimde yürttüğmüz sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirsiziniz.
“Başkent Üniversitesi 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. Ali Haberal
Rektör
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